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Samenvatting 
 

 

 

 

In opdracht van KuiperCompagnons heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC 

bv een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in het plangebied 

Waterlandhof te drachten. Aanleiding voor het onderzoek is het plan  nieuwe 

wooneenheden te realiseren. 

Het plangebied ligt op de geomorfologische kaart van Nederland net buiten de 

gekarteerde zone. Met extrapolatie is af te leiden dat het plangebied 

hoogstwaarschijnlijk in een zone ligt waar grondmorene aan het oppervlak 

voorkomt. Op de bodemkaart komen binnen het plangebied twee zones voor. In 

het grootste deel van het plangebied komen meerveengronden voor en in het 

meest westelijke deel van het plangebied komen laarpodzolgronden voor, waar 

het kleileem tussen 40 en 120 cm –mv begint en minstens 20 cm dik is. Op de 

hoogtekaart van Nederland ligt het plangebied relatief hoog ten opzichte van de 

omgeving.  

Op de eerste kadastrale kaart uit de periode 1811-1832 is geen bebouwing in of 

direct grenzend aan het plangebied aanwezig en is het plangebied in gebruik als 

weiland. Op de kaart van 1853-1856 is de omlijning van een gebouw opgetekend 

en op de bonnekaart van 1929 is op dezelfde plek bebouwing opgetekend. 

Op de provinciale verwachtingskaart van de ijzertijd-middeleeuwen ligt het 

plangebied in een zone met een beleidsadvies 2. Dit houdt in dat volgens de 

beleidskaart een ‘karterend onderzoek 3 (middeleeuwen)’ noodzakelijk is. Er 

kunnen zich archeologische resten bevinden uit de periode ijzertijd – 

middeleeuwen bevinden, met name vroeg- en vol-middeleeuwse 

veenontginningen. Op de provinciale kaart voor de periode van de steentijden 

ligt het plangebied in adviesgebied 1. Hierbij is het beleid dat geen onderzoek 

noodzakelijk is.  

 

Op basis van het bureauonderzoek blijft de lage archeologische verwachting voor 

de steentijd bestaan. De middelhoge tot hoge verwachting op het aantreffen van 

archeologische resten voor de periode ijzertijd-middeleeuwen en de hoge kans op 

het aantreffen van resten uit de nieuwe tijd C kan omlaag worden bijgesteld naar 

een lage archeologische verwachting, gezien de verstoring in het plangebied. In 

het plangebied is namelijk het stratenpatroon meerdere keren gewijzigd in 

verband met de bouw van nieuwe woonwijken ten noorden en westen van het 

plangebied. Ook zijn er bij de aanleg van die woonwijken aan de noord- en 

westzijde van het plangebied watergangen gegraven. Daarbij is uit een 

booronderzoek uit 2001 (voor de bouw van de huizen ten noorden en westen van 

het plangebied) gebleken dat de bodem in het plangebied bestaat uit een 

moerige laag, direct op de C-horizont gelegen. Uit vergelijking met de 

boorgegevens rondom het plangebied blijkt dat de bodem in het plangebied tot 

in de C-horizont verstoord is.  

Op basis van bovenstaande gegevens is de kans op het aantreffen van 

archeologische resten in situ klein. Vervolgonderzoek wordt door BAAC bv 

daarom niet noodzakelijk geacht.  
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1 Inleiding 

 

 

 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van KuiperCompagnons heeft het onderzoeks- en adviesbureau 

BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in het plangebied 

Waterlandhof te Drachten. Aanleiding voor het onderzoek is het plan  

nieuwe wooneenheden te realiseren. De minimale bodemverstoring bij de 

realisatie van de nieuwbouw is te verwachten tot in de C-horizont van de 

bodem, waarbij een gerede kans bestaat dat eventueel aanwezige 

archeologische waarden verstoord of vernietigd worden. 

 

Het doel van een bureauonderzoek is het verwerven van informatie over 

bekende of verwachte archeologische waarden binnen een omschreven 

gebied aan de hand van bestaande bronnen. Met behulp van de verworven 

informatie wordt een specifiek archeologisch verwachtingsmodel 

opgesteld. 

 

Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het Plan van 

Aanpak
1
 te worden beantwoord: 

 

▪ Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo 

ja, zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering 

hiervan? 

▪ Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens 

bekend over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het 

plangebied? 

▪ Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied? 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie versie 3.3
2
 en het onderzoeksspecifieke Plan van Aanpak. 

1.2 Ligging van het gebied 

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Drachten. Het plangebied 

wordt omgrensd door de Jelle Plantingstraat in het zuidoosten, een waterpartij in 

het noorden en perceelgrenzen aan de overige zijden van het plangebied. De 

oppervlakte bedraagt circa 1,73 ha. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied 

weergegeven. 

 

                                                      
1
 Bergman 2015. 

2
 CCvD 2013. 
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Figuur 1.1 Ligging van het plangebied. 
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1.3 Administratieve gegevens 

Provincie: Friesland 

Gemeente: Drachten 

Plaats: Drachten 

Toponiem: Waterlandhof 

Datum opdracht: 17 september 2015 
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 200.591 / 268.676 
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Kaartblad: 11W 

Oppervlakte: 1,73 ha 

Datering: steentijd – nieuwe tijd  

Onderzoeksmeldingsnummer: 3301221100  

AMK-terrein: N.v.t.  

Waarnemingnummer(s): N.v.t  

Vondstmeldingsnummer(s): N.v.t  

Type onderzoek: Bureauonderzoek  

Opdrachtgever: KuiperCompagnons 

dhr. J.  Sips 

Bevoegde overheid: Gemeente Smallingerland 

Beheer documentatie: Archief BAAC bv. 

Uitvoerder: BAAC bv, vestiging 's-Hertogenbosch 
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Projectleider: mw. K.H.J. Pepers MSc.  
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2 Bureauonderzoek  

 

 

 

2.1 Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van bestaande bronnen een 

archeologische verwachting voor het plangebied opgesteld. Bij de inventarisatie 

van de archeologische waarden is gebruik gemaakt van gegevens uit van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (via ARCHIS III) en de provinciale 

archeologische verwachtingskaart (FAMKE).  

Met name voor de recentere archeologische periodes zijn diverse historische 

bronnen geraadpleegd.  Er is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland en oude topografische kaarten. Literatuur over de geologie, 

geomorfologie en de bodemopbouw van het onderzoeksgebied is eveneens 

bestudeerd om op basis van locatiekeuze-theorieën een uitspraak te doen over de 

kans op aanwezigheid van archeologische resten.  

 

In navolgende paragrafen worden de resultaten van het bureauonderzoek 

beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een synthese in de vorm van 

een specifieke archeologische verwachting. Een opsomming van de 

geraadpleegde literatuur en gebruikte kaarten is terug te vinden in de 

literatuurlijst. Voor een tabel met een overzicht van geologische en 

archeologische tijdvakken wordt verwezen naar bijlage 1. 

2.2 Landschappelijke ontwikkeling 

Het Pleistoceen (2,3 miljoen jaar tot ca. 8800 voor Chr.) werd gekenmerkt door 

sterke klimaatwisselingen. De vier ijstijden (glacialen) in dit tijdperk werden 

afgewisseld door relatief warme perioden (interglacialen). Tijdens de op een na 

laatste ijstijd (het Saalien) werd het noorden van Nederland bedekt door landijs. 

Dit landijs transporteerde grindhoudend, sterk lemig, fijn zand met steenbrokken, 

wat aan de zijkanten van de ijskappen, aan de uiteinden van de ijskappen en 

onder de ijskappen is afgezet als respectievelijk zij- eind- en grondmorene. 

Volgens de geologische kaart van Nederland
3
 komt grondmorene in en om het 

plangebied relatief ondiep voor. Bodemkundig gezien wordt deze grondmorene 

kleileem genoemd. Het materiaal is hard en weinig waterdoorlatend. Daardoor 

heeft plaatselijk veengroei opgetreden. In de laatste fasen van het Pleistoceen is 

over de keileem dekzand afgezet.  

 

In figuur 2.1 is te zien dat het plangebied op de geomorfologische kaart van 

Nederland
4 

net buiten de gekarteerde zone valt, wegens de ligging in de 

bebouwde kom. Met extrapolatie is echter af te leiden dat het plangebied 

hoogstwaarschijnlijk in een zone ligt waar grondmorene aan het oppervlak 

voorkomt.  

                                                      
3
 RGD 1987. 

4
 RGD/Stiboka 1975. 
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Figuur 2.1 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de geomorfologische kaart van 

Nederland (RGD/Stiboka 1975). 

 

Op de bodemkaart van Nederland
5
 (zie figuur 2.2) is te zien dat binnen het 

plangebied twee verschillende zones voorkomen: meerveengronden 

(kaarteenheid zVz) en laarpodzolgronden waar het kleileem binnen 120 cm –mv 

voorkomt (kaarteenheid cHn23x). De roze bolletjes geven aan dat de keileem 

tussen 40 en 120 cm begint en minstens 20 cm dik is.  

De meerveengronden komen in het grootste deel van het plangebied voor, alleen 

in het westelijke deel van het plangebied komen de laarpodzolgronden voor. De 

grondwatertrap is in het grootste deel van het plangebied II, wat betekent dat de 

gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) minder dan 40 cm onder het 

maaiveld is, en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) tussen de 50 en 80 

cm –mv. In het westelijke deel van het plangebied is de grondwatertrap V, wat 

betekent dat de GLG minder dan 40 cm onder het maaiveld is, en de GLG meer 

dan 120 cm onder het maaiveld. 

 

Ten zuiden van het plangebied is een dobbe aangegeven (zie figuur 2.2, blauwe 

arcering). Dit zijn komvormige, meestal moerassige laagten. De kern van een 

dobbe bestaat meestal uit veen.  

                                                      
5
 Stiboka 1971.  
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Figuur 2.2 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de bodemkaart van Nederland 

1:50.000, blad 11 oost Heerenveen (Stiboka 1971).  

 

De meerveengronden bestaan uit 20 à 30 cm zwart, humusrijk, sterk lemig, matig 

fijn zand. Het tot 70 à 80 cm diep reikende, amorfe veen is zwart en sterk 

geoxideerd. Het bestaat veelal uit broekveen.  

Op de overgang naar de zandondergrond bevindt zich steeds een 

meerbodemlaag van 15 tot 30 cm dik en plaatselijk soms 60 cm dik.  

Door de humusrijke bovenlaag hebben deze gronden slechts een matige 

draagkracht (5-7 kg/cm
2
), die in natte perioden zelfs terugloopt tot minder dan 5 

kg/cm
2
.
6
 Dit maakt dat de gronden geen ideale gronden zijn voor landbouw.  

 

De laarpodzolgronden komen veel voor in de omgeving van Drachten. Ze liggen 

meestal bij dorpen. De bovengrond, die meestal niet veel dikker is dan 30 cm, is 

homogeen zwart en matig humeus tot humusrijk. In de veenontginningsgebieden 

waar zand uit de wijken op het land is gebracht zoals in Drachten, worden 

keileembrokjes in de bovengrond aangetroffen. Ook komen daar plaatselijk 

onder het cultuurdek dunne restveenlaagjes voor. 

De 15 à 30 cm dikke B-horizont is vaak smerend en gaat geleidelijk over in de C-

horizont. In de omgeving van Drachten wordt in de ondergrond vaak zeer sterk 

lemig, zeer fijn tot uiterst fijn zand aangetroffen.
7
 

 

Op de hoogtekaart van Nederland
8
  (zie figuur 2.3) is te zien dat in het 

noordelijke en westelijke deel van het plangebied de bodem relatief hoog ligt ten 

opzichte van de omgeving.  

 

                                                      
6
 Stiboka 1971. 

7
 Stiboka 1971. 

8
 AHN2 2015. 
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Figuur 2.3 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de hoogtekaart van Nederland 

(AHN2 2015).  

 

Op bodemloket
9
 staat aangegeven dat het gebied vervuild is door een stortplaats 

met industrieel- en bedrijfsafval op land. Bij het opvragen van de 

saneringsdocumentatie bij de gemeente bleek dat het een verontreiniging van 

het grondwater met VOCL betrof. Bij sanering van het grondwater wordt de 

bodem nagenoeg niet verstoord.  

2.3 Bewoningsgeschiedenis 

2.3.1 Historie 

Op de eerste kadastrale kaart uit de periode 1811-1832 (zie figuur 2.4) is geen 

bebouwing in of direct grenzend aan het plangebied aanwezig. De percelen waar 

het huidige plangebied in ligt, waren allemaal in gebruik als weiland.  

 

                                                      
9
 Bodemloket 2015. 
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Figuur 2.4 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de kadastrale kaart uit het begin 

van de 19e (Kadasterkaart 1811-1832, watwaswaar 2015). 

 

Ook op de kaart van 1819-1829
10

 is nog geen bebouwing in of nabij het 

plangebied aangegeven. Op de kaart van 1853-1856
11

 (zie figuur 2.5) is de 

omlijning van een gebouw ingetekend. Verder is er in of in de omgeving van het 

plangebied geen bebouwing opgetekend. Ten noorden van de Drachtster vaart is 

een lijn ingetekend in het verlengde van de weg waar het plangebied aan ligt. 

Waarschijnlijk heeft de weg daar vóór de aanleg van de vaart doorgelopen.  

 

 

                                                      
10

 Versfelt en Schroor 2005. 
11

 Grote Historische Provincie Atlas 1992.  
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Figuur 2.5 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de kaart van 1853-1856 (Grote 

Historische Provincie Atlas 1992).  

 

Op de bonnekaart van 1929
12

 is bebouwing opgetekend (zie figuur 2.6). 

Waarschijnlijk geeft de omlijning van een gebouw in figuur 2.5 aan dat het 

gebouw in aanbouw was.  

 

 
Figuur 2.6 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de Bonnekaart van 1929 

(Uitgeverij Robas Producties 1989). 

 

                                                      
12

 Uitgeverij Robas Producties 1989.  
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De situatie in het plangebied blijft onveranderd op de topografische kaarten van 

1954 en 1959. Op de kaart van 1959 staat bij de bebouwing in het plangebied de 

naam Slotzicht onderstreept, de naam van de bebouwing. Op de topografische 

kaart van 1970 is er een tweede gebouw geplaatst, waarschijnlijk een stal. Op de 

kaart van 1982 is de bebouwing niet meer aangegeven. Het plangebied is vanaf 

die periode tot heden onbebouwd en in gebruik als grasland.
13

  

 

De huidige bebouwing ten zuidwesten van het plangebied is op de kaart van 

1970 nog niet aanwezig, maar op de kaart van 1982 wel.
14

 Volgens de BAG
15

 

stammen de huizen uit periode 1975 – 1977. De huizen ten westen van het 

plangebied komen volgens de BAG uit 2006-2009 en de huizen ten noorden van 

het plangebied zijn gebouwd in 2011-2012. Deze wijken worden ontsloten door 

wegen die de afgelopen decennia in het huidige plangebied zijn aangelegd en 

waarvan de loop meerdere keren gewijzigd is..  

2.3.2 Archeologie 

Over het algemeen zijn in Nederland op verschillende niveaus (landelijk, 

provinciaal, regionaal en gemeentelijk) archeologische (verwachtings-)kaarten 

opgesteld. Het huidige beleid, dat van toepassing is op het plangebied, is 

gebaseerd op de provinciale verwachtingskaart FAMKE
16

. 

Op de provinciale verwachtingskaart voor de periode ijzertijd-middeleeuwen ligt 

het plangebied in een zone met beleidsadvies 2. Dit houdt in dat een ‘karterend 

onderzoek 3 (middeleeuwen)’ noodzakelijk is.  

In de gebieden met dit advies kunnen zich archeologische resten bevinden uit de 

periode ijzertijd - middeleeuwen. Voor het plangebied geldt dat met name 

sporen van vroeg- en vol-middeleeuwse veenontginningen kunnen worden 

aangetroffen. Daarbij bestaat de kans dat zich huisterpjes uit deze tijd in het 

plangebied kunnen bevinden. Ook kunnen in het algemeen wat oudere 

boerderijen archeologische sporen of resten afdekken, hoewel de veengronden 

eromheen al afgegraven zijn. De provincie beveelt aan om bij ingrepen van meer 

5000m² een historisch en karterend onderzoek te verrichten, waarbij speciale 

aandacht dient te worden besteed aan eventuele Romeinse sporen en/of 

vroegmiddeleeuwse ontginningen.
17

  

Op de provinciale kaart voor de periode van de steentijden ligt het 

plangebied in adviesgebied 1. Hierbij is het beleid dat er geen onderzoek 

noodzakelijk is.  

 

In figuur 2.7 zijn de ARCHIS-waarnemingen, AMK terreinen en eerdere 

onderzoeksmeldingen in de omgeving van het plangebied weergegeven.  

                                                      
13

 Watwaswaar 2015. 
14

 Watwaswaar 2015. 
15

 BAG 2015. 
16

 FAMKE 2015. 
17

 FAMKE 2015. 
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Figuur 2.7 Ligging van het plangebied geprojecteerd op de onderzoeksmeldingen, AMK-

terreinen en ARCHIS-waarnemingen (ARCHIS III, RCE 2015). 

 

Naast deze zojuist genoemde verwachte archeologische waarden zijn rond het 

plangebied in het verleden ook daadwerkelijk archeologische waarden 

aangetroffen. In de database van de RCE, ARCHIS III, zijn rond het plangebied 

binnen een straal van ca. 1500 meter enkele waarnemingen en 

onderzoeksmeldingen bekend. In het plangebied zelf zijn geen archeologische 

waarden aangetroffen.  
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Waarnemings-

nummer 

Afstand tot 

plangebied 

Waarneming Datering Opmerkingen 

238602 605 m ZO Oude kerk 

aangetroffen 

Onbekend Aantal 

krantenartikelen 

 
Onderzoeks-

nummer 

Afstand tot 

plangebied 

Soort onderzoek resultaat Opmerkingen 

11405 0 m  Inventariserend 

booronderzoek 

Geen vervolg Plangebied ligt 

binnen deze 

melding 

16485 5 m O Booronderzoek Geen vervolg  

 

Bij een onderzoek dat ter plekke van het plangebied in 2001 is uitgevoerd 

zijn twee boringen uitgevoerd (boringen 5 en 6 in plangebied 

Drachtstervaart; onderzoeksnummer 11405). De bovengrond in en direct 

om het plangebied bestaat uit een moerige laag van 30 tot 80 cm dikte. De 

moerige laag is waarschijnlijk ontwikkeld door het verploegen van de 

vroegere veenlaag met de oorspronkelijke bovengrond. In sommige delen 

van het plangebied van het onderzoek uit 2001 zijn nog resten van een BC-

horizont aangetroffen, maar in de omgeving van het huidige plangebied is 

dat niet het geval. De bodem rondom het plangebied is dus tot in de C-

horizont verstoord, waardoor vervolgonderzoek niet noodzakelijk werd 

geacht.
18

  

 

Bepaalde gebieden zijn vanwege hun archeologische waarde vermeld op de 

Archeologische Monumentenkaart. Binnen een straal van 1500 meter zijn echter 

geen archeologische monumenten aangewezen. 

  

Er is eveneens informatie ingewonnen bij de lokale historische kring. Hierbij 

kwam naar voren dat de Drachstervaart vanaf 1641 de weg naar 

Noorderdragten doorsneed. Dit is op de kaart van 1853-1856 (figuur 2.5) 

nog te zien. Verder is er geen aanvullende informatie naar voren gekomen.  

2.4 Archeologische verwachting 

Het plangebied ligt hoogstwaarschijnlijk in een zone waar grondmorene aan het 

oppervlak voorkomt. Hierin zijn meerveengronden en laarpodzolgronden 

ontwikkeld.  

Op historische kaarten is te zien dat tussen 1856 en 1929 bebouwing in het 

plangebied is opgetekend. De situatie in het plangebied blijft daarna nagenoeg 

onveranderd. Volgens de provinciale verwachtingskaart kunnen zich in het 

plangebied archeologische resten bevinden uit de periode ijzertijd – 

middeleeuwen bevinden, met name vroeg- en vol-middeleeuwse 

veenontginningen. Volgens dezelfde kaart is voor eerdere perioden in het 

plangebied geen onderzoek noodzakelijk.  

Bij een booronderzoek dat in en direct om van het plangebied is uitgevoerd in 

2001 bleek de bovengrond uit een moerige laag van 30 tot 80 cm dikte te 

bestaan. De bodem in en rondom het plangebied is tot in de C-horizont 

verstoord, waardoor vervolgonderzoek niet noodzakelijk werd geacht.  

 

Op basis van het bureauonderzoek blijft de lage archeologische verwachting voor 

de steentijd bestaan. De middelhoge tot hoge verwachting op het aantreffen van 

archeologische resten voor de periode ijzertijd-middeleeuwen en de hoge kans op 

het aantreffen van resten uit de nieuwe tijd C kan omlaag worden bijgesteld naar 

een lage archeologische verwachting, gezien de verstoring in het plangebied. In 

het plangebied is namelijk het stratenpatroon meerdere keren gewijzigd in 
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verband met de bouw van nieuwe woonwijken ten noorden en westen van het 

plangebied. Ook zijn er bij de aanleg van die woonwijken aan de noord- en 

westzijde van het plangebied watergangen gegraven. Daarbij is uit een 

booronderzoek uit 2001 (voor de bouw van de huizen ten noorden en westen van 

het plangebied) gebleken dat de bodem in het plangebied bestaat uit een 

moerige laag, direct op de C-horizont gelegen. Uit vergelijking met de 

boorgegevens rondom het plangebied blijkt dat de bodem in het plangebied tot 

in de C-horizont verstoord is.  

 

Op basis van bovenstaande gegevens is de kans op het aantreffen van 

archeologische resten in situ klein. Vervolgonderzoek wordt door BAAC bv 

daarom niet noodzakelijk geacht.  
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3 Conclusie en aanbevelingen 

 

 

 

 

Hieronder volgt de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals gesteld in het 

Plan van Aanpak.
19

  

 

Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja, 

zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

Er zijn binnen het plangebied geen archeologische waarden bekend.  

 

Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend 

over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het plangebied? 

Op basis van de bodemkaart worden in het plangebied meerveengronden en 

laarpodzolgronden verwacht. Bij een booronderzoek uit 2001 is naar voren 

gekomen dat de bodem in het plangebied bestaat uit een moerige laag van 30 

tot 80 cm dikte, direct gelegen op de C-horizont. De bodem is tot in de C-horizont 

verstoord en vervolgonderzoek werd niet noodzakelijk geacht.  

 

Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied? 

Op basis van het bureauonderzoek blijft de lage archeologische verwachting voor 

de steentijd bestaan. De middelhoge tot hoge verwachting op het aantreffen van 

archeologische resten voor de periode ijzertijd-middeleeuwen en de hoge kans op 

het aantreffen van resten uit de nieuwe tijd C kan omlaag worden bijgesteld naar 

een lage archeologische verwachting, gezien de verstoring in het plangebied. In 

het plangebied is namelijk het stratenpatroon meerdere keren gewijzigd in 

verband met de bouw van nieuwe woonwijken ten noorden en westen van het 

plangebied. Ook zijn er bij de aanleg van die woonwijken aan de noord- en 

westzijde van het plangebied watergangen gegraven. Daarbij is uit een 

booronderzoek uit 2001 (voor de bouw van de huizen ten noorden en westen van 

het plangebied) gebleken dat de bodem in het plangebied bestaat uit een 

moerige laag, direct op de C-horizont gelegen. Uit vergelijking met de 

boorgegevens rondom het plangebied blijkt dat de bodem in het plangebied tot 

in de C-horizont verstoord is.  

Op basis van bovenstaande gegevens is de kans op het aantreffen van 

archeologische resten in situ klein. Vervolgonderzoek wordt door BAAC bv 

daarom niet noodzakelijk geacht.  

 

Bovenstaand advies dient beoordeeld te worden door de bevoegde overheid 

(gemeente Smallingerland) en leidt tot een selectiebesluit. Dit betekent niet dat 

reeds gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop 

voorbereidende activiteiten. 

 

Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de 

gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen 

of resten nooit volledig worden uitgesloten in de gebieden waarvoor geen 

vervolgonderzoek wordt aanbevolen. BAAC bv wil er daarom op wijzen dat men 
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bij bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van 

archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het 

aantreffen van deze waarden dient men hiervan melding te maken bij de 

Minister van OCW (in de praktijk de RCE) conform artikel 53 van de 

Monumentenwet 1988. 
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1 Overzicht van geologische en archeologische tijdvakken 
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