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Samenvatting

In het kader van de OTB/MER voor de verbreding van de N33 tussen Assen en Zuidbroek
is een archeologische en cultuurhistorische effectrapportage opgesteld voor het gehele
tracé. Het aspectrapport is bedoeld als als bijlage bij de OTB/MER. Het onderzochte tracé
heeft een lengte van ongeveer 39 kilometer en doorkruist vooral gebieden met hoge en
middelhoge archeologische verwachtingen en doorsnijdt gebieden met een wisselende
cultuurhistorische waardering.
Archeologie
Voor het hele tracé is in deze studie vastgesteld dat de archeologische verwachting hoog
tot gematigd is. Een van de belangrijkste mitigerende maatregelen ten aanzien van de
archeologie (behoud in situ) om op locaties met een hoge kans op de aanwezigheid van
archeologische waarden de mate van ontgraving/grondverzet tot een minimum te
beperken, zal in het geval van de N33 lastig uitvoerbaar zijn omdat het tracé vast ligt en
reeds in detail is uitgewerkt.
Dit betekent dat in geval van verstoring van de bodem zal moeten worden teruggevallen
op vervolgonderzoek (inventariserend veldonderzoek en in laatste instantie opgraven). In
het bureauonderzoek komt naar voren dat de mate van gaafheid van het huidige
bodemprofiel wisselend is.
Voor het hele tracé is in de studie aangegeven welke delen een hoge onderzoekspotentie
hebben (de zogenaamde ‘hotspots’) en welke delen een gematigde of lage (of geen:
gemeente Veendam) onderzoekspotentie hebben. Deze selectie is tot stand gekomen
door stapeling van de eerder geïnventariseerde bodemkundige en archeolgische waarden
en verwachtingen, alsmede informatie over de afdekking, hoogteligging en degradatie van
het bodemarchief. Daarnaast is rekening gehouden met praktische grenzen in het terrein.
Voor circa 27% van de lengte van het tracé (ca. 11,9 km) geldt een hoge
onderzoekspotentie, voor circa 38 % (ca. 10,9 km) een gemiddelde onderzoekspotentie
en voor circa 37% (14,2 km) geldt een lage of geen onderzoekspotentie.
Effecten
Onderzocht is in welke mate de voorgenomen maatregelen het archeologisch
bodemarchief aantasten. Dit geldt voor de gebieden die bekend zijn als archeologische
vindplaats en de gebieden met archeologische potentie.
Conclusies aantasting archeologisch waardevolle gebieden
Geen van de voorgenomen ontgravingen ligt in of grenst aan een AMK-terrein. Tussen
Assen - Gieten zijn niet of nauwelijks ingrepen in de bodem voorzien. Tussen Gieten en
Zuidbroek is de verdubbelde weg geprojecteerd in de directe omgeving van een
archeologisch monument, maar de werkzaamheden zullen naar verwachting daar
geen effect op hebben. Voor het overgrote deel van het tracé geldt dat de maatregelen
naar verwachting geen verstoring van AMK-terreinen teweegbrengen. Het effect op
bekende archeologische monumenten wordt gewaardeerd als neutraal
Geen van de voorgenomen ingrepen in de bodem t.b.v. de verdubbeling van de weg
liggen op een locatie waar in het verleden archeologische waarnemingen zijn gedaan. In
de directe nabijheid liggen wel waarnemingslocaties.
VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie
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De archeologische verwachting is in dit gebied theoretisch hoog tot gematigd. Van de
Hondsrug wordt aangenomen dat deze continu bewoond is geweest. Beide
landschapstypen hebben in het subrecente verleden sterk onder invloed gestaan van met
name antropogene en natuurlijke degradatieprocessen. De degradatie kan variëren van
afgraven t.b.v. woningbouw tot veenwinning in de Middeleeuwen. Ook kan door
grondwaterstandverlaging organisch materiaal, waaronder veen, zijn geoxideerd.
De effecten op het criterium aantasting gebied met archeologische potentie worden
neutraal (0) gewaardeerd.
Conclusies t.a.v. Cultuurhistorie
Voor wat betreft de cultuurhistorie is geconcludeerd dat de fysieke effecten op
vastgestelde (gewaardeerde) cultuurhistorische waarden van de verbreding van de N33
als gering kunnen worden aangemerkt. De invloed heeft vooral betrekking op de beleving
van het cultuurhistorische landschap. De aanwezigheid van de N33 mag niet verder
worden benadrukt en de herkenbaarheid van de doorsneden landschappen moet voor de
weggebruiker worden versterkt. Mitigerende maatregelen moeten dan ook vooral vanuit
dit perspectief worden gezien. Het gaat dan vooral om aanvullende
inpassingsmaatregelen, zoals vormgeving van de afslagen, de mate en intensiteit van de
verlichting, aard van de beplanting, etc. Mitigerende maatregelen zijn in een andere
deelstudie ter voorbereiding van het uiteindelijke inpassingsplan nader uitgewerkt
(Movares 2010: Landschappelijk Inpassingsplan).
Effectwaardering
aspect

archeologie

criterium

aantasting bekende
archeologische vindplaatsen
(AMK)
aantasting gebied met
archeologische potentie

cultuurhistorie

aantasting cultuurhistorische
waarden

toetsing/norm

aard (status), kwaliteit en
aantal AMK-terreinen
geschat oppervlak van het
gebied, verwachte waarde en
mate van aantasting
geschatte mate van verstoring
g van cultuurhistorische
waarden

Effectwaardering
Referentiealternatief
0

VKA

MMA

0

0

0

-

-

0

0

0

Mitigatie en compensatie
Aangezien er op basis van het onderzoek geen sprake is van aanwezigheid van bekende
archeologische vindplaatsen, is mitigatie niet aan de orde. Voor het aspect archeologie is,
gelet op de aard en uniciteit van archeologische waarden, compensatie niet aan de orde.
Suggesties voor vervolgonderzoek
Voorgesteld wordt het vervolgonderzoek (inventariserend veldonderzoek volgens KNA
3.1) af te stemmen op de verschillen in onderzoekspotentie en in te richten onder de
volgende randvoorwaarden/uitgangspunten:
1. te kiezen voor een landschapsgericht/geo-archeologisch onderzoeksperspectief;
2. een nadere ‘technische’ veldinspectie uit te voeren naar de huidige terreintoestand in
relatie tot de in detail uitgewerkte civieltechnische bodemverstorende ingrepen om
daarmee gebieden te begrenzen waar bodemverstoring feitelijk aan de orde zal zijn (denk
VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie
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bijvoorbeeld aan de reeds aanwezige reservering tussen Assen en Gieten). Hierbij
moeten ook de praktisch-technische mogelijkheden worden geïnventariseerd voor het
kunnen uitvoeren van archeologisch vervolgonderzoek;
3. te kiezen voor een thematische benadering op basis van bewoningsmodellen waarbij
wordt aangesloten bij het eerdere in de omgeving van het tracé uitgevoerde onderzoek en
de reeds bekende (geo-) archeologische waarden (op basis van terreinen, waarnemingen
en complextypen).
4. op basis van deze studie zijn microregio’s (‘hotspots’) geselecteerd, waarbinnen het
aanbeveling verdient het inventariserend veldonderzoek probleemgericht en intensiever
uit te voeren vanwege een gunstige inhoudelijk/thematische uitgangspositie en in verband
met relatief goede conserveringsomstandigheden (voor zover van
toepassing/noodzakelijk, zie onder punt 2);
5. De niet onder punt 4 vallende delen van het tracé worden al naar gelang de
verwachting extensiever of niet verder (in Veendam geldt voor delen van het tracé geen
verdere onderzoeksplicht) in de veld geïnventariseerd (de uiteindelijke beslissing ligt bij
het bevoegd gezag).
6. Bij het inventariserende veldonderzoek wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van
(geo-) archeologische boringen om een inzicht te verkrijgen in de bodemopbouw en de
conserveringstoestand en daarmee de kansen voor betekenisvol probleemgericht
onderzoek vast te stellen (‘kenniswinst’/NOaA);
7. Het verdient aanbeveling de veldinspectie onder 2 als eerste op korte termijn uit te
laten voeren, omdat de uitkomsten de randvoorwaarden (geld en tijd) voor het verdere
onderzoek vormen.
8. Op basis van het uitgevoerde inventariserende veldonderzoek neemt het bevoegd
gezag een besluit over de voortzetting van het onderzoek (inventariserend veldonderzoek
d.m.v. proefsleuven, definitief onderzoek d.m.v. een opgraving, begeleiding of deselectie).

VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie
Rapport V612, definitief 3.0, d.d. 19-11-2010

9

V08/1218: Archeologische en cultuurhistorische waarden N33 Assen-Veendam-Zuidbroek

VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie
Rapport V612, definitief 3.0, d.d. 19-11-2010

10

V08/1218: Archeologische en cultuurhistorische waarden N33 Assen-Veendam-Zuidbroek

Projectgegevens
Projectnaam

Opdrachtgever
Adres
Contactpersoon, tel.
Uitvoerder
Projectleider
Bureauonderzoek:

Adviseur Rijkswaterstaat
Adres
Contactpersoon RCE
Gemeentelijke Waardenkaart
Documentatie
Provincie, gemeente en plaats
plangebied

Locatie/toponiem
Kaartbladnummer (topo 1:25.000)
RD-coördinaten van het plangebied
CIS-code1
KLIC-melding
Oppervlakte plangebied
Huidig grondgebruik
Bodemverstoringen in verleden
Geplande bestemming plangebieden
Diepte bodemingrepen
Uitvoering booronderzoek

Archeologische en cultuurhistorische waarden en
verwachtingen in het kader van de verdubbeling
rijksweg N33 Assen-Veendam-Zuidbroek.
Movares Nederland BV
Postbus 2855 3500 GW Utrecht
Dr. J.P. Cornelissen, 06-53955155
Vestigia BV Archeologie & cultuurhistorie
R.M. van Heeringen
archeologen
Drs. E. Eimermann,
Dr. R.M. van Heeringen
fysisch geograaf
Dr. M.P. Gouw
historisch
Drs A.E. van den Hazelkamp
geograaf
Rijksdienst voor het Archeologisch Erfgoed
(RCE),
Postbus 1600 3800 BP Amersfoort
Drs. T. Veldhuis; 033-4217421
Alleen gemeente Veendam
Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie
Provincies Drenthe (grondgebied van de
gemeenten Assen, Aa en Hunze) en Groningen
(grondgebied van de gemeenten Veendam,
Menterwolde)
Tracé N33 tussen Assen en Zuidbroek
Kaartbladen 12D, 12G, 12E, 12H, 12F
Ca. 232/552 (zuidwest)
Ca. 257/578 (noordoost)
n.v.t.
n.v.t.
Lengte tracé ca. 39 km; oppervlakte plangebied
ca. 8 km2
Landbouwgebied, rivierdal, gronddepot, wegen,
bebouwing
Egalisatie, ophoging, historisch landgebruik
Verkeersweg
Variabel (aanleg cunet, ophoging, bermsloten)
n.v.t.

1

Landelijk onderzoekmeldingsnummer door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE/ARCHIS) uitgegeven
bij aanvang archeologisch onderzoek.

VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie
Rapport V612, definitief 3.0, d.d. 19-11-2010

11

V08/1218: Archeologische en cultuurhistorische waarden N33 Assen-Veendam-Zuidbroek

1

Inleiding

1.1

Uitgangspunten

De huidige eenbaansweg N33 is in 1970 gelijktijdig met de rondweg van Assen en de A28
gerealiseerd.2 Het plangebied voor de verbreding van de N33 tot een 2x2 autoweg wordt
in deze studie behandeld van zuidwest naar noordoost, vanaf de aansluiting met de A28
binnen de gemeente Assen, via de gemeenten Aa en Hunze, Veendam en Menterwolde
tot aan de aansluiting met de A7 bij Zuidbroek (kaartbijlage 1). Het plangebied van de
Inventarisatie archeologische en cultuurhistorische waarden en verwachtingen in het
kader van de verdubbeling rijksweg N33 Assen-Veendam-Zuidbroek ten behoeve van het
opstellen van het OTB en het MER strekt zich uit tot een zone van 100 m ter weerszijde
van de huidige N33 en rond de onder het project vallende nieuw aan te leggen
kunstwerken. De verdubbeling sluit aan op de bestaande infrastructuur (N33-A28;
N33/A7). De verbreding van het tracé tussen Assen en Gieten zal plaatsvinden op een
reserveringsstrook. In een eerder stadium is besloten tot een reconstructie van het
verkeersplein Gieten (N33/N34) en valt daarmee buiten de huidige opdracht.3 De
resultaten van het in dit kader uitvoerde archeologische onderzoek is voor het overall
beeld wel meegenomen in de huidige studie.
Uitgangspositie voor het onderzoeksgebied van de studie is dat wordt gewerkt met de
omhulling van de voorkeursvariant, inclusief de aansluitingen.4 Het meest
milieuvriendelijke alternatief (MMA) bestaat uit een optimalisatie van het
voorkeursalternatief door het uitvoeren van mitigerende maatregelen. Dit heeft enerzijds
betrekking op de landschappelijke inpassing, waarvoor een aparte studie is verricht.5
Anderzijds bestaan deze uit voorgestelde mitigerende maatregelen in verband met
archeologische waarden en verwachtingen (dit rapport). De definitieve omhulling van dit
tracé is op 24 februari 2009 aan Vestigia ter beschikking gesteld. Om de 100-meter-zone
beter op waarde te kunnen schatten is een zone van 500 m ter weerszijde van de N33 in
de bestudering betrokken zonder dat daar systematisch verslag van wordt gedaan.6
De referentiesituatie is gelijk aan de huidige situatie, waarbij tussen Assen en Gieten de
reservering voor de verbreding (cunet met grondlichaam) al is aangebracht en waar het
mitigerende archeologische onderzoek voor wat betreft het verkeersplein Gieten al
grotendeels is uitgevoerd.
Het tracé heeft een lengte van circa 39 kilometer en doorkruist gebieden met grotendeels
hoge en gematigde archeologische verwachtingen. Vestigia BV Archeologie &
Cultuurhistorie maakt met het hier gespresenteerde bureauonderzoek mogelijk dat de
archeologie (en de cultuurhistorie) volwaardig kunnen worden meegenomen bij de
verschillende afwegingen, besluiten en eventuele vervolgstappen. Het archeologische
deel van de onderbouwing voor het OTB/MER bestaat uit de volgende onderdelen:

2 Molema et al. 2004, 52.
3 Rijkswaterstaat 2006, 11-13.
4 Rijkswaterstaat 2006, 16.
5 Movares 2010.
6 Dit maakt het tevens mogelijk onverhoopte kleine wijzigingen in de omhulling op te vangen.
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- een nadere inventarisatie en waardering van de bekende archeologische
waarden en omgevingsvariabelen in het plangebied om te komen tot een
gespecificeerde verwachtingenkaart voor de bestaande situatie;
- een effectbeschrijving inclusief benoeming kennislacunes, voorzien van
kaartbeelden en samenvatting ten behoeve van het hoofdrapport MER;
- het formuleren van zo concreet mogelijke adviezen met betrekking tot
noodzakelijke archeologische en cultuurhistorische vervolgstappen voor de
realisatiefase (mitigerende maatregelen) als het gaat om:
- aard en omvang noodzakelijk vervolgonderzoek;
- inpassing of eventuele opgraving van behoudenswaardige terreinen;
Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zijn de volgende eisen ten
aanzien van het cultuurhistorische deel voor onderhavige OTB/MER-studie geformuleerd:
- er wordt een gespecificeerde archeologische verwachtingenkaart gemaakt. In
een toelichting worden de gebuikte bronnen en methoden die gehanteerd zijn om
de verwachtingskaart te vervaardigen verantwoord;
- er wordt een actuele kaart opgesteld met daarop de vindplaatsen met ouderdom
en complextype. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gewaardeerde terreinen
(AMK) en de gegevens uit het landelijke datasysteem ARCHIS. Hieraan worden
de gegevens over vindplaatsen die niet aanwezig zijn in ARCHIS toegevoegd. Het
gaat om aanvullende gegevens verkregen uit collecties van amateur-archeologen,
het Veenkoloniaal Museum in Veendam, het Drents Museum in Assen, het
Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis en/of het Groninger Instituut voor
Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In een toelichting wordt de
herkomst van de gegevens en de gebruikte methode(n) verantwoord;
- de kennis uit de landschapsvisie (Nota Landschap en Landschappelijk
Inpassingsplan, Movares 2010) dient te worden benut bij het bureauonderzoek.
Het gaat hierbij om het inzichtelijk maken van historisch-geografische structuren
en elementen;
- als onderzoeksgebied dient een zone 100 meter zone ter weerszijde van de
geplande ingrepen aangehouden te worden.
We spreken binnen de onderhavige studie van potentiële aantasting, omdat de verbreding
niet per definitie vernietiging van deze waarden hoeft te betekenen. Immers, mitigerende
maatregelen in de zin van inpassing, fysiek behoud door beschermde constructies zijn
mogelijk, zodat relicten in situ behouden kunnen blijven. Voor behoudenswaardige
archeologische vindplaatsen geldt daarnaast dat door middel van onderzoek
(inventariserend veldonderzoek, opgraven) gekozen kan worden om in ieder geval de
informatie ex situ veilig te stellen. Dit soort vervolgstappen heeft in vrijwel alle gevallen
een aanzienlijke kostenpost met zich mee in het verdere uitvoeringstraject. Op grond van
de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz 2007) zijn de kosten van
deze maatregelen geheel voor de initiatiefnemer en dienen dus in de projectkosten te
worden opgenomen.7

7 Zie: Convenant RWS en RACM. Samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Archologie,

Cultuurlandschap en Monumenten betreffende archeologisch onderzoek en vondsten bij debuitvoering van werken
(november 2007).
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Kleinschalige aanpassingen aan bestaande wegen leiden over het algemeen niet tot
verdere aantasting van bestaande archeologische en/of cultuurhistorische waarden of
verwachtingen. Echter, een verbreding van de autoweg kan de direct ernaast gelegen
bekende waarden en verwachtingen wel degelijk aanzienlijk aantasten, indien hier
grootschalig grondverzet aan ten grondslag ligt (graven cunet, nieuwe bermsloten).
In deze aspectrapportage ligt de nadruk op een kwalitatieve benadering van de potentiële
aantasting van archeologische waarden. In de beschrijving zal indien relevant wel
aangestipt worden dat bepaalde archeologische vindplaatsen waardevoller zijn dan
anderen, maar in dit stadium is het niet mogelijk alle individuele objecten of vindplaatsen
tegen elkaar af te wegen.
Een van de belangrijkste mitigerende maatregelen om zoveel mogelijk op locaties met
een hoge kans op de aanwezigheid van archeologische waarden de mate van
ontgraving/grondverzet tot een minimum te beperken, zal lastig uitvoerbaar zijn omdat het
tracé vast ligt en reeds in detail is uitgewerkt.

1.2

Uitgevoerde werkzaamheden

Het rapport concentreert zich op de archeologische waarden en verwachtingen van het
plangebied. Aanvullend zijn de cultuurhistorische waarden in beeld gebracht.
De archeologische waarden (waarnemingen en AMK-terreinen) en onderzoeksmeldingen
zijn verwerkt op basis van de Archis 2-database en een aanvullende inventarisatie. De
verwachtingenzones voor de tracédelen waar mitigerende maatregelen nodig worden
geacht, zijn bepaald door een combinatie en stapeling van kaartlagen (bodemkaart, AHN,
vindplaatsen, afdekking/degradatie). De IKAW-3 is bij de afweging betrokken. Van een
eerdere verwachtingenkaart uit 2004 is op aanraden van T. ten Anscher geen gebruik
gemaakt.8
De gespecificeerde verwachtingenkaart is tot stand gekomen door de aspecten
degradatie, afdekking en gradiëntverschillen in het kaartbeeld te betrekken.
De archeologen werkzaam bij het Drents Plateau waren van mening dat weliswaar alle
belangrijke vindplaatsen zich in de Archis-database bevonden, maar dat mogelijk
aanvullende vindplaatsgegevens in het Noordelijk Archeologisch Depot aanwezig waren.
In bijlage 5 is het verlag opgenomen van een in oktober 2008 gebracht bezoek aan het
Depot in Nuis. De conclusie is dat het niet doenlijk was de vindplaatsgegevens in het
kader van deze studie te ontsluiten.
Op verzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is aanvullend gekeken of zich in
de collecties van drie erfgoedinstellingen (Groningen Instituut voor Archeologie te
Groningen, het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis en het Veenkoloniaal Museum in
Veendam) zich vindplaatsgegevens bevinden die het verwachtingsbeeld zouden kunnen
aanscherpen.
Afstemming met het Groninger Instituut voor Archeologie heeft uitgewezen dat volgens
zeggen alle vindplaatsen indertijd door een archeoloog van de voormalige ROB in twee

8 Molema et al. 2004 op basis van IKAW-2. Deze vewachtingskaart wijkt overigens nauwelijks af van de IKAW-3.
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jaar tijd zijn ingevoerd in Archis.9 Voor het depot in Nuis zie de observaties in bijlage 5. De
amateurarcheologen van de Werkgroep Prehistorie van het Veenkoloniaal Museum in
Veendam hebben hun veldkarteringsgevens (1982-1997) op schrift gesteld.10 De
gegevens uit deze rapportage zijn integraal meegenomen en komen grotendeels overeen
met een opgave van vinplaatsgegevens die beschikbaar gesteld door drs. B.I. Smit.11

1.3

Opbouw van het rapport

Het rapport is als volgt opgebouwd. Na de inleiding in hoofdstuk 1 wordt allereerst wordt
in hoofdstuk 2 de landschappelijke achtergrond en de bewoning in algemene zin
besproken. Het Drents plateau is een van best onderzochte deellandschappen van
Nederland met een lange onderzoekstraditie. Gezien de grote hoeveelheid verspreide
gegevens gaat het in deze paragraaf nadrukkelijk om een algemene introductie. Hierbij
wordt ook een wat bredere 500 meter zone ter weerszijde van het wegtracé in het
achterhoofd gehouden, zodat aanvullende informatie verschaft kan worden over de
rijkdom van het bodemarchief.
In hoofdstuk 3 worden de bekende vindplaatsen (waarnemingen) en gewaardeerde
terreinen binnen de bandbreedte van 100 meter ter weerszijde van het tracé per
landschapseenheid behandeld. Het gaat in het bijzonder om AMK-terreinen met een
verschillende status (wettelijk beschermd, planologisch beschermd) en verschillende
gewaardeerd (van waarde, hoge waarde tot zeer hoge waarde).
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de specifieke archeologische verwachting
voor de wegverbreding. Aan de hand van de kennis over de bodem, relevante
waarnemingen en uitgevoerd archeologisch onderzoek wordt de archeologische
verwachting per deeltracé opgebouwd. Vooral de huidige conserveringstoestand van het
bodemarchief is een lastig te bepalen factor in de fase van het bureauonderzoek.
In hoofdstuk 5 worden de (gewaardeerde) cultuurhistorische waarden behandeld.
In hoofdstuk 6 wordt specifiek ingegaan op de mitigerende maatregelen. Dit is van des te
meer belang daar het in het kader van de wegverbreding van de N33 de voorkeursvariant
de enige (reeds geoptimaliseerde) tracé-optie is.
Het rapport sluit af met de geraadpleegde literatuur en digitale bronnen en de
afbeeldingen, bijlagen en kaartbijlagen.
Tot slot kan nog worden opgemerkt dat de kaartbijlagen onlosmakelijk onderdeel van de
tekst uitmaken.

1.4

Woord van dank

De volgende personen hebben welwillend bijgedragen aan de realisatie van deze studie:
drs. T. ten Anscher (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV, Drachten), J. Bouma
(Rijkswaterstaat Noord-Nederland), dr. H.A. Groenendijk (provincie Groningen), P.
9 25-09-2009: een check was alleen mogelijk na aanlevering volgerns een specifieke selectie en bewerking van de Archis-

gegevens (tegen uurtarief).
10 Daartoe in staat gesteld door Rijkswaterstaat door een bijdrage in de kosten van de verslaglegging.
11 Werkgroep Prehistorie van het Veenkoloniaal Museum te Veendam 2008; Excelbestand vindplaatsen B.I. Smit
september 2008; zie ook Molema et al. 2008.
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Keemink (gemeente Veendam), mw. P. Maters (Veenkoloniaal museum, Veendam), mw.
drs. A. Mennens (Libau, Groningen), drs. J. Molema (Libau, Groningen), mw. drs.
M.J.G.Th. Montforts (Drents Plateau, Assen), mw. K. van der Ploeg (Groningen Instituut
voor Archeologie), dr. W.A.B. van der Sanden, (Drents Plateau, Assen), drs. B.I. Smit
(RAAP Archeologisch Adviesbureau BV, Leiden), G.J. Stuut (Veenkoloniaal museum,
Veendam), dr. E. Taayke (Noordelijk Archeologisch Depot, Nuis), mw. drs. T. Veldhuis
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort)
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2

De alternatieven

2.1

Het referentie-alternatief

Het referentie-alternatief beschrijft de te verwachten situatie in 2020 indien er geen
sprake is van een aanpassing aan de N33 tussen Assen en Zuidbroek. In dit
referentie-alternatief is ook het toekomstige bedrijventerreinen bij Assen-Zuid en
de realisatie (bouw) van ca. 350 woningen in de gemeente Aa en Hunze (Rolde-Zuid)
meegenomen (Bron: Bestemmingsplan ‘Nooitgedacht’ 2007).
2.2

Voorkeursalternatief

Het voorkeursalternatief is in het kader van het OTB/MER verder uitgewerkt. De N33
tussen Assen-Zuid en Zuidbroek wordt met het tracébesluit omgebouwd tot een 2x2
autoweg. Het gaat om een ombouw van de bestaande enkelbaans autoweg tot een 2x2
autoweg met gescheiden rijbanen, zonder vluchtstroken. De verdubbelde N33 zal worden
verhard met open asfaltbeton met tenminste de geluidreducerende en waterbufferende
eigenschappen van ZOAB. Het beginpunt van de ombouw ligt in het knooppunt met de
A28 bij Assen bij km 7.5. De ombouw eindigt bij km 44.4, ten noorden van de aansluiting
op de A7 bij Zuidbroek. In het ontwerp is waar mogelijk gestreefd naar versobering van
ruimtegebruik en budget; doelmatigheid van de te nemen maatregelen staat voorop.
Er is een globale berekening uitgevoerd naar de benodigde extra waterberging (zie Nota
Bodem en Water, Movares 2010). De exact benodigde hoeveelheid watercompensatie ten
gevolge van de toename van verharding dient te worden berekend door de toekomstige
aannemer van het werk als onderdeel van zijn DBFM contract, maar dient bij voorkeur
binnen het betreffende peilgebied plaats te vinden.
Er zijn geen geluidmaatregelen voorzien anders dan bronmaatregelen (stiller asfalt).

3

Beleids- en wettelijk kader

3.1

(Inter)nationaal beleid
3.1.1

Verdrag van Valetta 1992

In het in 1992 gesloten verdrag van Valetta zijn de Europese lidstaten overeengekomen
het archeologisch erfgoed als bron van het Europees gemeenschappelijk geheugen en
als middel voor geschiedkundige en wetenschappelijke studie beter te beschermen.
Hiertoe kent het verdrag een drietal uitgangspunten:
streven naar behoud in situ van archeologische waarden;
tijdig rekening houden met archeologische waarden bij ruimtelijke ordening;
de verstoorder betaalt.
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Met de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) per
1 september 2007, waarmee de Monumentenwet 1988 ingrijpend werd gewijzigd, zijn de
uitgangspunten van het verdrag van Valetta wettelijk verankerd.
3.2

Nationaal wettelijk en beleidskader

3.2.1 Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz)
Op 1 september is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in
werking getreden. Deze wet omvat de implementatie van het verdrag van Valetta in
de Nederlandse wetgeving. De Wamz wijzigt de Monumentenwet 1988.
De Wamz verplicht gemeenten om in het kader van bestemmingsplannen rekening
te houden met aanwezige, dan wel te verwachten Archeologische waarden. Als
behoud in situ niet mogelijk is, moet op andere wijze worden voorkomen worden
dat de informatie in het bodemarchief verloren gaat. Dit houdt een
onderzoeksverplichting in, die kan leiden tot een volledige, wetenschappelijke
opgraving van de aanwezige resten. Ter prioritering van het uitgangspunt ‘behoud
in situ’ wordt gestreefd naar het volwaardig meewegen van het archeologisch
belang in planologische besluitvormingsprocessen door dit aspect al vanaf het begin
bij de planvorming te betrekken. In de praktijk is het de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (voorheen de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurhistorie en Monumenten,
RACM) die namens de minister als adviseur optreedt. In 2007 zijn Rijkswaterstaat en de
Rijksdienst een convenant aangegaan waarbij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
adviseert op het
gebied van archeologie bij door Rijkswaterstaat uitgevoerde infrastructurele werken. In de
voorbereidingsfase heeft het huidige RCA zijn instemming verleend aan de voorgestelde
aanpak van de archeologische studie.
3.2.2 Monumentenwet 1988
De monumentenwet 1988 regelt de wettelijke bescherming van onroerende
rijksmonumenten en door het rijk aangewezen stads- en dorpsgezichten. De
Monumentenwet 1988 heeft niet alleen betrekking op gebouwen en objecten, maar
ook op stad- en dorpsgezichten en archeologische monumenten boven en onder
water. In de Monumentenwet 1988 is geregeld hoe gebouwde of archeologische
monumenten aangewezen kunnen worden als wettelijk beschermd monument. Ook
geeft de Monumentenwet 1988 voorschiften voor het wijzigen, verstoren, afbreken
of verplaatsen van een beschermd monument. Die voorschriften houden in dat er
niets aan het monument mag worden veranderd zonder voorafgaande vergunning.
Deze vergunning moet op voorhand worden aangevraagd bij het bevoegd gezag.
Voor archeologische monumenten is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
bevoegd gezag, voor gebouwde monumenten is de gemeente bevoegd gezag.
3.2.3 Nota Belvedere
De nota Belvedere [2] is een beleidsnota van het rijk over de relatie tussen cultuurhistorie
en ruimtelijke inrichting. De nota heeft als adagium ‘behoud door ontwikkeling’ en pleit
voor een volwaardige inpassing van cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke
ontwikkeling. Daartoe is een aantal Belvederegebieden aangewezen, waarin extra
aandacht moet worden besteed aan het behouden van en waar mogelijk beleefbaar
maken van aanwezige cultuurhistorische waarden, waaronder archeologie. Het traject van
de N33 tussen Assen en Zuidbroek doorsnijdt enkele Belvederegebieden. Een deel van
de voor Drenthe aangewezen gebieden is provinciegrensoverstijgend. Het gaat om de
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gebieden Drentsche Aa en Hondsrug, Oude Veenkolonies en Oldambt (zie Nota
Landschap, Movares 2010). Assen is als cultuurhistorisch waardevolle stad benoemd.

3.2.4 Actieprogramma Ruimte en Cultuur
Met het Actieprogramma Ruimte en Cultuur wil het Rijk een ontwerpklimaat creëren met
oog voor vernieuwing én voor de geschiedenis. Het Rijk wil een koerswijziging in de
monumentenzorg: van objectgericht naar omgevingsgericht en van conserverend naar
ontwikkelend. Er moet ook meer samenhang komen met de ruimtelijke ordening.
Monumentenzorg moet bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling. Kwaliteit van ruimte
is mede gebaseerd op (het al dan niet toepassen van) cultuurhistorische waarden.
Cultuurhistorie moet dan ook een serieus uitgangspunt zijn bij landschap(sontwikkeling)
en ruimtelijke ordening. (bron: Pop III 2009-2013 Groningen)
3.2.5 Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)
De kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie is een norm die wordt beheerd door het
centraal college van Deskundigen (CCvD) archeologie van de Stichting Infrastructuur
Kwaliteit Bodembeheer (SIKB). De KNA bevat voorschriften met betrekking tot het
uitvoeren van archeologisch onderzoek.
3.3

Provinciaal en regionaal beleid

3.3.1 POP III 2009 – 2013 Groningen
De Provinciale Omgevingsplan 2009 – 2013 van 17 juni 2009 bevat het beleid van de
provincie Groningen ten aanzien van het thema cultuurhistorie. De provincie Groningen
vindt dat de archeologische waarden van de Groningse terreinen op de AMK in situ (op
hun plaats) bewaard moeten blijven. Volgens het PlanMER (lit. 1) kunnen veel
ontwikkelingen die voortvloeien uit dit omgevingsplan, zoals woningbouw, aanleg van
infrastructuur en maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, wezenlijke effecten op
de archeologische waarden hebben. Bij de planning van provinciale projecten die fysiek
ingrijpen in behoudenswaardige archeologische terreinen, streeft Groningen naar het
intact laten van de archeologische waarden. Als het niet mogelijk is om deze waarden
volledig te beschermen, zorgt de provincie voor onderzoek en documentatie van de
waarden volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.
3.3.2

Cultuurhistorisch Kompas Hoofdstructuur & beleidsvisie – Provincie
Drenthe
Het Cultuurhistorisch Kompas is de leidende en integrale hoofdnota voor het provinciale
beleid ten aanzien van het fysiek cultureel erfgoed in de provincie. De nota vormt het
kader voor het overige provinciale beleid op cultuurhistorie en ruimte. Aan het
Cultuurhistorisch Kompas zijn andere (sectorale) beleidsstukken gekoppeld. Op dit
moment wordt een provinciale monumentenlijst opgesteld. Deze lijst bevat objecten,
structuren en gebieden die door de provincie als provinciaal monument worden
aangewezen.
Volgens het Drenths beleid dienen archeologische terreinen waar mogelijk behouden te
blijven en ingepast te worden in de nieuwe ruimtelijke structuur. Terreinen van zeer hoge
en hoge waarde dienen in bestemmingsplannen te worden opgenomen en door middel
van een aanlegvergunning te worden beschermd. Om te voorkomen dat waardevolle
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archeologische waarden verloren gaan, moeten eventuele waarden in een zo vroeg
mogelijk stadium in de planvorming worden gelokaliseerd en gewaardeerd. Waardevolle
vindplaatsen die niet behouden kunnen blijven, moeten voorafgaand aan de
planuitvoering worden onderzocht door middel van een opgraving.
3.4

Gemeentelijk beleid

3.4.1 Cultuurhistorie Assen
De gemeente Assen heeft nieuw beleid op het gebied van archeologie in voorbereiding.
Het betreft de nota ‘cultuurhistorie Assen, beleidsvisie 2009 – 2019 [1]. Ten aanzien van
het thema archeologie hanteert de gemeente Assen een viertal uitgangspunten:
beschermen van het archeologisch erfgoed, bij voorkeur in de bodem, op een
wijze die voor eigenaren van onroerend goed zo min mogelijk belastend is;
synthese van archeologisch onderzoek door de gemeente Assen;
bijdragen aan de geschiedschrijving van Assen;
cultuurhistorische inspiratie leveren bij ruimtelijke ontwerpen.
De gemeente Assen is volgens de beleidsvisie voornemens een gemeentelijke
archeologische verwachtingenkaart op te stellen. De beleidsvisie presenteert voorts een
aantal instrumenten voor het implementeren van bovengenoemde uitgangspunten.
3.4.2 Aa en Hunze
De gemeente Aa en Hunze heeft nieuw beleid op het gebied van archeologie en
cultuurhistorie in voorbereiding. Dit vloeit voort uit de Cultuurnota van de gemeente Aa en
Hunze voor de periode van 2009 – 2012. Hierin wordt het volgende voorgenomen:
De komende jaren wordt een gemeentelijk archeologiebeleid opgesteld.
Gedurende het proces van actualisatie van de bestemmingsplannen (tot 2013)
wordt beleid opgesteld ter bescherming van het cultuurlandschap.
Het ruimtelijk erfgoed wordt ontsloten. Hoe dit vorm gegeven wordt zal in
2009/2010 nader uitgewerkt worden, waarbij ook de andere relevante partijen
betrokken worden.
Er wordt meer bekendheid gegeven aan de mogelijkheden die het
gemeentearchief te bieden heeft voor de inwoners van Aa en Hunze. Een en
ander sluit aan bij het Drentse samenwerkingsverband om het publieksbereik, de
kwaliteit en de samenwerking te vergroten.
3.4.3 Veendam
In opdracht van de gemeente Veendam heeft Libau Steunpunt in 2008 een Nota
Archeologiebeleid en een Beleidskaart Archeologie vervaardigd. In de Nota
Archeologiebeleid staat verwoord hoe de gemeente Veendam zal omgaan met
(mogelijke) waardevolle archeologische en cultuurhistorische waarden binnen haar
grondgebied.
De volgende beleidsuitgangspunten kunnen worden onderscheiden:
De gemeente Veendam zet in op het behoud van waardevolle archeologische
resten.
Indien archeologisch veldonderzoek aan de orde is, zal de gemeente Veendam de
inhoudelijke en procedurele eisen ten aanzien van dit onderzoek middels een
Programma van Eisen aan initiatiefnemers opleggen.
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Initiatiefnemers zijn wettelijk verplicht de kosten voortvloeiende uit onderzoek voor
hun rekening te nemen.
Grote delen van de bebouwde kernen binnen de gemeente worden vrijgesteld van
onderzoeksverplichtingen: moderne verstoringen van de bodem hebben hier
doorgaans geleid tot vernietiging van archeologische waarden.
In gebieden die nu niet bebouwd zijn, maar waar in het verleden bebouwing
aanwezig was (historische bebouwing van de oude kernen), kan behoud van
mogelijk aanwezige archeologische resten aan de orde zijn. Bij een
planvoornemen (met bodemingrepen) in dergelijke gebieden zal de aanwezigheid
van waardevolle resten moeten worden vastgesteld. Indien deze aanwezig zijn, zal
worden bepaald of behoud in situ wenselijk is, afgemeten tegen het economisch
belang van het planvoornemen. Indien mogelijk zal gezocht worden naar
mogelijkheden het gewenste behoud (zo veel mogelijk) te combineren met het
planvoornemen. Daar waar behoud in situ niet mogelijk is (selectiebesluit), zal
moeten worden overgegaan tot onderzoek.
Ten aanzien van archeologische vindplaatsen in het buitengebied wordt behoud
beoogd. In het buitengebied is vrijwel alleen sprake van prehistorische resten in de
top van het dekzand.
Het behoudsstreven betekent dat wijzigingen aan het maaiveld, anders dan het
regulier gebruik, niet zullen worden toegestaan, tenzij de beoogde ingrepen liggen
in gebieden die zijn vrijgesteld van onderzoeksplicht (zie de beleidskaart) of indien
een aanlegvergunning wordt verleend.
De gemeente streeft ernaar vrijwilligers te betrekken bij archeologisch
veldonderzoek.
De gemeente Veendam maakt ten behoeve van het deponeren van
archeologische resten gebruik van het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis (zie
GS-brief van 26 augustus 2008, nr. 2008-48.136/35/B, CW, zaaknummer 125110).
De gemeente Veendam laat haar taken op het gebied van archeologie in principe
uitvoeren door Libau te Groningen.
3.4.4 Menterwolde
Menterwolde heeft geen archeologisch beleid maar wel een aantal dorpsvisies laten
opstellen waarin aandacht geschonken wordt aan cultuurhistorie. Het sluit voor het
overige aan bij het beleid van de provincie Groningen.
4 4Beoordelingskader
In dit hoofdstuk wordt het beoordelingskader beschreven op grond waarvan de
alternatieven zijn beoordeeld.
4.1

Thema’s, aspecten, criteria

De beoordelingscriteria voor het thema archeologie zijn afgeleid uit het in het vorige
hoofdstuk omschreven beleidskader en wettelijk kader. Met dit beoordelingskader
worden de effecten van het voornemen zo goed mogelijk ingeschat. In onderstaande tabel
staat het beoordelingskader voor het thema archeologie weergegeven.

aspect

criterium
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archeologie

aantasting bekende archeologische
vindplaatsen (AMK)

aard (status), kwaliteit en aantal AMKterreinen

aantasting gebied met archeologische
potentie

geschat oppervlak van het gebied,
verwachte waarde en mate van
aantasting

aantasting cultuurhistorische waarden

Aard (status), kwaliteit, aantal en mate
van aantasting

cultuurhistorie

4.2

Toelichting per criterium

4.2.1 Aantasting bekende archeologische vindplaatsen
Onderzocht is in welke mate de voorgenomen maatregelen het archeologisch
bodemarchief aantasten. Conform de Monumentenwet 1988 dient gestreefd te worden
naar behoud van archeologische waarden in situ, bijvoorbeeld door planaanpassing
indien een ingreep archeologische waarden dreigt te vernietigen. Indien planaanpassing
om bijvoorbeeld economische of technische redenen niet haalbaar is, dient de verstoorder
archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. Aangezien een groot deel van het
archeologisch bodemarchief nog onbekend is, dient als eerste stap in een
onderzoeksproces een archeologisch bureauonderzoek inzichtelijk te maken welke delen
van het studiegebied mogelijk archeologische waarden bevatten en in aanmerking komen
voor eventueel vervolgonderzoek.
Ten behoeve van de OTB/MER verdubbeling N33 is een KNA-conform archeologisch
bureauonderzoek verricht, waarbij deels gebruik is gemaakt van bestaande
archeologische publicaties en archieven.
Ten aanzien van dit criterium is een tweedeling gemaakt in AMK-terreinen en
waarnemingen.

4.2.2 AMK-terreinen
Alle bekende behoudenswaardige terreinen/monumenten in Nederland zijn weergegeven
op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK). AMK-terreinen betreffen archeologische
vindplaatsen, welke door de verantwoordelijke instanties (provincies, Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed) zijn beoordeeld en gewaardeerd. De AMK onderscheidt terreinen van
archeologische, hoge en zeer hoge archeologische waarde (al dan niet beschermd).
4.2.3 Waarnemingen
Waarnemingen zijn puntlocaties waar archeologische vondsten zijn gedocumenteerd en
geregistreerd in Archis II1. Er is bij een waarneming nog geen nader onderzoek gedaan
naar de aard en omvang van de vindplaats. Dit subcriterium wordt beoordeeld op basis
van expert-judgement omdat ten aanzien van het archeologische belang van
waarnemingen geen maatstaven zijn aangegeven in Archis II. Een waarneming kan
bijvoorbeeld betrekking hebben op terreinen waar losse vondsten tijdens
bodemverstorende activiteiten aan het oppervalk zijn gekomen, of om vondsten welke
tijdens archeologische opgraving aan het licht zijn gekomen. Ook de aard van de
waarnemingen kan verschillen: het kan gaan om een fragment ongedateerd aardewerk, of
om een waardevolle vondst uit een compleet intacte archeologische context. Onder één
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waarnemingsnummer kunnen meerdere artefacten uit eenzelfde gebied zijn geregistreerd.
De in Archis II geregistreerde waarneming is vrijwel altijd aan de bodem onttrokken en
bevindt zich inmiddels waarschijnlijk in een archeologisch depot of een museum. De
waarde van de vondstlocatie van een waarneming komt in dit kader tot uiting in het
gegeven dat er in de directe omgeving van de betreffende waarneming mogelijk nog meer
waarnemingen voorkomen. Het begrip ‘omgeving’ blijft daarbij in ruimtelijke dimensies een
niet nader definieerbaar begrip, afhankelijk van ondermeer de aard van de waarneming,
paleografische ontstaanswijze van het betreffende landschap en vondstomstandigheden.
4.2.4 Aantasting gebied met archeologische potentie
De kans op het aantreffen van archeologische waarden in de ondergrond verschilt per
gebied en hangt nauw samen met de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van een
locatie. De trefkans op archeologische waarden is op de Indicatieve Kaart Archeologische
Waarden (IKAW) in beeld gebracht. Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden
wordt de kans op het aantreffen van archeologische waarden in een drietal niveaus
uitgedrukt:
lage trefkans: de relatie tussen het aantal verwachtte en het aantal werkelijk
aanwezige vindplaatsen in een bepaalde combinatie van bodemtype en
grondwaterklasse is (sterk) negatief. Voor gebieden met deze
verwachtingswaarden kan worden volstaan met het uitvoeren van archeologisch
bureauonderzoek. Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd of
nader onderzoek noodzakelijk is, of dat het studiegebied kan worden vrijgegeven.
In dat laatste geval geldt onverminderd de vondstmeldingsplicht conform artikel 53
van de Monumentenwet 1988;
(middel)hoge trefkans: de relatie tussen het aantal verwachtte en het aantal
werkelijk aanwezige vindplaatsen in een bepaalde combinatie van bodemtype en
grondwaterklasse is neutraal tot (sterk) positief. Voor gebieden met deze
aanduiding is vervolgonderzoek noodzakelijk. Om inzichtelijk te maken welke
gebieden de grootste kans hebben archeologische waarden te bevatten is
voorliggend KNA-conform archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd.

4.2.5

Aantasting cultuurhistorische waarden

Het culturele erfgoed is een belangrijke identiteitsdrager van de leefomgeving. Door de
ultuurhistorische aspecten in te passen en te gebruiken bij de planvorming wordt
bijgedragen aan de instandhouding van de kwaliteit van het cultureel erfgoed. Een
voorbeeld van dit cultureel erfgoed is de kavelstructuur in de Drentse en Groningse
veenkoloniën. Onderzocht is in hoeverre de aanleg van de verdubbelde N33 een aanslag
vormt op de aanwezige cultuurhistorische waarden.
4.3 Toelichting effectonderzoek
In dit hoofdstuk wordt kort toegelicht hoe het effectenonderzoek voor het thema
archeologie en cultuurhistorie heeft plaatsgevonden.
Het onderzoek dat in het kader van de OTB/MER verdubbeling N33 is uitgevoerd, heeft
tot doel een reconstructie te maken van de natuurlijke omgeving op basis van de
geologie, geomorfologie en bodemopbouw van het omringende gebied. Uit deze
gegevens kan worden afgeleid welke mogelijkheden het omringende landschap bood voor
menselijke bewoning of activiteiten. Vervolgens is vastgesteld of en hoe dit landschap in
het verleden door de mens is bewoond en/of gebruikt. Dit is gebeurd op basis van een
inventarisatie van historische en cartografische gegevens, van alle bekende
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archeologische vondsten en vondstcomplexen (als nederzettingen, graven of grafvelden),
en middels het vaststellen van aard, omvang en gaafheid van eventuele archeologische
en cultuurhistorische waarden. Op basis van de resultaten van de literatuurstudie en het
bronnenonderzoek is ten slotte een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld, waarin
de trefkans op archeologische sporen en vondsten is vastgesteld en gemotiveerd.
4.4

Effectbeoordeling

Op basis van het archeologische verwachtingsmodel en het ontwerp voor de verdubbelde
N33 zijn de effecten voor het aspect archeologie en cultuurhistorie bepaald op basis van
het beoordelingskader zoals omschreven in hoofdstuk 4.
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5

Landschap en bewoning in pre- en protohistorie

5.1

Landschappelijke eenheden

Het tracé van de N33 doorsnijdt van west naar oost de volgende landschappelijke
eenheden (kaartbijlagen 1, 5, 8 en 9):12
- (deeltracé 2, 4 en 6) Drents dekzandplateau met de Hondsrug en een daaraan min of
meer parallel lopende rug bij Rolde. Het betreft Pleistocene stuwwalafzettingen aan de
oppervlakte bestaande uit keileem, dekzand en met veen opgevulde pingo-ruïnes en
depressies;
- (deeltracé 1, 3 en 5) beekdalen op het Drents dekzandplateau die de bovenloop vormen
van de Drentse Aa (van west naar oost): Anreeper-/Witterdiep, Deurzerdiep en Andersche
Diep;
- (deeltracé 7) stroomgebied van de Hunze ten oosten van de Hondsrug (Hunzedal).
Breed dal met beekdalafzettingen en veen;
- (deeltracé 8) veenkoloniale gebied (Hunzevlakte). Het betreft dekzandwelvingen aan de
basis van het voormalige veengebied. In het noordelijk deel van is mogelijk sprake van
een dunne kleriafdekking;
- (deeltracé 9) kleigebied (dal Oude Ae).

5.1.1

Drents plateau (kaartbijlage 1, deeltracé 2, 4 en 6)

Het landschap vanaf het knooppunt met de A28 bij Assen tot en met het knooppunt
Gieten behoort tot het Drents Dekzandplateau. Dit deel van Drentse waar de Hondsrug
onderdeel van uit maakt behoort tot een van de meest beschreven Nederlandse
landschappen. Een uitgebreide en integrale beschrijving van de bewoningsgeschiedenis
en het landgebruik is te vinden in de magistrale studie van historisch-geograaf Theo Spek
uit 2004.13
Aan het einde van de laatste ijstijd is het plateau voorzien van een dekzanddeken. Door
wind en aanwezige afwateringsgeulen ontstonden daarbij welvingen in het landschap. Het
plateau wordt doorsneden door aftakkingen van het beekdal van de Drentse Aa in de
vorm van het Loonerdiep ten oosten van Assen (waarvan het Anreeper-/Witterdiep en het
Deurzerdiep weer de bovenloop vormen) en het Gasterse-/Rolder Diep aan de oostzijde
van Rolde (waarvan het Andersche Diep de bovenloop vormt). Bij Rolde is een aan de
Hondsrug parallel gelegen keileem- en dekzandrug aanwezig. Daarnaast komen ronde tot
ovale depressies voor die meestal met water gevuld zijn (dobben). Het gaat hier om
pingorestanten (ingezakte ijslensbulten uit waarschijnlijk de voorlaatste ijstijd),
uitwaaiingskommen of dekzanddepressies. De Hondsrug vormt de oostelijke zijde van het
dekzandplateau. Deze verhoging in het landschap is ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd
12 Bosch 1990.
13 Spek 2004.
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(Saalien), waarbij door de stuwing van het ijs zand en keileem werden afgezet, met daabij
de kenmerkede grote zwerfkeien waarmee de hunebedden zijn gebouwd. Aan het einde
van de laatste ijstijd (Weichselien) is hierop nog wat dekzand afgezet. Veen is aanwezig
in de beekdalen en overige depressies. Over het algemeen heeft het Pleistocene dekzand
in dit deel van het tracé altijd direct aan het oppervlak gelegen. De ontstane
gradiëntzones vormden aantrekkelijke vestigingslocaties.
Gezien de archeologische overblijfselen is vooral het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum
op de dekzandhoogtes goed vertegenwoordigd. Eerdere vondsten vallen niet uit te
sluiten, daar bewoning mogelijk was tijdens het tweede deel van het Midden-Paleolithicum
gedurende het Eemien en binnen enkele warmere fasen van het Vroeg- en MiddenWeichselien. Midden- Paleolithische vondsten zijn te vinden op locaties waar het keizand
dagzoomt, zoals een vuurstenen bijl van Rolde en een andere gevonden bij Anderen
aantonen (Moustérien).14
Met betrekking tot het Drentse Dekzandplateau zijn de neolithische hunebedden een
markant element. Verder zijn in het landschap nog grafheuvels zichtbaar, evenals de
vooral op luchtfoto’s te herkennen raatakkers (‘Celtic Field systems’) van de Brons- en
IJzertijd-boeren. Vanaf het Neolithicum bleken de hogere delen in het landschap, zoals de
rug bij Rolde en de Hondsrug een zeer gunstige vestigingsplek, waarbij steeds meer het
dichte bos het karakter van een halfopen parklandschap kreeg. De aanwezigheid van
dobben, beken en met veen gevulde smeltwaterdalen vormden belangrijke redenen om
zich in de nabijheid hiervan te vestigen.15 In paragraaf 5.2 wordt in meer detail ingegaan
op de archeologische waarden van het Drents plateau.

5.1.2

Beekdalen op het Drents plateau (kaartbijlage 1, deeltracé 1, 3 en 5)

Een aparte archeologische status nemen de laaggelegen gebieden in, zoals beekdalen en
dekzanddepressies, omdat hier depositiehandelingen plaatsvonden (offerpraktijken). Het
gaat in verband met de N33 om het Anreeper-/Witterdiep, het Deurzerdiep en het
Andersche Diep. Het offeren van voorwerpen, maar ook dieren en mensen, is een lang
verbreid gebruik en geeft een inzicht in ideologische activiteiten. Zo zijn als vroegste
depositie uit de Drentse venen een aantal van vier bij elkaar gevonden runderhorens
bekend die in het Vroeg Neolithicum gedateerd worden (twee gedomesticeerde
exemplaren).16 Wagenwielen uit het Laat Neoltihicum, geslepen vuurstenen bijlen,
bronzen bijlen, andere metalen voorwerpen, ‘veenlijken’, munten tot aan de ‘Spaanse
ketels’ uit de 16e eeuw zijn doelbewust in venen geofferd. In paragraaf 5.3 wordt in meer
detail ingegaan op de archeologische waarden van het Drents plateau in dit opzicht.

5.1.3

Hunzedal en Hunzevlakte (kaartbijlage 1, deeltracé 7 tot en met 8)

Het promotieonderzoek van H. Groenendijk – provinciaal archeoloog van Groningen – uit
de jaren ’80 tot begin jaren ’90 naar aanleiding van de ‘Herinrichting Oost-Groningen en
de Gronings-Drentse Veenkoloniën’ levert een belangrijk inzicht omtrent de
archeologische potentie van de Hunzevlakte, dat een grotendeels ontgonnen veengebied

14 Niekus en Stapert 2005.
15 Elerie en Spek 2003, 25; Niekus & Rensink 2008, 130.
16 Prummel en Van der Sanden 1995 (bron gevonden via de uitgesproken rede ter aanvaarding van het ambt van

hoogleraar door D. Raemaekers aan de RUG in 2005).
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betreft (voor de turfwinning).17 Vanaf Bareveld tot aan het kruispunt met de A7 bij
Zuidbroek loopt de N33 ongeveer parallel aan een ontginningslint. Het Hunzedal is een
smeltwaterdal uit het einde van de voorlaatste ijstijd (Saalien) met een breedte van 10 tot
20 km, lopende langs de Hondsrug. Aan de rand van de Hondsrug bevindt zich het
beekdal van de Hunze. Dit dal valt te vergelijken met de beekdalen op het Drentse
dekzandplateau. Buiten het dal is hoofdzakelijk dekzand afgezet waarop veengroei
plaatsvond. Dit hoogveengebied was een onderdeel van het Bourtangerveen dat vanaf de
Middeleeuwen grotendeels ontgonnen is. Het Hunzedal is hiermee op te delen in het
stroomgebied rond het riviertje de Hunze en het daarop aansluitende veenkoloniale
gebied van de Hunzevlakte. Het Hunzedal in engere zin staat daarom synoniem aan de
meandergordel, de dalvlakte en de aaneengeschakelde zandruggen waarop de
randveendorpen aanwezig zijn. De Hunzevlakte staat gelijk aan het hele gebied van het
voormalige Boutangerveen-complex. Dit gebied is dus lange tijd afgedekt geweest met
een dik pakket veen en door de tufwinning vanaf de Middeleeuwen weer aan het
oppervlak gekomen. Machinale egalisaties hebben dit oorspronkelijke dekzandreliëf sterk
aangetast.18
Het Hunzedal en de aangrenzende Hunzevlakte kenmerken zich door vindplaatsen die
zich beperken tot het Laat Paleolithicum (dekzandruggen langs het Hunzedal) en het
Mesolithicum (in de gehele Hunzevlakte). Na het Mesolithicum tot aan de ontginningen
van de Late Middeleeuwen betrof het gebied een grotendeels onbegaanbaar
hoogveengebied. Alleen de aanleg van prehistorische veenwegen en deposities in het
veen zijn getuigen van latere prehistorische activiteiten. Op de dekzandruggen zijn langs
het Hunzedal laatpaleolithische bewoningssporen bekend. Op de welvingen in de
Hunzevlakte zijn mesolithische vindplaatsen aanwezig. In de Hunzevlakte is sprake van
zuiver mesolithische vindplaatsen en wordt wel gesproken van een mesolithisch
landschap.19 In paragraaf 5.7 en paragraaf 5.8 wordt in meer detail ingegaan op de
archeologische waarden van respectievelijk het Hunzedal en de Hunzevlakte.

5.1.4

Kleigebied (dal van de Oude Ae) (kaartbijlage 1, deels deeltracé 8,
deeltracé 9)

Het noordelijkste deel van het tracé staat onder de laat-middeleeuwse mariene invloed
van de Dollard. In de ondergrond bevindt zich het dal van de veenstroom van de Oude
Ae.
In de hierna volgende paragrafen wordt dieper op de archeologie van de
deellandschappen ingegaan. De gebieden worden van zuid-west naar noord-oost
behandeld.

5.2

Drents plateau

Het tracé van de N33 loopt op het grondgebied van de provincie Drenthe tussen Assen en
Gieten door het stroomgebied van de Drentsche Aa (kaartbijlage 1, deeltracé 2, 4 en 6).
17 Groenendijk 1997; zie ook Smit 1995.
18 Groenendijk 1997, 23-25.
19 Peeters en Niekus 2005.
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Dit gebied maakt onderdeel uit van het Nationaal Landschap Drentsche Aa (Nationaal
beek- en esdorpenlandschap (NBEL) Drentsche Aa). De natuurlijke grenzen van het
stroomgebied van de Drentsche Aa worden bepaald door het stroomgebied van het
Eelderdiep in het westen, de Beilerstroom in het zuiden en de Hondsrug in het oosten. Ter
onderbouwing van de landschapsvisie is in 2004 een uitgebreide archeologische
inventarisatie in het gebied van de Drentsche Aa verricht. De belangrijkste resultaten uit
dit onderzoek worden met betrekking tot het wegtracé van de N33 nader besproken.20
Vanaf Assen tot Gieten snijdt de N33 door het stroomgebied van de Drentsche Aa. De
inventarisatie kan vanaf Assen gevolgd worden tot aan de rotonde bij Gieten/Eext. Dit
gebied ligt tussen Assen en de Hondsrug en bestaat globaal uit de volgende
gebiedsdelen: omgeving Assen (randzone Anreeperdiep/Witterdiep en Deurzerdiep),
Zand en keileemrug Rolde (Drents Plateau), Rolderdiep/Andersche Diep, Drents Plateau
omgeving Anderen en de Hondsrug tussen Gieten en Eext.

5.2.1

Paleolithicum en Mesolithicum

De verwachting richt zich over het algemeen op de periodes vanaf het LaatPaleolithicum.21 De oudst bekende midden-paleolithische vondsten zijn bekend van Rolde,
Anderen en Anreep, maar deze zijn niet betrokken bij het archeologische
verwachtingsmodel, zoals opgesteld in 2004. Laat-paleolithische en mesolithische
vindplaatsen concentreren zich voornamelijk op (kleine) dekzandkoppen en –ruggen in en
langs de beekdalen, rond laatglaciale pingoruïnes, uitblazingskommen (beide als veentjes
nog herkenbaar) en op de westelijke helling van de Hondsrug.
Met betrekking tot het Laat Paleolithicum en het Mesolithicum is bij Assen een clustering
zichtbaar langs het Anreeperdiep/Witterdiep, gelegen bij het knooppunt met de A28.
Geklemd tussen de A28 en de N33 zijn enkele vennetjes/uitblazingskommen aanwezig. In
de omgeving van het Deurzerdiep zijn aan beide zijden van het wegtracé enkele
vindplaatsen bekend. Zuidelijk van Eldersloo is in het Nijlanderbroek langs het
Deurzerdiep een kleine nederzetting van de laatpaleolithische Hamburg-traditie
onderzocht (met daarnaast mesolithische vondsten).22 Langs het Loonerdiep is eveneens
een clustering aan vindplaatsen aanwezig. Bij Rolde liggen de laatpaleolithische en
mesolithische vindplaatsen meestal in de dalen van de rivieren en in de nabijheid van
vennen (Deurzerdiep, Andersche diep en vennen). Ten westen van Rolde is een
clustering aanwezig bij een ten noorden van de N33 gelegen ven. Bij het
Rolderdiep/Andersche diep is een clustering aan vindplaatsen aanwezig, hoewel geen
bekende vindplaatsen aanwezig zijn binnen een 500 m zone rond het wegtracé van de
N33. Op de hogere dekzanden bij Anderen is een duidelijke clustering aan vindplaatsen
aanwezig waar de N33 dwars doorheen snijdt (Oosteresch ten oosten van Anderen;
randzone pingoruïne).23 Bij het Eexterveld aan de rand van de Hondsrug bevindt zich
eveneens een concentratie laatpaleolithische tot mesolithische vindplaatsen. Tussen
Anderen en Gieten zijn enkele vennetjes ten zuiden van de N33 zichtbaar. Op het Drents
Plateau zijn tot nu toe geen duidelijke mesolithische vondsten van na 6000 v. Chr.

20 Molema et al. 2004.
21 Voor archeologische periodisering ie bijlage 1.
22 Van der Sanden en Van Vilsteren, 27.
23 Niekus & Rensink 2008, 130.

VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie
Rapport V612, definitief 3.0, d.d. 19-11-2010

28

V08/1218: Archeologische en cultuurhistorische waarden N33 Assen-Veendam-Zuidbroek

aangetroffen. Bovenop de Hondsrug, tussen Eext en Gieten, zijn minder vindplaatsen
aanwezig.

5.2.2

Neolithicum

De vindplaatsen uit het Neolithicum bevinden zich niet alleen op de hier genoemde
gunstige vestigingslocaties, maar eveneens op de hogere dekzandplateaus. In de nattere
gebieden van de beekdalen, venen en vennen worden losse (depot)vondsten
aangetroffen. Overigens zijn Neolithische nederzettingen nog niet bekend in dit deel van
de Drentsche Aa.24
De talrijke meertjes die zich vooral in het zuidelijke deel van de gemeente Rolde
bevinden, zijn voorbeelden van pingo-ruïnes. Vanaf het Neolithicum is een toenemende
ontbossing waarneembaar ten behoeve van de akkerbouw. Bij de neolithische
vindplaatsen valt vooral op dat nu ook de hoger gelegen gronden, zoals op de Hondsrug,
rijk zijn aan vindplaatsen.
Het Vroeg Neolithicum is vooral bekend door losse vondsten van de Rössener Breitkeile
(doorboorde stenen wiggen). De hunebedden, behorend tot de Trechterbekercultuur, zijn
uiteraard het meest in het oog springend. Twee hunebedden zijn achter de kerk van
Rolde gelegen.25 Ook bij Eext zijn hunebedden bekend. Tevens zijn bij Eext vlakgraven
van de Trechterbekercultuur gevonden en ook zijn hier nederzettingsterreinen aanwezig
(in de vorm van aardewerk en vuursteen).
Op basis van oppervlaktevondsten van vuursteen en aardewerk worden ook
Trechterbeker-nederzettingen ten zuidwesten van de dorpskern van Rolde verwacht. Aan
de zuidkant van Rolde werden in 1977 aan de Volmachtenlaan, ongeveer 250 m
noordelijk van de N33, twee (vlak?)graven uit de Klokbekerperiode opgegraven (drie
Klokbekers werden geborgen). Bij Nijlande zijn zowel graven uit de Klokbekerperiode als
uit de Vroege en Midden Bronstijd (bronzen naald) bekend.
Deposities of offers in natte milieus komen nu ook voor, zoals trechtbekeraardewerk dat
gedeponeerd is in een veentje in het Eexterveld. Behalve grafheuvels komen bij
onderzoek naar latere nederzettingsterreinen nog wel eens neolithische vlakgraven
tevoorschijn. Bij Rolde zijn twee crematiegraven als vlakgraf uit de Klokbekercultuur
bekend.
Aan de rand van de Hondsrug, ten oosten van Anderen tot aan Eext, zijn enkele
grafheuvels bekend binnen het 500 m tracé langs de N33 (Klokbeker- en
Enkelgrafcultuur). Nederzettingsterreinen bevinden zich bij Assen, bij het knooppunt met
de A28, bij het Deurzerdiep, op de dekzandrug bij Rolde, oostelijk van het
Rolderdiep/Andersche diep en op de Hondsrug bij Gieten net ten zuiden van het
wegtracé. Daarnaast is zowel langs en in de beekdalen als op de hogere gronden
neolithisch vondstmateriaal bekend.

5.3

Bronstijd en IJzertijd

Het verspreidingsbeeld blijft hetzelfde ten aanzien van de Bronstijd tot en met de
Romeinse tijd. Wel worden vanaf de Bronstijd de hoger gelegen dekzandplateaus
24 Bij Anloo is de omheining van een nederzetting gevonden en buiten de Drentse Aa, bij Borger, zijn haardplekken in

combinatie met TRB-aardewerk aanwezig: Molema et al. 2004, 42. Zie ook de discussie bij Waterbolk 2006.
25 Van der Sanden 2007.

VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie
Rapport V612, definitief 3.0, d.d. 19-11-2010

29

V08/1218: Archeologische en cultuurhistorische waarden N33 Assen-Veendam-Zuidbroek

intensiever bewerkt en bewoond. In 1955 heeft het Biologisch-Archeologisch Instituut
(thans GIA) een deel van een urnenveld ten zuiden van de toenmalige dorpskern van
Rolde onderzocht.
In de dorpskern van Rolde is een grafveld uit de Late Bronstijd bekend (kringgreppels
zonder urnen). Rond Nijlande zijn enkele graven uit de Late Bronstijd bekend. Bij
Eldersloo zijn graven uit de zowel de Late Bronstijd als de Midden tot Late IJzertijd
bekend. Uit de Late Bronstijd zijn geen nederzettingen bekend. In 1913 werden wel acht
vuurstenen sikkels tussen Rolde en Nijlande bij elkaar gevonden die als depotvondsten
geïnterpreteerd kunnen worden.
Voor de Bronstijd zijn met name de familiegrafheuvels kenmerkend. Deze liggen in losse
groepen in het landschap. Het komt voor dat in deze grafheuvels nabijzettingen uit de
Vroege IJzertijd zijn geplaatst, zoals bij Eext, en dat deze grafheuvels zijn opgenomen in
de latere urnenvelden (vanaf de Late Bronstijd). In de natte gebieden zijn bijlen en andere
bronzen voorwerpen geofferd. Voor de Midden- en Late IJzertijd blijven de brandheuvels
een veel voorkomend fenomeen. Bij Eext en Rolde zijn brandheuvelgroepen bekend.
Vanaf de Late Bronstijd geldt daarnaast dat het fenomeen raatakkers of Celtic Fields zijn
intrede doet. Het gangbare idee is dat deze opvolgers zijn van oud akkerland uit de
Midden- en Late Bronstijd en geleidelijk zijn uitgegroeid tot de omvang en structuur, zoals
die op luchtfoto’s of in het veld te herkennen zijn. Het gaat hier om onregelmatig
rechthoekige, door lage wallen gescheiden percelen, die afwisselens als huisperceel en
als akker fungeerden en voor het overige beweid werden. In de Midden IJzertijd hebben
deze bouwlanden hun grootste bloei gekend en zijn tot in de eerste eeuwen na de
jaartelling in gebruik geweest.26
Langs de N33 zijn Celtic Fields bekend bij de aansluiting van de A28 en de N33 (oostelijk
van de beoogde verbreding), aan weerszijden bij het
Loonerdiep/Deurzerdiep/Deurzerdiep – bij het Deurzerdiep net ten zuiden van de N33
binnen een 500 m grens –, bij Anderen en op de Hondsrug. Als tweede element zijn in de
omgeving van de N33 urnenvelden gevonden. Aan de oostzijde van het Deurzerdiep zijn
ten noorden twee urnenvelden bekend, evenals bij Rolde en bij Eext op de Hondstrug.
Verder zijn verspreid enkele nederzettingsterreinen en grafheuvels langs het tracé
gelegen. Zuidelijk van Assen, ten oosten van het Deurzerdiep, te Rolde en ten oosten van
de Andersche Beek zijn nederzettingsterreinen in een 500 m zone langs het tracé
aanwezig. Concentraties aan vondstsgegevens zijn aanwezig bij het Deurzerdiep en
tussen Anderen en Eext.
In de loop van de Late Bronstijd en de IJzertijd verplaatste de bevolking op het Drents
Plateau zich langzamerhand steeds meer van de vanouds bewoonde dekzanden en
premorenale dekzanden naar de keileemplateaus, die vaak in de nabijheid van het ‘oude
land’ lagen. Dit is afgeleid uit de bodemkundige situering van de meerderheid van de
Celtic Fields in Drenthe, die afwijkt van de voorheen gebruikte gronden.27

5.4

Romeinse tijd

Nederzettingsresten uit de Romeinse tijd zijn nabij Gieten gedaan. Daarnaast komen
wederom Romeinse voorwerpen voor in natte gebieden (ook enkele mensenoffers zijn
26 Ibid., 196.
27 Spek 1993, 196.
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bekend). Romeinse munten zijn bekend van Assen en Rolde. Bij Eleveld, zuidelijk van de
N33, is een gouden munt gevonden.

5.5

Middeleeuwen

De verspreiding van vindplaatsen vanaf de Middeleeuwen is niet meer voornamelijk
bodemkundig bepaald. Er ontstond een grotere behoefte aan goede akkergronden,
waardoor verondersteld wordt dat nederzettingen op beoogde akkergronden werden
verplaatst. Dit is ook de reden dat onder essen van middeleeuwse ouderdom
nederzettingsresten aanwezig zijn. Vanaf de 9e eeuw na Chr. hebben de nederzettingen
zich niet tot nauwelijks meer verplaatst en bevinden zich meestal nog op dezelfde locatie
als de huidige bewoning. De hiervolgende beschrijving is afgeleid van het kaartmateriaal
dat door RAAP vervaardigd is aangevuld met de bewoningsgeschiedenis zoals in het
betreffende rapport verwoord is.28
Met betrekking tot de Vroege Middeleeuwen is bij Rolde in het verkavelingspatroon van
de es de structuur van de voorafgaande nederzetting herkenbaar. In de Karolingische tijd
werden vele nederzettingen verplaatst naar de locatie van de huidige plaatsen. De
voorloper van Rolde ligt mogelijk in zuidelijke richting, vooral omdat hier aardewerk uit de
9e en 10e eeuw is gevonden. De vroegmiddeleeuwse nederzetting van Rolde lag
waarschijnlijk op de Zuides. De Rijksdienst voor het Oudheidkunig Bodemonderzoek
(thans RCE) heeft in 1961 onderzoek gedaan naar de voorgangers van de huidige kerk
van Rolde. De eerste fase van de kerk van Rolde stamt waarschijnlijk uit dezelfde
periode; eerst houtbouw en in de 12e/13e eeuw in steen opgetrokken. De huidige kerk
stamt uit de 15e eeuw.29 Door de Zuides loopt de N33. Binnen het 500 m tracé langs de
N33 zijn vondstgegevens bekend bij Rolde tegen de rand van de Zuides.
Op de hoogste delen van de Rolder rug zijn de dorpen Schoonloo, Grolloo, Rolde en
Balloo gelegen.

5.6

Beekdalen op het Drents plateau

Beekdalen staan sinds een aantal jaren in grote belangstelling van archeologen. Afgezien
van de bijzondere inhoud van het bodemarchief (depotvondsten, voordes, e.d.) zijn vooral
de conserveringsomstandigheden vaak uitzonderlijk goed.30 De N33 doorsnijdt drie
beekdalen, van west naar oost het Anreeper-/Witterdiep, Deurzerdiep en Andersche Diep
(kaartbijlage 1, deeltracé 1, 3 en 4).
Vlak ten noorden van de N33, bij Schieven ten oosten van Assen, zijn bij normalisatiewerkzaamheden bij het Anreeperdiep/Deurzerdiep – 150 m noordoostelijk van Schieven –
een bijna compleet potje en een kleine hoeveelheid dierenbotten in uitgeworpen grond
gevonden. Het potje wordt rond 100 na Chr. gedateerd. Bij Rolde zijn uit het Deurzerdiep
hertshoornen bijlen van edelhertgewei uit het Vroeg Neolithicum opgebaggerd. Zuidelijk
van de N33 zijn in een veenplas een bronzen vlakbijl, een lanspunt en een slijpsteen
gevonden. Daarnaast is een hielbijl in het dal van het Deurzerdiep gevonden. In het
28 Met name hoofdstuk 2: H.T. Waterbolk: Hoofdlijnen bewoningsgeschiedenis stroomgebied Drentsche Aa, Molema et al.

2004, 9-26.
29 Van der Sanden en Van Vilsteren 1993.
30 Rensink (red.) 2008.
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Deurzerdiep werden tijdens baggerwerkzaamheden in 1968 aardewerk uit de IJzertijd en
een hoeveelheid dierlijk botmateriaal gevonden.
Tijdens het uitbaggeren van het Deurzerdiep werden bij Amen, ten zuiden van de N33,
een hoeveelheid aardewerk en dierlijke botten in de baggergrond gevonden. Het
handgevormd aardewerk valt te dateren in de Vroege tot Midden-IJzertijd en in de
Romeinse periode. In de grond van het uitgegraven tracé van de N33 werden bij de
genormaliseerde loop van het Deurzerdiep aardewerkfragmenten gevonden. De
aardewerkscherven dateren uit de Midden IJzertijd, Late IJzertijd en de Romeinse periode
(tot 2e eeuw).

5.7

Hunzedal

Tussen Gieten en Bareveld kruist de N33 het Hunzedal, het stroomgebied van de Hunze
(kaartbijlage 1, deeltracé 7). In 1993 is een omvangrijke studie vervaardigd met
betrekking tot de bescherming van archeologische waarden in het Hunzedal. De
inventarisatie gedaan bij Gieten is relevant voor onderhavige studie.31 In de omgeving van
Gieten zijn 59 vindplaatsen geïnventariseerd die ingedeeld zijn naar verschillende
categoriën. Een negental vindplaatsen vallen onder de categorie met een grote trefkans
op archeologische resten. Van 19 vindplaatsen is het onzeker in hoeverre archeologische
resten aanwezig zijn. Een zestal vindplaatsen zijn niet nader ondezocht en een 25-tal
vindplaatsen betreffen losse vondsten, verstoorde vindplaatsen of reeds opgegraven
vindplaatsen. Het grootste deel van de vindplaatsen dateert uit het Laat Paleolithicum en
het Mesolithicum en zijn afkomstig van mensen die op dekzandruggen en -koppen in het
Hunzedal hun verblijfsplekken hadden. Eén midden-paleolithische vondst is afkomstig van
het Hunzedal, maar verder niet betrokken bij het verwachtingsbeeld. Het blijkt dat een
groot deel van de vindplaatsen in het Hunzedal reeds geëgaliseerd is. De vindplaatsen
zullen daardoor praktisch verdwenen zijn; alleen diepe sporen zullen nog in de grond
aanwezig zijn. In het kader van de werkverschaffing zijn in de jaren ’30 van de vorige
eeuw een groot deel van de podzolbodems op de hogere pleistocene gronden in Drenthe
omgespit.32 Aangezien het in de meeste gevallen om laatpaleolithische tot mesolithische
tijdelijke verblijfsplaatsen gaat, die gekenmerkt worden door houtskoolrijke sporen en een
dicht onder het oppervlak aanwezige vuursteenverspreiding, zullen de meeste van deze
vindplaatsen na egalisatie of vergraving geen betekenis meer hebben. Hieronder worden
de vindplaatsen behandeld die zich tot 500 m aan weerszijden van het wegtracé
bevinden.
Binnen de 500 m zone bevinden zich 12 vindplaatsen. Hiervan ligt één vindplaats binnen
de 100 m zone en een drietal vindplaatsen is aanwezig op ongeveer 200 tot 250 m
afstand van het wegtracé. Ten oosten van de Hunze is een aantal vindplaatsen op een
dekzandrug met hieromheen dekzandkoppen gelegen die oorspronkelijk langs de Hunze
lagen voordat deze genormaliseerd is. Deze oude Hunzeloop is in het reliëf en op oude
topografische kaarten nog aanwezig.33 Deze laatpaleolithische en mesolithische
vindplaatsen op de dekzandrug en dekzandkoppen vallen onder het toponiem De Hilte.
31 Scholte Lubberink 1993.
32 Vos en Kiden 2005, 13.
33 Scholte Lubberink 1993, 139 (beschrijving bij catalogusnummer 80).
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Net ten oosten van Gieten bevinden zich aan de noordzijde van de N33 (tussen 250 en
500 m van de weg) – aan de rand van de Hondsrug richting het dal – een drietal
grafheuvels die dicht bij elkaar liggen (gem. Gieten). Twee grafheuvels dateren uit de
IJzertijd (één is verdwenen zonder te zijn onderzocht). Even noordelijk van deze
grafheuvels is een nederzetting aanwezig die gedateerd wordt in de Romeinse tijd. Verder
in het Hunzedal bevindt zich noordelijk van het tracé en net buiten de 500 m zone een
onbepaalde vuursteenvindplaats die geëgaliseerd is (Annen, gem. Anloo). Een volgende
vindplaats bevindt zich bij Eexterzandvoort (gem. Anloo) op ongeveer 500 m van de weg,
eveneens aan de noordkant. Het betreft een geëgaliseerde vuursteenvindplaats die
globaal gedateerd is vanaf het Laat Paleolithicum tot Neolithicum. Tussen deze beide
vindplaatsen bevindt zich verder noordelijk van de N33 en buiten de 500 m zone een al
geëgaliseerde vindplaats uit het Laat Paleoltihicum (Federmesser vindplaats; gem.
Anloo). Net ten westen van de Hunze (Oostermoersche Vaart of Hunze) zijn drie
vindplaatsen aanwezig, waaronder één niet nader gedateerde vuursteenvindplaats die
vergraven is. De tweede vindplaats bevindt zich direct noordelijk van de weg. Er is hier
aardewerk uit de IJzertijd aangetroffen, evenals vuursteen dat niet nader dan het
Paleolithicum is gedateerd. De vindplaats is geëgaliseerd. Zuidelijk van de N33 bevond
zich een laatpaleoltische vuursteenvindplaats die geëgaliseerd is. Ten oosten van de
Hunze liggen een vijftal vindplaatsen binnen een straal van 500 m van de N33. Noordelijk
van de N33 is een licht geëgaliseerde niet nader gedateerde vuursteenvindplaats
aanwezig. Zuidelijk van de N33 is net oostelijk van de Hunze een vuursteenvindplaats uit
het Mesolithicum en aardewerk uit de IJzertijd of Middeleeuwen afkomstig. De vindplaats
is destijds niet nader gewaardeerd. Iets verder oostelijk is een clustering van vier
vindplaatsen aanwezig, waarvan drie net binnen de 500 m zone liggen (De Hilte). Het
gaat hier om een cluster van laatpaleolithische en mesolithische vuursteenvindplaatsen.
Deze zijn gelegen op een grote dekzandrug en op enkele dekzandkoppen eromheen
langs de oostelijke (maar ook westelijke) kant van de voormalige loop van de Hunze (de
loop, zoals deze was voor de ‘normalisering’). In het rapport wordt gesproken over
‘dekzandruggen langs de Hunze in het gebied tussen De Hilte, Torenveen en Veenhof’.34
Ten aanzien van de archeologie in beekdalen en in het voormalige veen kan nog vermeld
worden dat de vondst van een geslepen vuurstenen bijl nabij Eexterveen gevonden is
(noordelijk van het tracé). Beekdalen en dan vooral de veengebieden waren in ieder geval
vanaf het Neolithicum aantrekkelijke offerlocaties.35 Een studie van Wentink naar het
offeren van geslepen vuurstenen bijlen in het studiegebied maakt dit eens te meer
duidelijk.36
Bij de Hunze zijn in het Gieterveen, zuidelijk van de N33, tijdens
normalisatiewerkzaamheden van de Hunze een complete pot uit de Vroege IJzertijd
gevonden. Verondersteld wordt dat het bij dit type vondsten gaat om de offerpraktijken
van lokale boeren. De oorspronkelijke inhoud van de potten zouden met vruchtbaarheid in
verband gebracht kunnen worden.37
Daarnaast is zuidelijk van de N33 nabij Gieten, in het Boekweitenveentje, handgevormd
aardewerk gevonden dat in de 1e tot 2e eeuw na Chr. is gedateerd. Verder zijn in het
Molenveentje – net noordelijk van de N33 en westelijk van het verkeersplein – of
34 Ibid., 18, 21: Aangegeven op een kaart als cluster 1. De N33 snijdt hier aan de noordzijde in de breedterichting doorheen.
35 Ibid., 21.
36 Wentink 2008.
37 Van der Sanden 1995.
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Gietsenveentje – net zuidelijk van het verkeersplein en waar eveneens enkele
runderhoorns werden gevonden – aardewerkvondsten gedaan. De handgevormde
scherven zijn in de 2e eeuw na Chr. gedateerd.

5.8

Hunzevlakte

Het promotieonderzoek van Groenendijk vormt de belangrijkste pijler voor het bepalen
van de archeologische waarde van het veenkoloniale gebied dat zich uitstrekt van
Bareveld tot vlak onder Zuidbroek (kaartbijlage 1, deeltracé 8). Als voorbeeld voor de
archeologische potentie kan het gebied zuidelijk van Veendam, bij Wildervank-Oosterdiep
gelden, dat intensief is afgelopen. Dit gebied is sterk geaccidenteerd en bevat een
opeenhoping van bewoningsmomenten, getuige de dichtheid aan vindplaatsen, ook op de
lagere ruggen.38 De hoge vondstverwachting komt in het bijzonder door de mate van
geaccidenteerdheid van het terrein. Vaak liggen de vindplaatsen in de nabijheid van
reliëfeenheden waar een grote terreinhoogte of een complex aan kleinere verheffingen
overgaat in een uitgestrekte laagte. Op microniveau nemen vondstconcentraties
hellingafwaarts snel af. Bij afwezigheid van een stratigrafische scheiding in het dekzand
kunnen in het Hunzedal en het overgangsgebied tussen de Hunzevlakte en het Hunzedal
de laatpaleolithische Tjonger- en Ahrensburgculturen en mesolithische vondsten op
hetzelfde niveau voorkomen. Langs de Hunze bevindt zich de ‘zuivere’ Tjonger, dus
vondstcomplexen die puur tot deze laatpaleolithische bewoningsfase gerekend kunnen
worden. In het Laat Paleolithicum zou de focus vooral op de rivier de Hunze hebben
gelegen. Dit zou in het Mesolithicum losgelaten zijn wanneer in het gehele Hunzedal en
Hunzevlakte mesolithische vindplaatsen aanwezig zijn. Bij de grotere vondstcomplexen
overheerst het aspect van de herhaalde bewoningsfasen. Bij het onderzoek gaat naast
deze grote vindplaatsen de aandacht uit naar kleine kortstondig bezochte kampementen
ingericht voor speciale taken. Deze kunnen net zo goed in de Hunzevlakte als in de
stroomdalen aanwezig zijn. Opvallend is dat het gebied in het vroeg-Atlanticum werd
verlaten, terwijl de vernatting pas 1500 jaar later aanving. De oorzaak ligt mogelijk in de
ontwikkeling van de ‘Atlantische climaxvegetatie’. In de eerste helft van het Atlanticum
ontwikkelde zich een dicht en weinig gevarieerd bos met een sterke uitloging van de
bodem. Juist langs beekdalen en aan de periferie van de Hunzevlakte blijkt nog wel
bewoning aanwezig te zijn. Een verklaring kan zijn dat hier in combinatie met
hoogteverschillen op korte afstand hier eveneens een meer gevarieerde vegetatie
aanwezig was.39
Met betrekking tot het Neolithicum en de Bronstijd zijn het naast mogelijke meldingen van
veenwegen (bijvoorbeeld rond Veendam) vooral losse vondsten die uit het veen afkomstig
zijn. Zuidelijk van Veendam is bijvoorbeeld bij Wildervank een bronzen hielbijl in het veen
gevonden. De bijl komt mogeljik uit het dal van de Oude Ae. Een hertshoornen bijl is bij
Oude Pekela gevonden en blijkt uit een verlande arm van de Pekel Aa afkomstig te zijn.
Dit soort hertshoornen bijlen zijn ook langs de Hunze en het Voorster Diep in een laatmesolithische tot vroeg-neolithische context gevonden. Een bronzen kokerbijl bij Nieuwe
Pekela is wel afkomstig uit het veen nabij een keileemopduiking. Een taxushouten boog
38 Groenendijk 1997, 67.
39 Ibid., 65-103.
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gevonden bij Stadskanaal is eveneens in het hoogveen gedeponeerd. Volgens
Groenendijk gaat het hier om depotvondsten die te maken hebben met zones ‘in de
periferie van toenmalig bewoonbaar/begaanbaar gebied’.40
Het gebied is een stenenloze dekzandvlakte. Men was daarom genoodzaakt om steen te
verzamelen op de keileemopduikingen in Westerwolde, het ‘eiland van Winschoten’, of op
de Hondsrug. De aanwezigheid van natuursteen duidt daarom op de aanvoer door
mensen.
Alle archeologische informatie is afkomstig van een dun veenrestant en van de bovenste
15 tot 30 cm van de zandondergrond. Hierdoor zijn de archeologische waarden in het
gebied zeer aan erosie onderhevig en is sprake van een snelle aftakeling van het
bodemarchief.41
De belangrijkste vondstmeldingen over dit deeltracé is afkomstig van de Werkgroep
Prehistorie van het Veenkoloniaal Museum te Veendam. Speciaal voor deze studie heeft
de Werkgroep op verzoek van Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie een rapport
vervaardigd waarin de resultaten van de uitgevoerde veldverkenningen op de percelen
aan weerszijden van de N33 is gepresenteerd. Deze veldverkenningen zijn in de
tachtiger- en negentiger jaren in het kader van de Herinrichting Oost-Groningen en de
Groningse-Drentse Veenkoloniën - Fase 2 uitgevoerd. Voor detailinformatie wordt naar dit
rapport verwezen.42 Met uitzondering van de Haven Veendam naar het noorden zijn aan
de westzijde alle aan de N33 grenzende percelen onderzocht. Daarnaast werd een
vindplaatsenbestand ontvangen van de heer B.I. Smit (RAAP Archeologisch
Adviesbureau BV, Leiden). Alle waarnimingen zijn op kaart 2-5 geplot.43 De oostzijde is
niet in zijn geheel gekarteerd. Ter hoogte van Duurkenakker is in verband met de aanleg
van twee rotondes richting Meeden op de hier gelegen percelen aan de oostzijde van de
weg een veldkartering uitgevoerd. Dit leverde geen vindplaatsen op.
In 1997 zijn de percelen langs de afslag richting Veenweg en de Dalweg 36 onderzocht.
Hier werden vier mogelijke vindplaatsen aangetroffen. Aan de westzijde zijn tussen
Dalweg 36 en Bareveld een 16-tal vindplaatsen langs het tracé bekend. Het blijkt dat
vooral ter hoogte van Veendam-Wildervank het landschap reliëfrijk is en daardoor een
hoge potentie kent op het aantreffen van prehistorische vindplaatsen (Laat-Paleolithicum
en Mesolithicum). Ten behoeve van het bedrijventerrein ‘De Dallen II’ is aan de westzijde
van de N33 een veldkartering in combinatie met een booronderzoek uitgevoerd. Dit is een
relatief laaggelegengedeelte waarin geen prehistorische artefacten werden aangetroffen.
Wel zijn hier in het verleden tijdens diepploegactiviteiten houten palen van eenzelfde
lengte gevonden, waarbij gedacht kan worden aan de aanwezigheid van een veenweg.
Aan de oostzijde van de N33 zijn een zevental vindplaatsen bekend. Aan de westzijde
van de N33 komen een zestal mesolithische vindplaatsen voor. Bij twee vindplaatsen zijn
veel verbrande artefacten aangetroffen.44 Daarnaast zijn nog vier locaties bekend waar
één tot enkele losse vondsten werden gedaan. Ten oosten van de N33 komen twee
mogelijke concentraties voor en is tevens een duidelijke vindplaats aanwezig waarvan

40 Groenendijk 1997, 103-104.
41 Groenendijk 1995, 26.
42 Werkgroep Prehistorie van het Veenkoloniaal Museum te Veendam, 2008.
43 Voor de specifieke vondstomstandigheden wordt verwezen naar het rapport: Werkgroep 2008.
44 Werkgroep 2008, vindplaatsen 8 en 10.
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twee locaties ook verbrande fragmenten opleverde.45 Vier overige vondstlocaties leverden
één tot enkele losse vondsten op.
Verscheidene veenstroompjes liepen door het Bourtanger Hoogveen van de Hunzevlakte.
De Oude Ae liep in historische tijd vanaf de vermeende bron bij Wildervank langs
Veendam naar het uitloopgebied van de Dollardboezem bij Muntendam. Ter hoogte van
Muntendam-Zuidbroek vertakt deze stroom zich in een veelheid aan natuurlijke en (deels)
gegraven watertjes. Op basis van de AHN blijkt hier sprake van een prehistorisch
dalsysteem. In dit dalsysteem van de Oude Ae komen komvormige depressies voor het
veen dat dateert uit het einde van de laatste ijstijd. Deze laatglaciale kommen bevinden
zich in een laagtegebied dat pas vanaf het Atlanticum onder water kwam te staan, zodat
in en rond de depressies broekveen tot ontwikkeling kon komen. Daarvoor is het vooral
lokale erosie veroorzaakt door stroomgeultjes die door het reliëf bepaald zijn en een nietpermanent karakter hebben.46
Buiten het tracé van de N33 is een beroemde vindplaats in de Hunzevlakte bekend:
Nieuw-Pekela 3 ter hoogte van Veendam. Het gaat hier om één van de grootste
opgravingen naar het Mesolithicum en kan daarom niet onvermeld blijven. Na de
ontdekking in 1983 werden hier tijdens verschillende campagnes tussen 1984 en 1997
ruim 500 kuilhaarden opgegraven. Aanleiding van de opgraving waren de aanleg van het
Wildervankkanaal en ontzandingen. De vindplaats is één van de meest uitgestrekte en
beslaat ca. 6 ha. De vindplaats ligt op een 1,5 km lange, smalle dekzandrug. Het gaat hier
om de langste en hoogste dekzandrug uit de omgeving. Over vrijwel de gehele lengte van
de zandrug is bewerkt steen en vuursteen aanwezig, terwijl ook in de directe omgeving
verschillende vindplaatsen liggen. Ruim twintig C14-dateringen maken duidelijk dat de
kuilen in de loop van vele honderden jaren (8.500-7.800 BP), gedurende het
Boreaal/Vroeg-Atlanticum zijn aangelegd. Het gaat hier om palimpsesten, waarbij
verschillende bewoningsfasen door elkaar aanwezig zijn. Duidelijk naar voren komt dat
het gebruik van diepe kuilhaarden/ haardkuilen een structureel onderdeel vormde van het
activiteitenspectrum op mesolithische nederzettingen.47

5.9

Kleigebied (dal Oude Ae)

Het noordelijkste deel van het tracé ligt ter plaatse van het stroomdal van de Oude Ae,
waarover zich in de Middeleeuwen klei uit het Dollardgebied heeft afgezet (kaartbijlage 1,
deeltracé 9).48 Maar ook in het noordelijk deel van deeltracé 8 is reeds van een
uitwiggende dunne kleiafdekking sprake, die niet op de bodemkaart staat aangegeven.
Dit betekent dat het gedeelte Duurkenakker-kruising A7 (noordelijk deel deeltracé 8 en
deeltracé 9), waar geen vondsten zijn gedaan omdat het zand door een dunne laag klei is
afgedekt (het dekzandreliëf is op de AHN door de klei heen te zien), wat het mesolithicum
betreft potentieel waardevol is. Wat tussen Bareveld en pakweg Veendam wordt
gevonden maar sterk aangetast is, moet hier nog onaangeroerd liggen. De kruising met
45 Werkgroep 2008, vindplaatsen 25a en 29b.
46 Ibid., 121-132, 141-142.
47 Peeters en Niekus 2005; voor details zie: Smit 1995, Niekus en Huisman 2001.
48 Groenendijk 1997, 121-169.
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de A7 zelf bevindt zich vlakbij de stroomdraad van de Oude Ae. Dit is een diachrone
'hotspot' want hier liggen Mesolithicum, Late Middeleeuwen en Vroege Nieuwe Tijd ‘op
elkaar’. Hier loopt ook de Oude Dijksterweg, de vroegste Dollardbedijking uit circa 1545,
waaronder nog een oudere kade is aangetroffen. Ook lag hier een klein kerspel met de
naam Uterbeerte/Uiterburen en in later tijden een tol.49 Bovendien zijn in de Gouden
Driehoek (industrieterrein Zuidbroek) op geringe afstand naar het westen
laatmiddeleeuwse dakpan- en baksteenproductieplaatsen aangetroffen en winputten van
potklei.50
Opvallend is dat even noordelijk van het tracé bij Uiterburen een urnenveld uit het begin
van de Vroege IJzertijd (700 v. Chr.) aanwezig is. De grondwaterstand hoefde nog geen
belemmering voor de bewoning te vormen, hoewel veenvorming een beperkende factor
geweest kan zijn. De zandopduiking Zuidbroek-Noordbroek bood rond 700 v. Chr. nog
genoeg bewonings-mogelijkheden. Het lijkt erop dat de Oude Ae bepalend was voor de
locatie van het urnenveld en gelijktijdige bewoning (niet gelokaliseerd) in de omgeving.
Tussen Veendam en Muntendam geldt hetzelfde en kan zich op de hogere
dekzandruggen naast de insnijding van de Oude Ae ook Neolithicum en Bronstijd
manifesteren. Het zoete water van de Oude Ae kan nog een aantal eeuwen in de IJzertijd
als trekpleister hebben gediend, ondanks het feit dat het hele gebied steeds natter werd.
Het valt daarom niet uit te sluiten dat langs de Oude Ae tussen Zuidbroek en Noordbroek,
dus noordelijk van het te onderzoeken tracé, nog een wat latere IJzertijdcomponent
aanwezig is.51

49 Groenendijk & Swartz 1991; Groenendijk & Bärenfänger 2008.
50 Molema 1999.
51 Groenendijk 1997, 161-162.
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6

Archeologische waarden binnen het plangebied

6.1

Waarnemingen

Binnen de 100 m-zone aan weerzijden van de N33 zijn ca. 40 waarnemingen bekend
(kaartbijlage 2). Hieronder worden relevant geachte waarnemingen per deelgebied van
west naar oost, van het Drents Plateau naar de Hunzevlakte, uitgelicht. Hierbij wordt
zijdelings ook naar de 500 m-zone gekeken. De integrale tekst met betrekking tot de
waarnemingen is opgenomen in bijlage 2.

6.1.1

Beekdal (kaartbijlage 2(1-3): deeltracé 1: Anreeper-/Witterdiep)

(5 waarnemingen) Geen waarnemingen in de beekzone. Van de oostelijke randzone
(dekzand) is mesolithisch vuursten bekend (zie ook hierna).

6.1.2

Drents plateau (kaartbijlage 2(1-3): deeltracé 2)

(2 waarnemingen) Bij het knooppunt tussen de N33, de A28 en de rondweg – zuidelijk
van Assen – werd tijdens een veldkartering net zuidelijk van de rondweg mesolithisch
vuursteen verzameld (wng 214627). Op ongeveer dezelfde locatie net noordelijk van de
rondweg werd eveneens mesolithisch vuursteen verzameld (wng 214628). Tussen het
knooppunt met de A28 en het Deurzerdiep werd mesolithisch vuursteen verzameld (wng
22105). Aan de westzijde van dit knooppunt zijn laatmiddeleeuwse bakstenen gevonden
die tot de fundamenten voor een 13e eeuwse oven – in de 17e of 18e eeuw gesloopt –
behoorden. De restanten van de oven werden in rechthoekige sleuven begraven. Mogelijk
gaat het hier om baksteenproductie voor het klooster Maria a Kempis in Assen.

6.1.3

Beekdal (kaartbijlage 2(1-3): deeltracé 3: Deurzerdiep)

(4 waarnemingen) Ten westen van het Deurzerdiep, in het Deurzerbroek (Ruimsloot), is
vroegmiddeleeuws botmateriaal bij de aanleg van de N33 (1970) gevonden (wng 36145).
Menselijk botmateriaal is met 14C rond 700 na Chr. gedateerd (GrN243: 1350 +- 40 BP).52
Bij het Deurzerdiep is in het uitgegraven tracé van de N33 een nederzettingsterrein
aangetroffen. Dit staat bekend als AMK-terrein 14061. De waarneming behandelt het
botmateriaal, menselijke botresten (1 volwassene en 1 kind), hazelnoten en aardewerk
(wng 36143). Vermoedelijk zijn de afkomstig uit een oude meander van het Deurzerdiep.
Mogelijk zijn van dezelfde vindplaats ook hout, steen, vuursteen en leer afkomstig. Op het
dierlijk en het menselijk materiaal zijn enkele C14-dateringen uitgevoerd: Dierlijk
materiaal: 1770+-30 BP tot 3750+-40 BP (GrN 21378 tm 82); gedateerd in het
Neolithicum tot de Vroege Bronstijd, Late Bronstijd tot Vroege IJzertijd en Romeinse tijd.
Menselijk materiaal: botten: GrN2431 = 4000 +- 40BP (Laat-Neolithicum); GrN2430 =
2990 +- 40 BP (Late Bronstijd).53 Een andere waarneming bij het Deurzerdiep maakt
melding van mesolithisch vuursteen, ander steenmateriaal, IJzertijd tot middeleeuws
52 Van der Sanden 1997b, vindplaats 1
53 Van der Sanden en Taayke 1995; Van der Sanden 1997a; Van der Sanden 1997b, vindplaats 2.
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aardewerk en botmateriaal in uitgeworpen grond tijdens de aanleg van de N33 (wng
214374). Tevens is tijdens werkzaamheden onder het viaduct van de N33 een bewerkte
geweitak gevonden van onbekende ouderdom (wng 214171).

6.1.4

Drents plateau (kaartbijlage 2(4-5): deeltracé 4: dekzand- en keileemrug
Rolde)

(2 waarnemingen) Net ten noorden van de N33 (ongeveer 50 m) werd bij het Deurzerdiep
op een akkerland mesolithisch vuursteen verzameld (wng 401719).
Bij Nijlande, ten westen van Rolde, is een gedeeltelijk geslepen bijl uit het Neolithicum dat
bij een veldkartering net zuidelijk van de N33 is gevonden (wng 33335).
Bij de aanleg van de N33 is zuidelijk van Rolde een vindplaats aangesneden, waarbij
vuursteen en handgevormd aardewerk werd verzameld. In ARCHIS is geen specifieke
datering aan de vondsten gegeven (wng 214513).

6.1.5

Beekdal (kaartbijlage 2(4-5): deeltracé 5: Andersche Diep)

Geen waarnemingen bekend.

6.1.6

Drents Plateau (kaartbijlage2(6): deeltracé 6: Hondsrug)

(16 waarnemingen) Aan de rand van de Hondsrug, oostelijk van Anderen, is laatpaleolithisch vuursteenmateriaal gevonden (wng 10072, wng 40278). Afkomstig uit het
huidige cunet van de N33 werd rond deze locatie meer laatpaleolithisch vuursteen
verzameld (wng 239242 en wng 239245). Tevens werd mesolithisch en neolithisch
vuursteen gevonden (wng 239252; waaronder een Klokbekerspits). In de directe
omgeving is uit de bouwvoor in een slootkant mesolithisch vuursteenmateriaal verzameld
(wng 239147). Meer naar het westen en ten zuiden van Anderen is wat mesolithisch
vuursteenmateriaal verzameld (wng 239305).
Zuidwestelijk van Eext, ten westen van de ven Schaepvolte, werd mesolithisch tot
bronstijd vuursteenmateriaal en aardewerk verzameld (wng 239118). Tevens werd hier
een vuustenen dolk (of speer- tot lanspunt?) uit de Vroege Bronstijd verzameld (wng
239117). In het tracé van de N33 werd bij Schaepvolte dunwandig aardewerk en
vuursteen verzameld dat niet nader is gedateerd. Noordelijk van de N33 werd ter hoogte
van Schaepvolte eveneens mesolithisch vuursteen verzameld (wng 239280).
Ten zuiden van Eext en net zuidelijk van de N33 twee incomplete Trechterbekers
gevonden, die mogelijk tot een vernield vlakgraf behoren. Daarbij zijn tevens drie stuks
vuursteen verzameld (wng 47165). Hier net zuidwestelijk van is een twee-perioden
grafheuvel ontdekt. Het primaire graf bestond vermoedelijk uit een bekisting. In de tweede
periode is de heuvel 15 tot 16 m in diameter met een bijbehorende palenkrans. Een 14Cdatering van houtskool uit een paalgat leverde een (te?) vroege datering van 3790 +- 60
BP (GrN-11919). In deze heuvel werden twee graven in elkaars gevonden, waarbij de
buitenste aanwijzingen bevatte voor het begraven in een boomkist (wng 238022).54
Westelijk hiervan wordt binnen een waarneming gesproken van een laatneolithische
Trechterbekernederzetting (wng. 300116). Op deze locatie ten noorden van de N33 is een
aanzienlijke hoeveelheid vuursteenmateriaal gevonden, waaronder schrabbers, kernen,
54

Jager 1985.
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een transversaalspits, een klingschrabber en een kernpreparatiekling. Daarnaast werd
enkele neolithische en IJzertijd-aardewerkscherven verzameld. Het gaat hier om
oppervlaktevondsten van een akker (wng 401667).
Westelijk van de rotonde bij Gieten werd in de buurt van het Molenveen neolithisch
vuursteen gevonden (wng. 239273 en wng 239290). Net noordoostelijk van de rotonde is
eveneens neolithisch vuursteen gevonden (wng 239299).

6.1.7

Hunzedal (kaartbijlage 2(7): deeltracé 7)

(1 waarneming) Aan de oostzijde van de Hunze zijn bij De Hilte IJzertijd-aardewerk en
laat-paleolithisch vuursteen gevonden (wng 13715). Aan de westrand van de Hunze werd
laat-paleolithisch vuursteen, alsmede IJzertijdaardewerk gevonden (wng 239545).

6.1.8

Hunzevlakte(kaartbijlage 2(8z-8n): deeltracé 8)

(2 waarnemingen + amateurinfo) Noordelijk van Bareveld is mesolithisch vuursteen bij
veldkarteringen op enkele locaties langs de weg gevonden (wng 18263; wng 37472).

6.1.9

Kleigebied Oude Ae (kaartbijlage 2(9), deeltracé 9)

(4 waarnemingen) Bij het knooppunt Zuidbroek is net ten westen van het knooppunt
(mesolithisch) vuursteen, een mesolithische haardkuil en laatmiddeleeuws materiaal en
een enkel grondspoor bij graafwerkzaamheden en een veldkartering aangetroffen (wng
18211 en 18212; veldkartering wng 21196; wng 21203; wng 21204). Uit de noordelijke
bermsloot van de A7 waren hier vuursteenvindplaatsen zichtbaar op twee
dekzandkoppen. In dit gebied blijkt een dicht patroon aan mesolithische bewoning
aanwezig te zijn op de hogere delen van de welvende dekzandondergrond (wng 238274,
wng 238275). De oorspronkelijke bodemlagen lijken hier nog intact te zijn door de
afdekkende kleilaag van de Dollard. Tevens is bij het knooppunt een laatmiddeleeuwse
bedijking aanwezig (wng 21197).

6.2

Gewaardeerde terreinen

Binnen de 100 m zone aan weerszijden van de N33 liggen in het totaal 12 monumenten
(kaartbijlage 2). Deze worden hieronder van west naar oost kort besproken. De integrale
tekst van de monumenten is opgenomen in bijlage 3.

6.2.1

Drents plateau (kaartbijlage 2(1-3): ‘deeltracé 1’)

AMK-terrein 14044 (terrein van archeologische waarde): Westelijk van de aansluiting
tussen de A28 en de N33, bij de rondweg van Assen en buiten de 100 meter zone, is een
terrein met een ‘Celtic Fieldsystem’ aanwezig. Dit is bepaald aan de hand van luchtfoto’s
uit het begin van de jaren zeventig. Zie voor een nadere verkenning Spek & Ufkes (1995).
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6.2.2

Beekdal (kaartbijlage 2(1-3): deeltracé 1)

Geen gewaardeerde terreinen (monumenten).

6.2.3

Drents plateau (kaartbijlage 2(1-3): deeltracé 2)

AMK-terrein 9009 (terrein van hoge archeologische waarde): Op een dekzandkop aan de
oostelijke helling van een klein zijdal van het Anreeperdiep is een Mesolithische
vuursteenvindplaats aanwezig met een intact bodemprofiel. Het terrein ligt tegen de
zuidkant van de N33.

6.2.4

Beekdal (kaartbijlage 21-3): deeltracé 3: Deurzerdiep)

AMK-terrein 14061 (terrein van archeologische waarde): Dit terrein is gelegen over het
beekdal van het Deurzerdiep, tegen de zuidkant van de N33. Het terrein bevat sporen van
bewoning uit het Mesolithicum, en sporen van activiteiten uit het Laat-Neolithicum, de
gehele Bronstijd, IJzertijd en mogelijk tot in de Romeinse tijd. Naast aardewerk, vuursteen
en plantaardig en dierlijk materiaal zijn eveneens mensenbotten gevonden daterend in het
Laat Neolithicum en de Midden- Bronstijd. De vondsten werden gedaan bij aanleg van de
N33 in 1970 in veen en het daaronder gelegen zand, als in de top van een smal
zandruggetje. De locatie, in combinatie met het karakter van de vondsten, wijst op de
aanwezigheid van een nederzettingsterrein en/of een cultusplaats in de nabijheid (voor
een nadere toelichting zie wng 36143 in de volgende paragraaf).

6.2.5

Drents plateau (kaartbijlage 2(4-5): deeltracé 4: dekzand- en keileemrug
Rolde)

AMK-terrein 14053 (terrein van archeologische waarde): Even oostelijk gelegen van het
Deurzerdiep is een terrein met een ‘Celtic Fieldsystem’ aanwezig, door middel van
luchtfoto’s uit begin jaren ’70 getraceerd. Het zou hier om een weinig omvangrijk systeem,
doch zie voor een nadere verkenning Spek & Ufkes (1995).

6.2.6

Beekdal (kaartbijlage 2(4-5): deeltracé 5: Andersche Diep)

Geen gewaardeerde terreinen (monumenten).

6.2.7

Drents plateau (kaartbijlage 2B: deeltracé 6: Hondsrug omgeving
Gieten)

AMK-terrein 14178 (terrein van archeologische waarde): De vindplaats is aan de rand van
de Hondsrug gelegen, zuidwestelijk van Eext en iets westelijk van het AMK-terrein 14173.
Zowel sporen uit het Mesolithicum, Neolithicum en de Bronstijd zijn aanwezig. Bij een
kartering in 1978 werd hier bewerkt vuursteen uit genoemde perioden gevonden met
daarbij neolithisch aardewerk.
AMK-terrein 14173 (terrein van archeologische waarde): Dit terrein is gelegen aan de
rand van de Hondsrug zuidwestelijk van Eext en aan de zuidzijde van de N33 tegen een
ven aan (Schaepvolte). Ter plekke zijn neolithische bewoningssporen aanwezig,
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waaronder waarschijnlijk van de Enkelgrafcultuur. Bij karteringen in de jaren '70 zijn op
twee locaties bewerkt vuursteen en aardewerk gevonden.
AMK-terrein 14199 (terrein van archeologische waarde): Het terrein is zuidelijk van Eext
gelegen aan de noordzijde van de N33. Bij karteringen in 1980 en 1985 werden op vijf
locaties bewerkt vuursteen, aardewerk en twee stenen bijlen uit het Neolithicum
gevonden. De locaties liggen alle bij een prominente dekzandrug in de akker, aan de rand
van het ven Molenveen. Mogelijk loopt de vindplaats door in het aangrenzende bos.
AMK-terrein 14198 (terrein van archeologische waarde): De vindplaats is zuidelijk van
Eext gelegen tegen de noordkant van de N33 en net oostelijk van het meer omvangrijke
AMK-terrein 14199. Het terrein is ongeveer 100 m ten zuiden van het ven Molenveen
gelegen. Bij een kartering in 1980 werd hier bewerkt vuursteen gevonden dat in het
Neolilthicum wordt gedateerd.
Het betreft een met gyttja en veen dichtgegroeid, circa 2,5 ha groot pingorestant naast de
rotonde in Gieten.
AMK-terrein 16631 (terrein van zeer archeologische waarde): Uit het Gietensveentje is
naast de palynologische inhoud de vondst van een runderhoorn bekend. Het betreft de
rechterhoorn van een bos taurus mannelijk (huisrundstier of-os); gevonden op een diepte
van 1,75 m. in een grenslaag van bruin veen, waaronder zich nog ca. 25 cm. zwart veen
bevond.55 Datering: laat-neolithicum (enkelgrafperiode) op basis van 14C. Het
Gietensveentje staat op de bestemmingsplankaart buitengebied als natuurgebied
aangegeven (moerasachtig bosgebied).

6.2.8

Hunzedal (kaartbijlage 2(7): deeltracé 7)

Geen gewaardeerde terreinen (monumenten).

6.2.9

Hunzevlakte (kaartbijlage 2(8z-8n): deeltracé 8)

AMK-terrein 7285 (terrrein van archeologische waarde): Noordelijk van Bareveld, richting
Veendam, ligt ten oosten van de N33 een mesolithische vindplaats. Bij een kartering
begin jaren '80 is hier mesolithisch vuursteen gevonden. Het terrein is deels aangetast,
waarbij de top is afgevlakt. De A-horizont is hierbij verdwenen, maar de B- en Chorizonten zijn nog wel intact. Op de flanken is nog een intacte bodem (zonder podzol
ontwikkeling) met een dun laagje restveen aanwezig.
AMK-terrein 7275 (terrein van zeer hoge archeologische waarde): Noordelijk van Bareveld
richting Veendam ligt ten westen van de N33 een mesolithische vindplaats. De exacte
aard is niet duidelijk.

6.2.10 Kleigebied Oude Ae (kaartbijlage 2(9), deeltracé’s 8 en 9)
AMK-terrein 6928 (terrein van archeologische waarde): Dit terrein is gelegen op het
kruispunt met de A7 en aangetroffen tijdens de aanleg van de A7. Het gaat hier om een
mesolithische vindplaats met daarnaast middeleeuwse akkersporen en aardewerk. De

55

Drents Museum DM N1943/VI 1; aangekocht van G. Essing, Eext.
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vindplaats is gelegen op een langgerekte zandopduiking. De locatie ligt in- geklemd
tussen afritten van de A7.56
AMK-terrein 6917 (terrein van hoge archeologische waarde): Oostelijk van de aansluiting
bij Zuidbroek met de A7 is een laat-mesolithische vindplaats aanwezig. In 1991 is een
deel van deze vindplaats opgegraven tijdens de aanleg van de A7. Alleen noordelijk van
de A7 is nog een restant aanwezig.57

6.3

Conclusie

De circa 40 waarnemingen en de 12 gewaardeerde terreinen (monumenten) geven aan
dat binnen de onderzoeksbandbreedte van het tracé bewoningsporen aanwezig zijn uit
met name de pre- en protohistorie. Opgemerkt moet hier worden dat een aantal
waarnemingen in relatie staan tot de gewaardeerde terreinen.58 Met uitzondering van een
veldoven uit de Nieuwe tijd en een klein kerspel met de naam Uterbeerte/Uiterburen, zijn
geen waarnemingen/monumenten uit de Late Middeleeuwen aanwezig. Dit is in lijn met
de verwachting omdat de N33 voor het grootste deel juist tussen de dorpsterritoria door
‘laveert’.
Wanneer het wegontwerp in meer detail wordt bekeken dan doorsnijdt de weg of de
bijbehorende kunstwerken eigenlijk geen monumententerreinen. In een aantal gevallen
loopt de weg er vlak langs. Hierbij kan worden opgemerkt dat de oppervlakte van de
terreinen meestal gebaseerd is op een (ruime) begrenzing op basis van de huidige
percelering.
De nadruk ligt op vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum. Maar
ook nederzettingsporen uit het Neolithicum zijn aanwezig, evenals Celtic-fields uit de late
prehistorie en/of de Romeinse tijd. Twee beekdalen leveren bijzonder contexten
(cultusplaatsen?) op met menselijke resten en (organische) materiaal uit meerdere
perioden.

56 Groenendijk 1997, 149-165.
57 Groenendijk & Smit 1992.
58 Een gewaardeerd terrein is altijd gebaseerd op een of meerdere waarnemingen).
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7

Gespecificeerde archeologische verwachtingenkaart
7.1

Inleiding

De inventarisatie van archeologische waarden zoals in hoofdstuk 3 is uitgevoerd, heeft
aangetoond dat veel waarden uit met name het vroege deel van de
bewoningsgeschiedenis in het plangebied aanwezig kunnen zijn. Dit geldt voor zowel voor
de kleileem- en/of dekzandeilanden op het Drents plateau, voor de beekdalen op het
plateau en langs de rand ervan (Hunzedal) als voor de dekzandvlakte in de provincie
Groningen. Als we de bestaande verwachtingenkaarten raadplegen dan is het dus niet
verwonderlijk dat het grootste deel van het oppervlak van het plangebied een hoge tot
middelhoge verwachting te zien geeft. De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden
(derde generatie) is afgebeeld in kaartbijlage 3.59 Ondanks het feit dat in de derde
generatie de beekdalen technisch zijn ‘opgewaardeerd’ is het opmerkelijk dat juist in de
beekdalen de trefkans vaak als relatief ‘laag’ is weergegeven.60 Een voorbeeld hiervan is
het beekdal van het Deurzerdiep, waarin monument 14061 is gelegen (zie pargraaf 3.2).
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in 2008 twee brochures uitgegeven over
gemeentelijke archeologische verwachtingskaarten en beekdalen.61 De provincie Drenthe
beschikt niet over een eigen verwachtingenkaart, maar heeft in 2006 richtlijnen opgesteld
voor archeologisch bureau- en veldonderzoek en beekdalonderzoek.62 Onlangs is een
Beleidskaart Archeologie voor de gemeente Veendam vervaardigd als onderdeel van de
Nota Archeologiebeleid Gemeente Veendam. De nota geldt sinds januari 2009 als
beleidsinstrument door de gemeente vastgesteld.63 Voor zowel het rijk, de provincie als de
gemeente Veendam geldt in principe het uitganspunt dat in gebieden met een hoge en
middelhoge verwachting een vorm van inventariserend veldonderzoek plaats moet
vinden.
Voor het maken van een gedetailleerde (gemeentelijke) verwachtingenkaart op een
grotere schaal dan 1:50.000 voor een smal lijnvormige element als het tracé van de N33
is geen standaard-methode beschikbaar.64 Slechts één van de vier gemeenten beschikt
over een algemene archeologische beleidskaart (gemeente Veendam). Ook zijn
archeologische gegevensbestanden nodig die in principe een groter ‘oplossend
vermogen’ kunnen bewerkstellingen. Niet alleen heeft de huidige inventarisatie geen
significant meer waarnemingen opgeleverd dan in de Archis-database zijn opgenomen,
ook ontbreken digitale bodemkaarten op een grotere schaal. Kaartbijlage 4 geeft de
bodemtypen op de bodemkaart 1:50.000. Kaartbijlage 3 geeft de verwachtingswaarden
van de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, derde generatie. Het grootste deel
van het tracé heeft een hoge tot zeer hoge verwachtingswaarde op regionale schaal.
Daarbij kan het gebied van de beekdalen en het afgedekte gebied van de Oude Ae aan

59 Zie voor Veendam ook Molema et al. 2008.
60 E. Rensink & W. Derickx, De IKAW van de derde generatie en de indicatieve waarde van beekdalen, in: Deeben (red.)

2008, 35-50.
61 Groenewoudt et al. 2008; Rensink 2008.
62 Anonymus 2006a, 2006b (opgesteld door W. A.B. van der Sanden & A. Mars).
63 Molema et al. 2008.
64 Zie verder: Groenewoudt et al. 2008 voor verwachtingskaarten op ‘gemeentelijke’ schaal.
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de hand van de huidige informatie feitelijk worden opgewaardeerd. Dit resulteert in de
conclusie dat voor het hele tracé de verwachting als ‘hoog’ kan worden geklassificeerd.
Gezien de hoge verwachtingswaarde van het hele tracé heeft een gespecificeerde
archeologische verwachtingskaart in het kader van deze OTB/MER-studie voor de N33
geen toegevoegde waarde. Wel kan tot een verdiepingsslag van het verwachtingsmodel
worden komen door de aspecten degradatie, afdekking en gradiëntverschillen in het
kaartbeeld te betrekken. De door de RCE gewenste gespecificeerde archeologische
verwachtingskaart is dus in deze richting vormgegeven.
Bij het aspect degradatie is de vraag aan de orde of archeologische vondsten en sporen
nog daadwerkelijk in betekenisvolle context aangetroffen kunnen worden. Deze kans is
afhankelijk van de conserveringstoestand van het bodemarchief ter plaatse. Bij het aspect
afdekking gaat het met name om de aanwezigheid van esdekken en beekdalsedimenten
(positieve invloed op de conserveringstoestand). Gradiëntverschillen of
gadiëntovereenkomsten kunnen een aanwijzing vormen voor een wel of niet
aantrekkelijke verblijfslocatie in het landschap.
Het incorporeren van deze aspecten levert een nader gespecificeerde verwachtingenkaart
voor het plangebied op. Voor de goede orde moet er op worden gewezen dat het hier dus
gaat om zones die in de reeds hoge verwachtingscategorie een hogere kans hebben
goed geconserveerd te zijn.
In de hierna volgende paragraaf 4.2 en paragraaf 4.3 wordt eerst geprobeerd zicht te
krijgen op de erosie of conservering binnen de grenzen van het plangebied. Daarbij wordt
in het uitgevoerde onderzoek ook het AHN-beeld betrokken (kaartbijlagen 5 en 6).
In paragraaf 4.4 wordt tenslotte een gespecificeerde archeologische verwachtingenkaart
opgesteld. Deze is dus niet gebaseerd op een nieuw archeologisch-inhoudelijk
verwachtingsmodel, maar berust op een waardering van het tracé in relatie tot een hogere
kans op relatief goede conserveringsomstandigheden van vondsten en sporen (fysieke
kwaliteit). Bij voortgezet onderzoek bieden deze zones een hogere onderzoekspotentie.

7.2

Uitgevoerd archeologisch onderzoek

Uitgevoerd archeologisch onderzoek kan niet alleen een indruk geven wat een indicatieve
verwachting aan archeologie ‘oplevert’, maar levert ook bijna altijd zicht op de
conserveringstoestand (degradatie) van het bodemarchief ter plaatse. Het is daarom
zinvol vanuit dit perspectief naar dit onderzoek te kijken. Aangezien het uitvoeren van
archeologisch onderzoek meldingsplichting, vindt registratie plaats in de Archis2-database
door het uitvoerende bedrijf of de uitvoerende instelling.65 Daarbij wordt een uniek
nummer gegenereerd, het onderzoeksmeldingsnummer (afgekort: omnr.). Een
onderzoeksmeldingsnummer is altijd gekoppeld aan een polygoon die het
onderzoeksgebied aangeeft. De polygoon wordt aangemaakt door de uitvoerder. Dit
betekent dat de polygonen die zijn opgenomen op kaartbijlage 6 kunnen afwijken van de
plangrens die de initiatiefnemer van het desbetreffende project hanteert.66 De integrale
tekst zoals vermeld onder de onderzoeksmeldingsnummers is opgenomen in bijlage 4.
65 Archeologisch onderzoek (opgravingen) van vóór 1995 is doorgaans niet in de database ingevoerd. De database is vaak
niet en/of niet systematisch gevuld.
66 De polygoon moet dan ook als indicatief worden opgevat, er kunnen geen ‘rechten’ aan worden ontleend. Als het
onderzoek is afgerond moet gereedmelding plaats vinden in hetzelfde systeem. Ook bij de gereedmelding wordt een uniek
nummer gegenereerd: het onderzoeksnummer.
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7.2.1

Drents Plateau (kaartbijlage 6A: omgeving Assen)

Bij het knooppunt van de A28, de rondweg van Assen en de N33 zijn twee proefputten
gegraven in het kader van Plangebied De Haar (onderzoeksmelding 23051). In het
plangebied zijn 18 vakken van een vierkante meter gezeefd, waarbij enkele vuurstenen
artefacten zijn gevonden. Geconcludeerd wordt dat de bodem in het plangebied te veel
verstoord is en het aantal vondsten te gering is om verder onderzoek aan te bevelen.
Tussen Graswijk en Anreep is een booronderzoek uitgevoerd waaruit geconcludeerd
wordt dat nader onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht (onderzoeksmelding 18519).
Dit komt overeen met een aangrenzend onderzoek (buiten de 100 m zone), waarbij alleen
bij een aangetroffen intact esdek aan de westzijde nader onderzoek wordt geadviseerd
(onderzoeksmelding 14107). In het overgrote deel van dit aangrenzende plangebied bij
Anreep wordt nader onderzoek niet noodzakelijk geacht.67
Bij het Deurzerdiep zijn in het kader van de aanleg van een pers- en ontvangskuip enkele
controleboringen uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten in combinate met het
bureauonderzoek en de controleboringen, wordt aanbevolen een opgraving met
beperkingen uit te voeren (onderzoeksmelding 13726).

7.2.2

Drents Plateau (kaartbijlage 6B: dekzand en keileemrug Rolde)

In de omgeving van Rolde zijn alleen twee onderzoeken buiten de 100 m zone, maar wel
binnen de 500 m zone, bekend. Zuidelijk van de N33 bij Nooitgedacht is in het
Mariëncamp een booronderzoek uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat dit terrein
grotendeels verstoord is. Geadviseerd wordt om een korte archeologische waaarneming
uit te laten voeren op twee deelgebieden waar de bodem nog wel intact is.68 Daarnaast is
in Rolde zelf een klein onderzoek uitgevoerd, waar echter in het datasysteem ARCHIS
geen aanvullende gegevens over bekend zijn.69

7.2.3

Drents Plateau (kaartbijlage 6B: Hondsrug)

Buiten een 500 m zone van de N33 zijn in Anderen twee onderzoeken bekend. Een
booronderzoek heeft geleid tot een negatief selectiebesluit (onderzoeksmelding 20242).
Van een eerder melding zijn geen nadere gegevens bekend.70
Bij Eext zijn twee onderzoeken bekend buiten de 100 m zone. Onderzoekmelding 32 ligt
op ca. 500 m noordelijk van de N33. Hiervan zijn in ARCHIS geen nadere gegevens
bekend.71 Dit onderzoek heeft waarschijnlijk te maken met het onderzoek naar Hunebed
‘D13-De Stemberg’ met waarneming 34786 dat uit hetzelfde jaar dateert. Van een
onderzoek uitgevoerd ten zuidoosten van Eext zijn eveneens in ARCHIS geen nadere
gegevens bekend (onderzoeksmelding 26).72

67 Vissinga en Jelsma 2005, 14.
68 Jelsma en Tulp 2002, 6.
69 Onderzoeksmeldingsnummer 139, aangemeld door dr. P. Kooi in 1990.
70 Onderzoeksmelding 30, aangemeld door J. Lanting in 1984.
71 Aangemeld door J. Lanting in 1984.
72 Ook aangemeld door J. Lanting in 1983.
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Bij het verkeersplein te Gieten, kruispunt tussen N33 en N34, zijn meerdere onderzoeken
uitgevoerd. Een studie en aanvullende boringen rondom het huidige verkeersplein leverde
slechts kleine gebieden op met nog een intact bodemprofiel. Geconcludeerd wordt dat er
weliswaar een grote kans is op het aantreffen van archeologische vondsten, maar dat
deze in de meeste gevallen niet meer ‘in situ’ aanwezig zullen zijn (onderzoeksmelding
9956).
Uit een later onderzoek komt echter wel het beeld naar voren dat
beschermingsmaatregelen of anders aanvullende onderzoeken noodzakelijk worden
geacht. In een booronderzoek wordt sterk gepleit voor het beschermen van het bij het
verkeersplein gelegen Gietenseveentje. De belangrijkste reden is de aardkundige en
archeologische betekenis als botanisch archief. Indien maatregelen in de vorm van
bescherming niet mogelijk zijn, wordt een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Ten
noordoosten van het verkeersplein werd eveneens aanbevolen proefsleuven aan te
leggen (beide onderzoeksmelding 21430). In 2007 is hier een proefsleuf aangelegd van
waaruit het advies volgt om het terrein archeologisch te begeleiden bij toekomstige
grondwerkzaamheden buiten het onderzochte tracé (onderzoeksmelding 24457). Uit de
afdekkende oude akkerlaag werd materiaal verzameld en in het eronder liggende
dekzand (C-horizont) werden naast enkele verstoringen twee kuilen en twee mogelijke
leemkuilen waargenomen. Uit het esdek is vondstmateriaal verzameld dat vermoedelijk in
de Late IJzertijd gedateerd kan worden.73
Aan de zuidkant van het verkeersplein is eveneens naar aanleiding van booronderzoek
een vindplaats aangetroffen. Geadviseerd wordt om de grondwerkzaamheden hier te
beperken tot enkel het ophogen van het terrein. Boomstronken dienen hierbij in de bodem
te worden achtergelaten. Bij ontgraving van de bodem wordt een proefsleuvenonderzoek
geadviseerd. Indien hier alleen sloten of greppels worden aangelegd, dient dit
archeologisch begeleid te worden (onderzoeksmelding 21431). Hier heeft inmiddels een
proefsleuvenonderzoek plaatsgehad (onderzoeksmelding 31074).

7.2.4

Beekdalen op Drents plateau (kaartbijlage 6A en 6B)

Geen onderzoek in de database geregistreerd.

7.2.5

Hunzedal (kaartbijlage 6B)

In het stroomgebied van de Aa of Hunze tussen Gieten en Bareveld overheerst de studie
die in de jaren ’90 is uitgevoerd in het kader van de bescherming van archeologische
waarden in het Hunzedal. Dit onderzoek is reeds uitvoerig aan bod geweest. Er is
daarnaast een booronderzoek uitgevoerd door de Grontmij (onderzoeksmeldingen 11245,
11246 en 11237). Langs de Hunze zijn hier op verscheidene percelen terreininspecties
geweest en boringen gezet. Een beperkt deel is verstoord, maar over het algemeen werd
een intacte bodemopbouw aangetroffen. Uit het onderzoek zijn geen vindplaatsen naar
voren gekomen. Wel is duidelijk geworden dat hier sprake is van uitgereden grond met
hierin laatmiddeleeuws en later vondstmateriaal. Op basis van de aanwezigheid van
dekzandkoppen, depressies en oeverwallen is het advies gegeven om enkele locaties
archeologisch te begeleiden. Het rapport concludeert echter ook dat de kans op

73 Zandboer 2007.
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archeologische resten gering wordt geacht.74 Op basis van het aangetroffen reliëf in
combinatie met intacte bodemprofielen kan deze geringe kans op archeologische resten
echter in twijfel worden getrokken, des te meer daar in de omgeving wel degelijk
vondstcomplexen bekend zijn.
Zuidelijk van Bareveld, bij het Eexterveensekanaal, twee onderzoeken uitgevoerd. Deze
zijn buiten de 100 m zone gelegen. Door grondbewerking is de bodem sterk aangetast.
Alleen twee scherven van elders aangevoerd aardewerk zijn aangetroffen. Op drie
plaaten zijn onder de verstoring nog intacte podzolprofielen aanwezig. Geadviseerd wordt
om niet over te gaan tot een nader onderzoek (onderzoeksmeldingen 17735 en 19927).

7.2.6

Hunzevlakte (Bareveld tot Zuidbroek)

Tussen Bareveld en Veendam beperkt het onderzoek zich voornamelijk tot de
veldkarteringen uitgevoerd door de Werkgroep Prehistorie van het Veenkoloniaal Museum
te Veendam. Deze veldkarteringen zijn al aan de orde gekomen (paragraaf 2.5).
Aan de noordwestzijde van Veendam en buiten de 500 m zone van het wegtracé zijn twee
booronderzoeken uitgevoerd. Uit het eerste uitgevoerde booronderzoek kwam naar voren
dat de conditie van het bodemprofiel niet altijd vastgesteld kon worden, waardoor nader
onderzoek op een aantal vindplaatsen noodzakelijk werd geacht (onderzoeksmelding
2811). Bij een later booronderzoek werden geen archeologische indicatoren aangetroffen
en wordt vervolgonderzoek op basis van deze boringen niet noodzakelijk geacht
(onderzoeksmelding 8414).
Aan de noordzijde van Veendam is een studie verricht naar een eventueel aan te leggen
waterleiding langs de N33. Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de
graafwerkzaamheden een karterend onderzoek uit te laten voeren door middel van
grondboringen. Enkele locaties zijn vrijgesteld van archeologisch vervolgonderzoek
(onderzoeksmelding 25963). Dit bureauonderzoek loopt noordelijk door tot aan Zuidbroek
(onderzoeksmelding 25959; vanaf de A7 tot Veendam; het tracé loopt verder noordelijk
door tot buiten het onderzoeksgebied). In het tracé vanaf het knooppunt bij Zuidbroek (A7)
tot Veendam wordt het volgende in ARCHIS geconcludeerd: “Binnen een afstand van 500
m aan weerszijden van het geplande tracé in het zuidelijk deelgebied zijn diverse
archeologische waarnemingen en monumenten aanwezig. Ook bestaat de kans dat
tijdens de werkzaamheden het pleistocene zand wordt geraakt. Geadviseerd wordt om
voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een karterend onderzoek uit te laten voeren
door middel van grondboringen. Sommige locaties zijn echter vrijgesteld van
archeologisch vervolgonderzoek. Zie rapport voor gedetailleerd advies.”
Ten oosten van Veendam en ongeveer 1 km oostelijk van de N33 is een booronderzoek
uitgevoerd in het Plangebied Tonckelweg te Ommelanderwijk. Hieruit kwam naar voren
dat hoewel een nagenoeg intact dekzandlandschap aanwezig is, er geen sprake is van
dekzandkoppen en –laagtes en eveneens geen archeologische indicatoren werden
aangetroffen. De lichte glooiingen in het oppervlak zijn ten dele te relateren aan de
veenontginningen. Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.75
In het kader van de aan te leggen aardgastransportleiding Midwolda-Tripscompagnie is
zuidelijk van Zuidbroek/Tusschenloegen (gem. Menterwolde) een uitgebreide
74 Grontmij 2000, 12-13.
75 Van der Kroft 2008, 4-5.
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boorcampagne uitgevoerd. Een klein deel hiervan ligt binnen de 100 m zone van de N33,
daar dit tracé vooral haaks staat op de N33 en een klein deel parallel loopt aan de N33
(onderzoeksmelding 21488). Twee locaties ten westen van de N33 zijn aan een nader
proefsleuvenonderzoek onderworpen. Uit beide onderzoeken komt naar voren dat een
vervolgonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht (onderzoeksmeldingen 27759 en
27763). Verder noordelijk vervolgend tot aan het knooppunt Zuidbroek loopt het tracé van
de toekomstige aardgastransportleiding van Noordbroek-Tripscompagnie voor een deel
parallel aan de N33. Bij de aanleg van de sleuf werd ongeveer 500 m westelijk van de
N33 een opgehoogde dijk aangetroffen. Oosteljk van de N33 is het tracé archeologisch
begeleid in het beekdal van de Oude Ae. Archeologische waarden werden hier niet
aangetroffen (onderzoeksmelding 9279 en 9280).76

7.3

Conservering van het bodemarchief

Eerder is vastgesteld dat voor veel delen van het tracé een hoge verwachting op de
aanwezigheid van archeolgische vindplaatsen geldt. Een belangrijke kennislacune betreft
de vraag of deze verwachtingswaarde nog actueel is en daadwerkelijk betrekking heeft op
nu nog aanwezige vondsten en leesbare sporen in de bodem. In de loop der eeuwen kan
het bodemarchief immers ernstig aangetast zijn. Dit kan zowel een natuurlijke oorzaak
hebben of van antropogene aard zijn. In het eerste geval kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan zandverstuiving en solifluctie en in het tweede geval aan landbouwkundige
activteiten zoals ploegen en mengwoelen. Aan de andere kant kan het bodemprofiel juist
zijn beschermd door afdekkende lagen. Dit bijvoorbeeld het geval bij esdekken, de
(botanische) inhoud van pingoruïnes en verlaten beekdalmeanders.
Afdekking en degradatie bepalen uiteindelijk in belangrijke mate wat daadwerkelijk nog in
de bodem verwacht kan worden. In paragraaf 4.2 zijn gegevens bijeengebracht op basis
van uitgevoerd archeologische onderzoek. In deze paragraaf wordt gekeken naar andere
gegevensbronnen. De geïnventariseerde gegevens zijn verwerkt in kaartbijlage 6.

7.3.1

Afdekking

Op de bodemkaart is geen hoge enkeerdgrond binnen de tracégrenzen gekarteerd (dikte
enkeerdgrond dikker dan 50 cm). Een historisch-geografische inventarisatie van essen
aan de hand van de Bonnebladen van omstreeks 1900 maakt duidelijk dat enkele essen
topografisch raken of een verbreiding hebben die zich uitstrekt tot binnen het tracé van de
N33.77
Onduidelijk is in hoeverre deze (jonge?) uitlopers met blijkbaar een geringe dikte het
onderliggende bodemarchief hebben beschermd. In kaartbijlage 6 zijn deze essen
weergegeven naast de plangebieden van de in paragraaf 4.2 besproken
onderzoeksmeldingen. In de paragraaf 4.4 worden ze met naam genoemd.
Ten zuiden van Anderen zijn ten zuiden van de Oosteres en het tracé van de N33 in het
Eexterveld zijn op het AHN (kaartbijlage 5) verschillende pingoruïnes te zien, waaraan

76 Veenstra en Van Beek 2007.
77 Spek 2004, 664; Spek & Groenewoudt 2007, afb. 1; Archis2, GIS-laag ‘essen Drenthe’.
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gerelateerd zich laat-paleolithische vindplaatsen (Federmessercultuur) bevinden. In een
recente publicatie is het AHN-beeld gedetailleerd weergegeven.78
De N33 kruist een aantal beekdalen. Het archeologisch onderzoek dat in 2003-2004 op
De Bloemert - op de grens van Hondsrug en Hunzedal te Midlaren - heeft naast
nederzettingssporen uit een aaneengesloten periode van maar liefst 1500 jaar (ca. 5 500
v. Chr. – 1050 na Chr.; over een oppervlak van ca. 5 ha), ook de potentie van geoarcheologisch onderzoek van het Hunzedal duidelijk gemaakt.79
Een deel van de N33 tussen Assen en Gieten is ten noorden van de huidige weg reeds
een grondreservering aanwezig. Onduidelijk is of bij het aanbrengen van de ophoging in
1970 grondwerkzaamheden hebben plaatsgevonden (afschuiven bouwvoor).
De afdekking met Dollard-klei in deeltracé 8 en 9 kan ook conserverend hebben gewerkt
op veennederzettingen (terpjes) en het mesolithische landschap eronder.

7.3.2

Degradatie

Op het Drents plateau is door de RCE in het begin van de 21e eeuw specifiek onderzoek
gedaan naar de conserveringstoestand van Celtic Fields.80
Naast de inventarisatie en waardering van de bekende vindplaatsen over de lengte van
het Hunzedal zijn in 2004 verstoringen in kaart gebracht. De meeste fysische verstoringen
zijn ontstaan tijdens de uitvoering van ruilverkavelingswerken en. De informatie is
hoofdzakelijk verleend uit de kavelwerkbestekken van de verschillende ruilverkavelingen.
Langs de N33 zijn een aantal terreinen aangegeven die vergraven tot afgegraven zijn. Op
deze terreinen is de kans op het aantreffen van archeologische waarden nihil.81
Volgens berichten zouden ook bij Eexterzandvoort (gebied met paraboolduinen), de
meandergordel van de Hunze en de oostrand van het Hunzedal (gebied met
paraboolduinen) in het kader van werkverschaffingsprojecten in de dertiger jaren van de
vorige eeuw veel gebieden zijn afgegraven.82
Op de Beleidskaart van de gemeente Veendam is aan de percelen langs de N33 en
binnen de gemeentegrenzen van Veendam een waarde toegekend. Relevant voor het
wegtracé zijn de hier twee gelegen AMK-terreinen en een verdeling in hoge en een lage
verwachtingen. In het zuidelijk deel van de N33 zijn twee AMK-terreinen aanwezig (polder
Wildervank): AMK 7275 (terrein van zeer hoge archeologische waarde) en AMK 7285
(terrein van archeologische waarde). Het gaat hier beiden om Mesolithische
verblijfsplekken. De gegevens op de Beleidskaart komen overeen met de hierboven
beschreven gegevens van de Werkgroep Prehistorie van het Veenkoloniaal Museum te
Veendam. De door de Werkgroep aangegeven verstoorde percelen komen eveneens
overeen met de locaties waar een lage archeologische verwachting aan is toegekend. De
overige locaties met een lage verwachting zijn enerzijds bepaald op basis van de
bodemsoort, betreffen na onderzoek vrijgegeven gebieden en zijn anderzijds naoorlogse
wijken, industrieterreinen en bebouwde erven.

78 Niekus & Rensink 2008, afbeelding op 130.
79 Vos, Meijer & van Os 2008; Vos, Woldring & Nicolay 2008.
80 Pilotstudie ROB/RACM/RCE (te verschijnen); zie ook eerdere pilotstudie Spek & Ufkes 1995.
81 Scholte Lubberink 1993, 24 en kaartbijlage 2 (Bodemverstoringskaart).
82 Elerie & Spek 2003: Landschappelijke identiteitskaart Hunzelaagte: 1. aardkundige en prehistorische

landschapswaarden; 2. historische landschapswaarden.
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Ook in het noordelijk vlakkere deel van de Hunzevlakte zou bij de ontginning van het
gebied de toplaag van het dekzand (podzol) zijn aangetast.83

7.4

Gespecificeerde archeologische verwachting (onderzoekspotentie)

Hieronder wordt nader per deeltracé de gespecificeerde verwachting en de daaraan
gekoppelde onderzoekspotentie aangegeven (kaartbijlage 7). Daabij geldt dat de
onderzoekspotentie betrekking heeft op voor het merendeel gebieden met een hoge
verwachtingswaarde. De selectie is tot stand gekomen door (digitale) stapeling van de
eerder geïnventariseerde bodemkundige en archeologische waarden en verwachtingen,
alsmede informatie over de afdekkingen degradatie van het bodemarchief en de
hoogtegradiënt. Bij de gemeente Veendam zijn de verwachtingszones van de
gemeentelijke beleidskaart overgenomen. In het gebied van Duurkenakker is op basis van
het advies van Libau het oostelijk deel van het tracé een hoge onderzoekspotentie
meegegeven. Daarnaast is rekening gehouden met praktische grenzen in het terrein.
Voor de verdere operationalisering van het hier gehanteerde begrip onderzoekspotentie
zie hierna onder paragraaf 6.1. De niet genoemde tracédelen hebben een lage (of geen,
in het geval van Veendam en Duukenakker) onderzoekspotentie.
Deeltracé 1 (lengte ca. 0,5 km in oost-west richting; 2,6 noord-zuid): 180 m hoge
onderzoekspotentie diachroon dekzandlandschap (tracédeel 1a). Tussen De Haar en
Graswijk ligt het huidige verkeersplein zijdelings in het beekdal van het Anrijper Diep.
Gezien de aard van de geplande werkzaamheden ligt kenniswinst niet in de rede. De
westelijke rand van het beekdal is voor wat betreft de Steentijd mogelijk interessant.
Deeltracé 2 (lengte ca. 2 km): 300 m hoge onderzoekspotentie diachroon
dekzandlandschap (tracédeel 2b) en resp. 650 m en 340 m gematigde
onderzoekspotentie diachroon dekzandlandschap (tracédeel 2a en 2c). Het tracé loopt
hier over het Anrijper Veld. In het westen is de overgang naar het beekdal van het Anrijper
Diep aan te wijzen als gradiënt zone (Steentijd).
Deeltracé 3 (lengte ca. 1,3 km): 840 m hoge geo-archeologische onderzoekspotentie
beekdalen Deurzerdiep (tracédeel 3a) en Ruimsloot (tracédeel 3b). Het tracé kruist het
Deurzerbroek met de waterlopen Ruimsloot en het Deurzerdiep. Vlak ten noorden van het
tracé ligt een historische brugverbinding over het Deurzerdiep.84
Deeltracé 4 (lengte ca. 4,6 km): resp. 250, 560 en 570 m hoge onderzoekspotentie
randzone Deurzerdiep; (Celtic Field), es van Nijlande en hoge deel Zuider Es van Rolde
(resp. tracédelen 4a, 4b en 4c) en 760 m gematigde onderzoekspotentie diachroon
dekzandlandschap (tracédeel 4d). Tot aan de kruising met de N376 loopt het tracé over
het Nijlanderveld. Het Tracé schamt de zuidelijke uitloper van de es van Nijlande. Ten
oosten van de kruising met de N376 loopt het tracé over de zuidelijke uitloper van de
Zuider es van Rolde tot aan de beeldalgronden van het Rolderdiep/Andersche Diep.
83 Werkgroep Prehistorie Veendam 2008.
84 Bonneblad 1900; Strootman Landscapsarchitecten 2004, 35.
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Deeltracé 5 (lengte ca. 1,5 km): 790 m gematigde onderzoekspotentie diachroon
randzone Andersche Diep (tracédeel 5a) en 690 m hoge geo-archeologische
onderzoekspotentie beekdal Andersche Diep (tracédeel 5b). Het tracé kruist hier de
laaggelegen gronden van het Rolderdiep/Andersche Diep.
Deeltracé 6 (lengte ca. 6,7 km): resp. 1530 m gematigde onderzoekspotentie
dekzandlandschap Eexter Veld (tracédeel 6c), 190 m hoge onderzoekspotentie diachroon
randzone Andersche Diep (tracédeel 6a), 1050 m hoge onderzoekspotentie diachroon
randzone Es Anderen/pingoruïne (tracédeel 6b), 1090 m hoge onderzoekspotentie
diachroon randzone Es Eexter es De Hondel (tracédeel 6d) en 1460 m hoge
onderzoekspotentie randzone Noord Es Gieten (tracédeel 6e). Het tracé loopt over het
Eexter Veld en schamt op de plaats waar de autoweg een flauwe bocht maakt de es van
Anderen aan de uiterste zuidrand. Ten zuiden van het tracé liggen hier enkele vennetjes.
Verder oostelijk loopt het tracé net ten zuiden van het brongebied van de beek de
Scheebroek (die ten noorden van Anderen in het Rolder Diep uitmondt). Vervolgens loopt
het tracé over de Hondel Es ten zuiden van Eext en komt ten noorden van het Gieter
Veentje uit op het verkeersplein Gieten. Ten oosten van het verkeersplein loopt het tracé
over de noordelijke uitloper van de Noord Es van Gieten tot aan de oostelijke rand van de
Hondsrug.
Deeltracé 7 (lengte ca. 4,3 km): 940 m gematigde onderzoekspotentie diachroon
paraboolduinen (tracédeel 7a) en 950 m hoge onderzoekspotentie geo-archeologisch
onderzoek dal Hunze (tracédeel 7b). Na een kleine bocht loopt het tracé kaarsrecht over
de markegrens van Gieten en Eext. Vlak voor de huidige loop van de Hunze doorsnijdt
het tracé tussen Eexterzandvoort en Gieterzandvoort een dekzandrug (met
paraboolduinen) die evenwijdig aan de Hondsrug loopt. Op het Bonneblad van omstreeks
1900 ligt onder het tracé (bij Zandvoort) een duidelijke opduiking. Vlak voordat het tracé
de Hunze (Oostermoersche Vaart) kruist, zijn een aantal dekzandkopjes op het kaartbeeld
van 1900 te zien.
Deeltracé 8 (lengte ca. 12,4 km): resp. 650 en 2340 m hoge (geo)archeologische
onderzoekspotentie diachroon randzone dal Hunze en bewoning Mesolithicum
Hunzevlakte (tracédelen 8a en 8b) en 5610 m hoge onderzoekspotentie bewoning
Mesolithicum Hunzevlakte (tracédeel 8c). Op de oostoever van het Hunzedal doorsnijdt
het tracé het bewoningslint van Zuid Eexterveen. Het tracé ligt inmiddels weer in de
voormalige marke van Gieten. Bij de grens tussen de provincie Drenthe en Groningen
buigt het tracé zuidelijk om Bareveld heen (over het Grevelingskanaal). Ten oosten van
Wildervank loopt het tracé door het ontgonnen veengebied langs het brongebied van de
Oude Ae.85 Op de kaart van 1900 is een duidelijke dekzandkop zichtbaar.
Deeltracé 9 (lengte ca. 4,9 km): Na de kruising met de N366 ter hoogte van Veendam
langs het A.G. Wildervankkanaal (en ten oosten van de Oude Ae) naar het
Winschoterdiep bij Zuidbroek in de gemeente Menterwolde. Hoge onderzoekspotentie
laatmiddeleeuwse bewoning Dollard, stroomdal Oude Ae en afgedekt mesolithisch
landschap.
85 Groenendijk 1997, fig. 53.
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8

Cultuurhistorische waarden
8.1

Inleiding

Cultuurhistorische informatie is niet altijd even gemakkelijk toegankelijk. De informatie is
sterk versnipperd over diverse instanties, overheden en particuliere organisaties, zowel
landelijk, regionaal als lokaal. Het programma Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie,
kortweg KICH genoemd, ontsluit cultuurhistorische informatie en kennis voor planvormers,
ontwerpers en opdrachtgevers. Kich is via het Internet toegankelijk.86 Voor een agemene
introductie en een beschijving op hoofdlijnen van de landschappen is in paragraaf 5.2
gebruik gemaakt van dit internetportaal.
Voor de inventarisatie van de historisch-geografische waarden op regionaal niveau in
paragraaf 8.3 is gebruik gemaakt van Kich, provinciale omgevingsplannen,
cultuurhistorische waardenkaarten en landschapsvisies.
Voor de historisch-bouwkundige waarden zijn de volgende bronnen gebruikt: de
beschermde dorps- en stadsgezichten, de rijksmonumenten en de objecten en ensembles
geïnventariseerd binnen het Monumenten Inventarisatieproject (MIP).87 Gemeentelijke
monumenten zijn vooralsnog buiten de inventarisatie gehouden, vanwege het feit dat de
gemeentelijke lijsten meestal niet digitaal op RD-coördinaat beschikbaar zijn.88

8.2

Landschap op hoofdlijnen

Het tracé van de N33 doorsnijdt de (cultuur)landschappen: het Zandgebied Noord, het
Hoogveenontginningsgebied en voor een zeer klein gedeelte het Zeekleigebied Noord.
Het laatst genoemde gebied wordt slechts in beperkte mate besproken in onderstaande
tekst.

8.2.1

Zandgebied Noord (kaartbijlage 1, deeltracé 1 tot en met 6)

Het cultuurlandschap van de zandgronden van Drenthe vertoont een grote samenhang
met de natuurlijke ondergrond. De zandgronden zijn al meer dan 5000 jaar vrijwel
ononderbroken bewoond. De dorpsnamen gaan in sommige gevallen terug op VroegMiddeleeuwse benamingen (de zogenaamde -heem-namen) en in enkele namen schuilt
mogelijk een nog eerdere lokaal in gebruik zijnde benaming (bijvoorbeeld Buinen). De
oudste nederzettingen lagen in de buurt van oude stroompjes. Op plaatsen van de
dekzandkoppen ontstond verspreide bewoning met kleine stukjes akkerland (kampen) en
op de bredere dekzandwelvingen konden grotere akkercomplexen (essen) ontstaan met

86 Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KiCH): www.kich.nl
87 Rond 1990 is op rijksinitiatief per provincie op basis van criteria als gaafheid, kenmerkendheid voor periode en

herkenbaarheid een aantal bouwwerken (zogenaamde MIP-objecten) en ensembles (zogenaamde MIP-gebieden) uit de
periode 1850-1945 geselecteerd. Een aantal van deze objecten is via het Monumenenten Selectieproject (MSP) uiteindelijk
geselecteerd en voorgedragen als rijksmonument. Er is dus een overlap mogelijk van gegevens uit de MIP en het
monumentenregister.
Voor elke gemeente is een kleine rapportage verschenen, waarin naast de inventarisatie ook de historisch-ruimtelijke
ontwikkeling van de gemeente wordt beschreven.
88 De verwachting is ook dat het ‘cultuuhstorisch beeld’ er niet door veranderd.
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bewoning aan de randen hiervan. De nederzettingen groeiden uit tot esdorpen of –
gehuchten met de kenmerkende brink: een open plek aan de rand van het dorp waar ’s
nachts het vee werd gestald. Door uitbreiding van de dorpen kwam de brink in het midden
van het dorp te liggen. In de loop van de tijd werden de akkerbouwcomplexen om de
dorpen heen steeds groter, wat in sommige gevallen leidde tot het ontstaan van
dochternederzettingen aan de randen van de essen. Zo is Nijlande vermoedelijk een
dochternederzetting van Rolde.
Om de es heen lag vaak een aarden wal met dichte beplanting: een wildgraaf. De hogere
ligging tegenwoordig van de essen in het landschap is deels gevolg van de natuurlijke
ondergrond, maar heeft ook te maken met opbrengen van heideplaggen, vaak vermengd
met mest uit de potstal, dat waarschijnlijk vanaf het einde van de 17e eeuw op grote
schaal werd toegepast. Om mest beschikbaar te hebben, werden de lagere en nattere
delen (onder andere de beekdalen) gebruikt als hooi- en weidegrond. De woeste gronden
(heidegebieden) leverden de plaggen en dienden tevens als schaapsweide. Omdat ook
deze gronden essentieel waren in het landbouwsysteem, belemmerden de buurschappen
(de vergaderingen van buren als toezichthoudende instanties op de
dorpsaangelegenheden) de vestiging van nieuwe nederzettingen in de heidevelden en
bossen. Pas in de loop van de 19e eeuw werden ook deze gronden ontgonnen; in
rationele kavels en vaak in de vorm van werkverschaffingsprojecten. Een voorbeeld van
zo’n moderne ontginning is de driehoek tussen Gasteren, Anderen en Eext. Door
ontwatering van de heidegronden droogden deze gebieden uit en ging het dekzand
verstuiven. Om deze verstuiving tegen te gaan, werden bossen aangeplant.
De infrastructuur in de zandgebieden beperkte zich lange tijd hoofdzakelijk tot de
dorpsgemeenschap en de verbinding tussen akkers, weilanden en woeste gronden.
Kenmerkende en karakteristieke landschapselementen zijn houtwallen, individuele
bomen, verspreide boscomplexen, de esdorpen, brinken, boerderijen en wegbeplanting in
de heideontginningen.89

8.2.2

Hoogveenontginningsgebied (kaartbijlage 1, deeltracé 7 tot en met 8)

Het cultuurlandschap van de noordelijke hoogveenontginningen is relatief jong. Het
landschap is dus voornamelijk ontstaan als gevolg van cultivatie van afgegraven
hoogvenen en vertoont daarom minder samenhang met de oorspronkelijke natuurlijke
ondergrond dan de zandgronden. Uitgangspunt van de inrichting van het landschap
vormden de kanalen die waren gegraven ter ontwatering van het hoogveen en voor de
afvoer van turf. Het graven van deze kanalen vereiste een grote investering en dit werd
daarom gedaan in zogenaamde compagnieën.90 Ook in de Hunzelaagte, aan de voet van
de Hondsrug, vormde zich hoogveen; door de middeleeuwse bewoners ‘binnenvenen’
genoemd en inmiddels vrijwel volledig uitgegraven. Enkele toponiemen verwijzen nog
naar deze binnenvenen, zoals bijvoorbeeld de Breevenen bij Eext en Gieten.91
Turfwinning werd interessant toen de economie van Groningen opbloeide. Via de Hunze
was het mogelijk op een eenvoudige manier turf te winnen en af te voeren en dit werd dan
ook vanaf 1200 al gedaan. In de Late Middeleeuwen werd turf steeds belangrijker.
89 Tekst gebaseerd op en deels overgenomen van de Rapportage Deellandschap Noord-Nederlandse zandgronden en de

Rapportage Aandachtsgebied 40; Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KiCH): www.kich.nl
90 Tekst gebaseerd op en deels overgenomen van de Rapportage Deellandschap Hoogveenontginningsgebied Noord en de
Rapportage Aandachtsgebied 33; Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KiCH): www.kich.nl
91 Elerie & Foorhuis (red) 2003, 21
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Aanvankelijk ontbrak het kapitaal om de vervening grootschalig aan te pakken, maar
vanaf het einde van de 13e eeuw kwam hier verandering in en in de 15e eeuw waren
reeds zeven kloosterordes actief in het Oostermoer. De aanleg van kanalen zorgde voor
een nog snellere vervening.92
Vanaf de 15e eeuw worden ook de venen ten oosten van de Hunze geëxploiteerd. Op de
grens van het Hunzedal ontstonden de randveenontginningen, waarvan de oudste erven
gelegen waren op de dekzandruggen. Vanaf hier werd het veen ontgonnen en ontstonden
lintdorpen. Deze ontginningen worden ook wel gezien als voorloper van de veenkoloniën.
Voorbeeld van een randveenontginning is Gieterveen, net ten zuiden gelegen van het
plangebied en ontstaan in de 15e eeuw. In deze ontginningen lag het accent in eerste
instantie op de turfwinning; de kleinschalige agrarische activiteiten waren met name op
zelfvoorziening gericht.93
De vervening van de veengebieden rond Wildervank en Veendam kwam in het laatste
kwart van de 17e eeuw op gang, het veengebied van het Annerveensche Kanaal en het
Eexterveensche Kanaal was op zijn hoogtepunt in de laatste twee decennia van de 18e
eeuw. Iedere compagnie had zijn eigen veenblok. De grenzen van deze blokken zijn nu
nog duidelijk in het landschap zichtbaar als verandering in verkavelingsrichting of weg.
Bewoning clusterde zich over het algemeen langs de kanalen en vond soms verspreid
plaats op het veen. Deze kanaaldorpen, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur is gecreëerd
ten behoeve van de turfwinning, worden veenkoloniën genoemd. Er bestaan grote
variaties in de structuur van de kanalensystemen.
In eerste instantie bestond de bebouwing uit veenarbeiderswoningen. Later, nadat na de
vervening de grond geschikt was gemaakt voor agrarisch gebruik (de zogenaamde
dalgronden), volgden boerderijen en soms ook buitenplaatsen, maar de structuur bleef
gelijk. Dit leidde tot het ontstaan van zeer lange en smalle dorpen. In enkele gevallen
(zoals bij Veendam) is de bewoning zich meer gaan clusteren. Karakteristiek zijn tevens
de brugwachterswoningen, schippershuisjes, sluizen en dergelijke die de bedrijvigheid
aan het kanaal representeren.
De percelering is lang, breed en strookvormig, begrensd door wijken, die door zwetsloten
en dwarssloten verder zijn onderverdeeld in kleine blokvormige percelen. Deze laatste
sloten zijn recentelijk vaak verdwenen door perceelsvergroting. De wegen volgen de
waterlopen en zijn dus overwegend recht. Rechte bomenrijen flankeren wegen en
kanalen.
Sinds het einde van de 19e eeuw, na de introductie van kunstmest, is het agrarisch bedrijf
in de Groningse en Drentse veenkoloniën alleen gericht op akkerbouw. De kanalen
kregen een nieuwe functie en werden ook gebruikt voor aan- en afvoer van agrarische
producten.94

8.2.3

Zeekleigebied Noord (kaartbijlage 1, deeltracé 9)

Het cultuurlandschap van de noordelijke zeekleigebieden vertoont een grote samenhang
met de oorspronkelijke natuurlijke gesteldheid van het terrein. Ten noorden van Meeden
vormt de N33 samen met het A.G. Wildervanckkanaal de zuidwestelijke begrenzing van
92 Elerie & Foorhuis (red) 2003, 30
93 Elerie & Foorhuis (red) 2003, 32-4
94 Tekst gebaseerd op en deels overgenomen van de Rapportage Deellandschap Hoogveenontginningsgebied Noord en de

Rapportage Aandachtsgebied 33; Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KiCH): www.kich.nl
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dit zeer grootschalige landschap van het Oltambt. Bewoning concentreerde zich in het
Oltambt op de hoogste delen: de oeverwallen, kwelderwallen en kreekruggen en in
sommige gevallen op kunstmatige hoogten; terpen, wierden of werven. Op de hogere
delen vond in regelmatige verkaveling akkerbouw plaats, terwijl de lagere delen
onregelmatig zijn verkaveld. Wegen volgden de hogere delen en kennen dus een meer
bochtig verloop.95 In deeltracé 9 en het noordelijk deel van deeltracé 8 hebben we echter
alleen te maken met het gevolg van middeleeuwse overstromingen vanuit de Dollard. Dit
heeft geresulteerd in een dun afdekkend kleidek over het veen en het dekzand.

8.3

Historisch-geografische waarden

Voor de inventarisatie van historisch-geografische waarden is KiCH geraadpleegd. Hieruit
zijn uit de verzameling (dataset) CultGIS de landschapselementen overgenomen.96
Daarnaast zijn de gegevens van de Provinciale Omgevingsplannen (POP) van Drente en
Groningen opgenomen.97 Niet zichtbaar op de kaart, maar wel meegenomen in het
bureauonderzoek, zijn de Cultuurhistorische Waardenkaart van Drenthe en de
Landschapsvisies Drentsche Aa en Hondsrug.98

8.3.1

CultGIS (kaartbijlagen 8A. 8B en 8C)

De waarden zijn sterk gelieerd aan de verschillende cultuurlandschapstypen. Binnen het
onderzoeksgebied zijn twee gebieden binnen KiCH aangewezen als aandachtsgebieden
(afbeelding 1).99 Het eerste is Aandachtsgebied nr. 40 tussen Rolde, Gasteren, Loon,
Annen en Anlo, waar de N33 de zuidelijke begrenzing van vormt. De integrale
beschrijving is opgegenomen in bijlage 6. Het gebied wordt aangegeven als ‘van waarde’.
Het tweede is Aandachtsgebied nr. 33 tussen Kiel-Windeweer, Borgercompagnie en
Wildervank, dat ‘van eminente waarde’ is. De integrale beschrijving is opgegenomen in
bijlage 7. Ook hier vormt de N33 de zuiddelijke begrenzing.
Op kaartbijlage 8 zijn de landschapselementen geïnventariseerd die (inter)nationaal
kenmerkend zijn en ‘dragers’ zijn van de verschillende landschappen.

95 Tekst gebaseerd op en deels overgenomen van de Rapportage Deellandschap Zeekleigebied Noord;

Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KiCH): www.kich.nl.
96 CultGIS is binnen het project Meetnet Landschap (Ministerie van LNV, directie Kennis) ontwikkeld met als doel
veranderingen te kunnen signaleren van kenmerkende cultuurhistorische patronen en bijbehorende elementen in het
landschap. Het basisbestand betstaat uit de cultuurhistorische patronen en elementen die van bovenregionale betekenis
worden geacht met informatieve velden met betrekking tot o.a. thema (bijvoorbeeld Strijd tegen rivierwater), functie en
ouderdom. Ontsloten via KiCH: www.kich.nl.
97 De Kaart Identiteit Landschap van de Provincie Groningen geeft een nog gedetailleerder beeld.
98 Strootman Landschapsarchitecten 2004; Elerie en Foorthuis 2003.
99 www.kich.nl: “Elk gebied binnen het Nederlandse landschap heeft zijn eigen identiteit. Deze identiteit hangt onder meer
samen met de sporen die onze voorouders in het landschap hebben achtergelaten. De beleefbaarheid van de
bewoningsgeschiedenis van het landschap wordt door velen gezien als een belangrijk aspect van landschappelijke kwaliteit.
Meetdoel 2 van het Meetnet Landschap speelt hier op in en richt zich op het signaleren van veranderingen in kenmerkende
cultuurhistorische patronen en bijbehorende elementen in het landschap. Dit aan de hand van digitale topografische
bestanden. Binnen het Meetnet Landschap wordt hierbij met name gekeken naar historisch-geografische patronen en
elementen.”
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Voor het Zandgebied gaat het om elementen als gegraven waterlopen, (vergraven)
natuurlijke waterlopen (zoals het Rolderdiep/Gasterschediep), groenlanden, turfwinning,
blokverkavelingen, akkercomplexen en verspreide bewoning (hoevenzwerm).
Dit betreft voor het hoogveenontginningsgebied de wegen, grenzen, gegraven waterlopen
(zoals het Grevelingskanaal), de lineaire bewoning (veenkoloniaal) en de turfwinning.
De hoevenzwermen, onregelmatige blokverkavelingen (akkercomplexen en groenlanden)
en beken dateren vanaf de Vroege Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd. De gegraven
waterlopen dateren vanaf de Late Middeleeuwen. De turfwinning, wegen, lineaire
bewoning en grootschalige verkavelingen dateren tenslotte vanaf de Nieuwe Tijd.

8.3.2

Regionale elementen (kaartbijlagen 9A, 9B en 9C)

De in het Provinciaal Omgevingsplan (POP) weergegeven landschapstypen komen voor
een deel overeen met bovengenoemd aandachtsgebied 40: een groot deel van het
esdorpengebied ten oosten van Assen wordt met de hoogste gaafheidsgraad
aangegeven.100 In het esdorpenlandschap vormen de beekdalen, het reliëf van essen en
glaciale ruggen, de beschermde dorpsgezichten en de karakteristieke boerderijen
essentiële landschapselementen. Ondersteunende landschapselementen zijn de dobben
en poelen, geriefhoutbosjes, houtsingels en onverharde wegen met zware
wegbeplantingen. Verder wordt het esdorpengebied van het Hunzedal met de middelste
gaafheidsgraad aangegeven, evenals een deel van de wegdorpen van de
veenrandontginningen en de veenkoloniën.
De Cultuurhistorische Waardenkaart van Drenthe is zeer gedetailleerd opgesteld en het is
daarom niet gemakkelijk een overzichtskaart te maken voor een langgerekt gebied als het
wegtracé van de N33.101 In afbeelding 2 zijn ‘screendumps’ opgenomen. Elementtypen
die op de waardenkaart opgenomen zijn betreffen: (dubbele) bomenrijen, houtwallen,
(brede) sloten, hoogteverschillen, kaden, postwegen, dijken en kaden, spoor (tram/tracé),
dijken, oude nederzettingen, oude percelering en het type landgebruik (loofbos, es, bos,
droge/natte hei en beekdalen). Enkele elementen vallen binnen het onderzoeksgebied.
In de Landschapsvisies Drentsche Aa en Hunze (Dorp2000anno) worden onder andere
de historische landschapswaarden benoemd.102
Voor de Drentsche Aa zijn de drie belangrijkste landschapseenheden de beekdalen,
essen en velden. Voor deze eenheden zijn maatregelen voorgesteld, zoals behoud en
ontwikkeling van houtwallen op de cultuurhistorisch waardevolle bovenlanden.
Voor de Hunze betreft dit oude markegrenzen (bijvoorbeeld tussen Gieten en Bareveld),
resten van veenkoloniale structuren, heren-, veen- en keienwegen, relicten van
restlandschapjes die verwijzen naar oorspronkelijke ecotopen, zones met oude
huisplaatsen (bijvoorbeeld bij Eexterzandvoort) en meandergordels van de Hunze, waarin
bijvoorbeeld aalstallen aanwezig kunnen zijn (bijvoorbeeld tussen Gieterveen en
Eexterveen).103
In het Provinciaal Omgevingsplan (POP) van Groningen worden deze landschapstypen
ook gewaardeerd (als landschapswaarden).104 Rondom Veendam is een groot deel van
100 Provincie Drenthe 2004: kaart 10 (Cultuurhistorische gaafheden).
101 http://www.drenthe.info/kaarten/website/fmc2/chw.html.
102 Strootman Landschapsarchitecten 2004; Elerie & Foorhuis (red) 2003.
103 Een aalstal is een tuin in een rivier of beek om paling (aal) in te vangen.
104 Provincie Groningen 2000.
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het veenkoloniale landschap aangegeven als ‘grootschalig open gebied’, waarvan binnen
het laatste type delen nog oorspronkelijke kenmerken hebben (net buiten het plangebied).
Voor de veenkoloniën gelden de kanalen en wijken als essentiële elementen; de verlaten,
bruggen, karakteristieke boerderijen en kapiteinswoningen als ondersteunende
elementen.105

8.4

Historisch-bouwkundige waarden

Voor de historisch-bouwkundige waarden zijn de volgende bronnen gebruikt: de
beschermde dorps- en stadsgezichten, de rijksmonumenten en de objecten en ensembles
geïnventariseerd binnen het Monumenten Inventarisatieproject (MIP).106
Op de topografische kaart van 1955-1965 zijn geen aanwijzingen aanwezig voor
historisch-bouwkundige elementen binnen het zoekgebied.107 Ook de geraadpleegde
Bonnebladen uit circa 1900 tonen geen bouwwerken.108
Er zijn geen gebouwen in het plangebied gelegen die op de rijksmonumentenlijst of op de
gemeentelijke monumentenlijsten staan.
Enkele concentraties van objecten lijken wel door het plangebied ‘geschampt’ te worden
(kaartbijlagen 10A, 10B en 10C). Het betreft de Stationsstraat te Eext (boerderijen,
stations, tolhuis en boswachterswoning), de Dorpsstraat te Eexterveen (woningen en
boerderijen), een militair complex bij het Eexterveenschekanaal, een uitloper van de
lineaire bebouwing van Wildervank en Bareveld (boerderijen en
steenhouwerij/stucadoorsbedrijf met bijbehorende schoorsteenpijp), en de lineaire
bebouwing van Zuidbroek (boerderijen en woonhuizen).
Het MIP-gebied Meeden loopt door tot de N33. 109 Meeden is oorspronkelijk een
randveenontginningsnederzetting en het ruimtelijke beeld, in de vorm van een wegdorp, is
nog goed herkenbaar.
8.5

Conclusie

De inventarisatie van cultuurhistorische waarden voor het (nieuwe) tracé van de N33 heeft
duidelijk gemaakt dat het een beperkte fysieke invloed heeft op het niveau van het
landschap. Er worden geen historisch-bouwkundige waarden aangetast. Het effect van de
tracéverbreding is in fysieke zin als gering te betitelen vanwege de al bestaande
verstoring door het huidige tracé, ook al omdat de huidige N33 wordt gezien als de
‘begrenzing’ van als waardevol geklassificeerde gebieden.110 Verstoring treedt
105 Het gebied tussen Ommelanderwijk en Zuidwending dat in kaarbijlage 9C is aangemerkt als gebied met oorspronkelijke
kenmerken, in in het POP3 vervallen.
106 Rond 1990 is op rijksinitiatief per provincie op basis van criteria als gaafheid, kenmerkendheid voor periode en
herkenbaarheid een aantal bouwwerken (zogenaamde MIP-objecten) en ensembles (zogenaamde MIP-gebieden) uit de
periode 1850-1945 geselecteerd. Een aantal van deze objecten is via het Monumenenten Selectieproject (MSP) uiteindelijk
geselecteerd en voorgedragen als rijksmonument. Er is dus een overlap mogelijk van gegevens uit de MIP en het
monumentenregister.
Voor elke gemeente is een kleine rapportage verschenen, waarin naast de inventarisatie ook de historisch-ruimtelijke
ontwikkeling van de gemeente wordt beschreven.
107 Atlas van Topgrafische Kaarten Nederland 1955-1965 uitgegeven in 2006/2007.
108 Geraadpleegd via Archis2.
109 Niet op kaartbijlage 10 aangegeven (Aanvulling gemeentebeschrijvingen Meeden en Muntendam 1994).
110 Zie bijvoorbeeld: Kansrijk! Integrale Kansenkaart Drentsche Aa, Assen, z.j.
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voornamelijk op door de steeds grotere wordende ‘verasfaltering’ van het landschap in
deze regio. Hiermee wordt de samenhang van het landschap aan beide zijden van de
N33 steeds minder beleefbaar. Met betrekking tot dit laatst genoemde aspect is als
onderlegger voor het op te stellen OTB/MER een aparte studie verschenen.111

111 Weelink 2009.
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9 De effecten
In dit hoofdstuk worden aan de hand van de in hoofdstuk 4 beschreven
beoordelingscriteria, het effect van het Voorkeursalternatief in beeld gebracht met
betrekking tot het aspect archeologie.

9.1 Effectscores
De effectscores worden bepaald door de omvang van de maatregel (ingreep) maal
de waarde die wordt aangetast. Hoe meer relicten met een hoge waarde (negatief)
worden aangetast, hoe negatiever het effect is (--), immers de waarde neemt af.
Indien er maar weinig elementen of relicten worden aangetast met een hoge waarde
zal het effect licht negatief zijn (-). Deze waardering geldt ook indien er veel
elementen of relicten worden aangetast met een matige of lage kwaliteit. Indien er
geen elementen negatief worden aangetast is het effect neutraal (0). Indien de
waarde van een aantal elementen of relicten wordt verhoogd door de maatregel is
er een positief effect (+). Indien dit een groot aantal elementen of relicten betreft is
dit effect sterk positief (++). Indien het echter gaat om elementen of relicten die al
een hoge waarde hebben is het effect neutraal.

9.2

Effecten op bekende en verwachte archeologische waarden

9.2.1 Aantasting bekende archeologische vindplaatsen
Bij het criterium aantasting bekende archeologische vindplaatsen is een onderscheid
gemaakt naar bekende AMK-terreinen en waarnemingen die gedaan zijn tijdens
eerder uitgevoerd onderzoek.
9.2.1.1 AMK-terreinen
Geen van de voorgenomen ontgravingen ligt in of grenst aan een AMK-terrein. Tussen
Assen - Gieten zijn niet of nauwelijks ingrepen in de bodem voorzien. Tussen Gieten en
Zuidbroek is de verdubbelde weg geprojecteerd in de directe omgeving van een
archeologisch monument, maar de werkzaamheden zullen naar verwachting daar
geen effect op hebben. Voor het overgrote deel van het tracé geldt dat de maatregelen
naar verwachting geen verstoring van AMK-terreinen teweegbrengen. Het effect op
bekende archeologische monumenten wordt gewaardeerd als neutraal (0).

9.2.1.2 Waarnemingen
Geen van de voorgenomen ingrepen in de bodem t.b.v. de verdubbeling van de weg
liggen op een locatie waar in het verleden archeologische waarnemingen zijn gedaan. In
de directe nabijheid liggen wel waarnemingslocaties. Aangezien deze waarnemingen niet
allemaal goed zijn gedocumenteerd, is momenteel niet bekend of archeologische
waarden worden aangetast ter plaatse van deze waarnemingslocaties. Zie ook hoofdstuk
9 over
mitigerende maatregelen. Het effect op waarnemingslocaties wordt gewaardeerd als
neutraal (0).
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9.2.2 Aantasting gebied met archeologische potentie
De archeologische verwachting is in dit gebied theoretisch hoog tot gematigd. Van de
Hondsrug wordt aangenomen dat deze continu bewoond is geweest. Beide
landschapstypen hebben in het subrecente verleden sterk onder invloed gestaan van met
name antropogene en natuurlijke degradatieprocessen. De degradatie kan variëren van
afgraven t.b.v. woningbouw tot veenwinning in de Middeleeuwen. Ook kan door
grondwaterstandverlaging organisch materiaal, waaronder veen, zijn geoxideerd.
De effecten op het criterium aantasting gebied met archeologische potentie worden
neutraal (0) gewaardeerd.
9.1

Effecten op cultuurhistorische waarden

De inventarisatie van cultuurhistorische waarden voor het (nieuwe) tracé van de N33 heeft
duidelijk gemaakt dat het een beperkte fysieke invloed heeft op het niveau van het
landschap. Er worden geen historisch-bouwkundige waarden aangetast. Het effect van de
tracéverbreding is in fysieke zin als gering te betitelen vanwege de al bestaande
verstoring door het huidige tracé, ook al omdat de huidige N33 wordt gezien als de
‘begrenzing’ van als waardevol geklassificeerde gebieden.112 Verstoring treedt
voornamelijk op door de steeds grotere wordende ‘verasfaltering’ van het landschap in
deze regio. Hiermee wordt de samenhang van het landschap aan beide zijden van de
N33 steeds minder beleefbaar. Met betrekking tot dit laatst genoemde aspect is als
onderdeel van het OTB/MER een aparte studie verschenen (Nota Landschap en
Landschappelijk Inpassingsplan).113

9.2 Effecten tijdens de aanlegfase
Gedurende de aanleg van verdubbelde N33 is er sprake van het verwijderen van de
huidige asfaltlaag van de rijbanen, het tussen Gieten en Zuidbroek aanbrengen van een
nieuw en breder zandbed en het overal aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag.
Bovendien is er sprake van het verbreden of verplaatsen van een aantal waterlopen in het
kader van watercompensatie. Aangezien effecten op archeologie onomkeerbaar zijn, zijn
er geen tijdelijke effecten te identificeren voor het aspect archeologie.

9.3 Overzicht effecten
In tabel 7.1 staan voor het aspect archeologie en cultuurhistorie per criterium de
effectscores weergegeven
aspect

archeologie

criterium

aantasting bekende
archeologische vindplaatsen
(AMK)
aantasting gebied met
archeologische potentie

cultuurhistorie

aantasting cultuurhistorische
waarden

toetsing/norm

aard (status), kwaliteit en
aantal AMK-terreinen
geschat oppervlak van het
gebied, verwachte waarde en
mate van aantasting
geschatte mate van verstoring
g van cultuurhistorische
waarden

Effectwaardering
Referentiealternatief
0

VKA

MMA

0

0

0

-

-

0

0

0

112 Zie bijvoorbeeld: Kansrijk! Integrale Kansenkaart Drentsche Aa, Assen, z.j.
113 Movares 2010.
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10 Mitigerende maatregelen en compensatie
Aangezien er op basis van het onderzoek geen sprake is van aanwezigheid van bekende
archeologische vindplaatsen, is mitigatie niet aan de orde. Voor het aspect archeologie is,
gelet op de aard en uniciteit van archeologische waarden, compensatie niet aan de orde.

11 Suggesties voor vervolgonderzoek
Bij de aanleg van de wegverbreding, de toegangswegen, afslagen en de daarmee
samenhangende kunstwerken gaat het om een aantal verschillende typen
werkzaamheden die allemaal een fysiek effect op het bodemprofiel (kunnen) hebben. Dat
kan uiteenlopen van het egaliseren of uitgraven van het cunet, het toepassen van
grondverbetering, het graven van bermsloten, het aanbrengen van funderingen voor
verkeerspanelen, etc. In kaartbijlage 7 is op basis van de beschikbaar gestelde bestanden
van het wegontwerp de buitengrenzen van de ingrepen weergegeven.
De archeologische laag ligt in de dekzand- en keileemeilanden direct onder de bouwvoor.
De beekdalgebieden zullen in dit opzicht een wisselend beeld opleveren. Op
dekzandwelvingen in het beekdal liggen de archeologische sporen en vondsten
theoretisch ook hoog, in de bedding van de (fossiele) beeklopen vrij diep. Ook het
Dollardgebied zal qua diepteligging een afwijkend beeld opleveren (stratigrafie dekzand,
veen, klei).
Voor het hele tracé is in deze studie vastgesteld dat de archeologische verwachting hoog
tot gematigd is. Maar ook is beredeneerd dat de verwachte mate van gaafheid van het
huidige bodemprofiel zeer wisselend is.
In tabel 1 en in kaartbijlage 7 is op basis van paragraaf 4.4 voor het hele tracé
aangegeven welke delen een hoge onderzoekspotentie hebben (de zogenaamde
‘hotspots’), welke delen een gemiddelde onderzoekspotentie hebben, en welke delen een
lage of geen onderzoekspotentie hebben. De categorie-indeling is tot stand gekomen door
stapeling van de eerder geïnventariseerde bodemkundige en archeologische waarden en
verwachtingen, alsmede informatie over de afdekking, de hoogteligging en de degradatie
van het bodemarchief. Daarnaast is rekening gehouden met praktische grenzen in het
terrein. Uit tabel 1 kan worden opgemaakt dat voor circa 27% van de lengte van het tracé
(ca. 11,9 km) een hoge onderzoekspotentie geldt, voor circa 38 % een gemiddelde
onderzoekspotentie (ca. 10,9 km) en voor circa 37% (14,2 km) een lage of geen
onderzoekspotentie geldt.
Voorgesteld wordt derhalve het vervolgonderzoek (inventariserend veldonderzoek
volgens KNA 3.1) af te stemmen op de verschillen in onderzoekspotentie en in te richten
onder de volgende randvoorwaarden/uitgangspunten:
1. te kiezen voor een landschapsgericht/geo-archeologisch onderzoeksperspectief;
2. een nadere ‘technische’ veldinspectie uit te voeren naar de huidige terreintoestand in
relatie tot de in detail uitgewerkte civieltechnische bodemverstorende ingrepen om
daarmee gebieden te begrenzen waar bodemverstoring feitelijk aan de orde zal zijn (denk
bijvoorbeeld aan de reeds aanwezige reservering tussen Assen en Gieten). Hierbij
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moeten ook de praktisch-technische mogelijkheden worden geïnventariseerd voor het
kunnen uitvoeren van archeologisch vervolgonderzoek;
3. te kiezen voor een thematische benadering op basis van bewoningsmodellen waarbij
wordt aangesloten bij het eerdere in de omgeving van het tracé uitgevoerde onderzoek en
de reeds bekende (geo-) archeologische waarden (op basis van terreinen, waarnemingen
en complextypen).
4. op basis van deze studie zijn microregio’s (‘hotspots’) geselecteerd, waarbinnen het
aanbeveling verdient het inventariserend veldonderzoek probleemgericht en intensief uit
te voeren vanwege een gunstige inhoudelijk/thematische uitgangspositie en in verband
met relatief goede conserveringsomstandigheden (voor zover van
toepassing/noodzakelijk, zie onder punt 2);
5. De niet onder punt 4 vallende delen van het tracé worden al naar gelang de
verwachting extensiever of niet verder (in Veendam geldt voor delen van het tracé geen
verdere onderzoeksplicht), in de veld geïnventariseerd (de uiteindelijke beslissing ligt bij
het bevoegd gezag).
6. Bij het inventariserende veldonderzoek wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van
(geo-) archeologische boringen om een inzicht te verkrijgen in de bodemopbouw en de
conserveringstoestand en daarmee de kansen voor betekenisvol probleemgericht
onderzoek vast te stellen (‘kenniswinst’/NOaA);
7. Op basis van het uitgevoerde inventariserende veldonderzoek neemt het bevoegd
gezag een besluit over de voortzetting van het onderzoek (inventariserend veldonderzoek
d.m.v. proefsleuven, definitief onderzoek d.m.v. een opgraving, begeleiding of deselectie).
Bij het verkennende/karterende booronderzoek kan gedacht worden aan boringen in een
verspringend grid van 40 x 50 m. Indien een podzol aanwezig is kan boorgrid van 25 x 25
m worden aangehouden of geoarcheologische boringen in raaien worden gezet (beekdal),
eventueel aangevuld met andere analysetechnieken. In minder kansrijke stukken
(gematigde en lage onderzoekpotentie) kan mogelijk worden volstaan met grotere
boorafstanden (50 tot 100 m).
Richtinggevend zijn daarbij de KNA-leidraad/de provinciale richtlijnen van de provincie
Drenthe en het oordeel van het bevoegd gezag.114

114 Anonymus 2006a en 2006b (opgesteld voor W.A.B. van der Sanden & A. Mars, Drents Plateau).
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Tabel 1 Waardering onderzoekspotentie ten behoeve van voortgezet onderzoek. De
lengte van de te onderzoeken gebieden (in meters) is een ruwe indicatie (cursief gedrukte
getallen betreffen ook kruispunten; hiermee is nog geen rekening gehouden).
Deeltracé
1
1a
2
2a
2b
2c
3
3a
3b
4
4a
4b
4c
4d
5
5a
5b
6
6a
6b
6c
6d
6e
7
7a
7b
8
8a
8b
8c
9
9a
Ae

hoog
300
420
420
250
560
570
690
190
1050
1090
1460
950
650
2340
-

gem.
180
650
340
760
790
1530
940
5610
4880

laag
390
3060
460

Totaal:

10940 15680 14240

2460
1640
2410
3820
-
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thematisch kader
diachroon dekzandlandschap
diachroon dekzandlandschap
diachroon dekzandlandschap
diachroon dekzandlandschap
geologie beekdal Deurzerdiep
geologie beekdal Ruimsloot
diachroon randzone Deurzerdiep; Celtic Field
diachroon Es van Nijlande
diachroon hoge deel Zuider Es van Rolde
diachroon dekzandlandschap
diachroon randzone Andersche Diep
geologie beekdal Andersche Diep
diachroon randzone Andersche Diep
diachroon Es Anderen/pingoruïne
diachroon Eexter Veld
diachroon Eext es De Hondel
diachroon randzone Noord Es Gieten
diachroon paraboolduinen
geologie dal Hunze
diachroon randzone dal Hunze
bewoning Mesolithicum Hunzevlakte
bewoning Mesolithicum Hunzevlakte
Mesolithicum, ME-bewoning, Dollard, Oude
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11.1 Cultuurhistorie
Voor wat betreft de cultuurhistorie is in paragraaf 9.5 geconcludeerd dat de fysieke
effecten op vastgestelde (gewaardeerde) cultuurhistorische waarden van de verbreding
van de N33 als gering kunnen worden aangemerkt. De invloed heeft vooral betrekking op
de beleving van het cultuurhistorische landschap. De aanwezigheid van de N33 mag niet
verder worden benadrukt en de herkenbaarheid van de doorsneden landschappen moet
voor de weggebruiker worden versterkt. Mitigerende maatregelen moeten dan ook vooral
vanuit dit perspectief worden gezien. Het gaat dan vooral om aanvullende
inpassingsmaatregelen, zoals vormgeving van de afslagen, de mate en ontensiteit van de
verlichting, beplanting, etc. Mitigerende maatregelen zijn in een deelstudie voor het
uiteindelijke Landschappelijk Inpassingsplan (Movares, 2010) uitgewerkt.115

115 Movares 2010.
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13 .Digitale bronnen
Centraal Archeologisch Archief (CAA).
Centraal Monumenten Archief (CMA).
Indicatieve kaart van Archeologische Waarden (IKAW).
Archeologisch Informatiesysteem (Archis2).
KiCH cultuur-historische kaart www.kich.nl.
Website van het AHN www.ahn.nl.
Luchtfoto’s via Google Earth.
Topografische kaart en kadastrale kaart uit 1832 van www.watwaswaar.nl.
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14

Afbeeldingen, bijlagen en kaartbijlagen

14.1 Afbeeldingen
Afbeelding 1 Aandachtsgebieden 40 (links) en 33 (rechts) (www.kich.nl).
Afbeelding 2 Cultuurhistorische Waardenkaart van Drenthe (‘screendumps’)

14.2 Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7

Archeologische perioden
Archeologische waarnemingen (Archis2)
Archeologische monumenten (Archis2)
Archeologogische onderzoeksmeldingen (Archis2)
NAD Nuis: bezoek

Aandachtsgebied 40: Rolde-Gasteren-Loon-Annen-Anlo
Aandachtsgebied 33. Kiel-Windeweer-Borgercompagnie-Wildervank

14.3 Kaartbijlagen
Kaartbijlage 1

Overzicht van de ligging van het plangebied voor de verdubbeling
van de N33 en de in dit rapport behandelde uitsneden 1 tot en met 9

Kaartbijlage 2 (1-3)

Waarnemingen en gewaardeerde terreinen binnen het plangebied
(Archis2). Deeltracés 1-3
Waarnemingen en gewaardeerde terreinen binnen het plangebied
(Archis2). Deeltracés 4-5
Waarnemingen en gewaardeerde terreinen binnen het plangebied
(Archis2). Deeltracé 6
Waarnemingen en gewaardeerde terreinen binnen het plangebied
(Archis2). Deeltracé 7
Waarnemingen en gewaardeerde terreinen binnen het plangebied
(Archis2). Deeltracé 8 zuid
Waarnemingen en gewaardeerde terreinen binnen het plangebied
(Archis2). Deeltracé 8 noord
Waarnemingen en gewaardeerde terreinen binnen het plangebied
(Archis2). Deeltracé 9

Kaartbijlage 2 (4-5)
Kaartbijlage 2 (6)
Kaartbijlage 2 (7)
Kaartbijlage 2 (8z)
Kaartbijlage 2 (8n)
Kaartbijlage 2 (9)

Kaartbijlage 3A

IKAW binnen plangebied (100 m) en additionale zone (500 m).
Zuidwestelijk deel van het plangebied
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Kaartbijlage 3B
Kaartbijlage 3C

Kaartbijlage 4A
Kaartbijlage 4B
Kaartbijlage 4C
Kaartbijlage 5A
Kaartbijlage 5B
Kaartbijlage 5C

Kaartbijlage 6A
Kaartbijlage 6B
Kaartbijlage 6C

Kaartbijlage 7 (1-3)
Kaartbijlage 7 (4-5)
Kaartbijlage 7 (6)
Kaartbijlage 7 (7)
Kaartbijlage 7 (8z)
Kaartbijlage 7 (8n)
Kaartbijlage 7 (9)

Kaartbijlage 8A
Kaartbijlage 8B
Kaartbijlage 8C
Kaartbijlage 9A
Kaartbijlage 9B
Kaartbijlage 9C

IKAW binnen plangebied (100 m) en additionale zone (500 m).
Centrale deel van het plangebied
IKAW binnen plangebied (100 m) en additionale zone (500 m).
Noordoostelijk deel van het plangebied
Bodemkaart van het zuidwestelijke deel van het plangebied
Bodemkaart van het centrale deel van het plangebied
Bodemkaart van het noordoostelijk deel van het plangebied
Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) van het zuidwestelijke
deel van het plangebied
Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) van het centrale deel
van het plangebied
Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) van het noordoostelijk
deel van het plangebied
Archeologisch onderzoek (onderzoeksmeldingsnummers Archis2)
gebieden, afdekking (essen) en bodemverstoring (zuidwest).
Archeologisch onderzoek (onderzoeksmeldingsnummers Archis2)
gebieden, afdekking (essen) en bodemverstoring (centraal).
Archeologisch onderzoek (onderzoeksmeldingsnummers Archis2)
gebieden, afdekking (essen) en bodemverstoring (noordoost).
Mitigerende maatregelen ten aanzien van archeologische waarden
en verwachtingen. Deeltracés 1-3
Mitigerende maatregelen ten aanzien van archeologische waarden
en verwachtingen. Deeltracés 4-5
Mitigerende maatregelen ten aanzien van archeologische waarden
en verwachtingen. Deeltracé 6
Mitigerende maatregelen ten aanzien van archeologische waarden
en verwachtingen. Deeltracé 7
Mitigerende maatregelen ten aanzien van archeologische waarden
en verwachtingen. Deeltracé 8 zuid
Mitigerende maatregelen ten aanzien van archeologische waarden
en verwachtingen. Deeltracé 8 noord
Mitigerende maatregelen ten aanzien van archeologische waarden
en verwachtingen. Deeltracé 9
CultGis-elementen. Zuidwestelijke deel van het plangebied
CultGis-elementen. Centrale deel van het plangebied
CultGis-elementen. Noordoostelijke deel van het plangebied
Landschapstypen en mate van gaafheid. Zuidwestelijke deel
plangebied
Landschapstypen en mate van gaafheid. Centrale deel plangebied
Landschapstypen en mate van gaafheid. Noordoostelijke deel
plangebied
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Kaartbijlage 10A
Kaartbijlage 10B
Kaartbijlage 10C

Rijksmonumenten en MIP-monumenten. Zuidwestelijke deel
plangebied
Rijksmonumenten en MIP-monumenten. Centrale deel plangebied
Rijksmonumenten en MIP-monumenten. Noordoostelijke deel
plangebied
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Afbeeldingen, bijlagen en kaartbijlagen
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Afbeelding 1 Aandachtsgebieden Rolde-Gasteren-Loon-Annen-Anlo (nr. 40, links) en KielWindeweer-Borgercompagnie-Wildevank (nr. 33, rechts)
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Bijlage 1 Archeologische perioden

Periode

Van - tot

Paleolithicum

tot 8800 voor Chr.

Vroeg-Paleolithicum
Midden-Paleolithicum
Laat-Paleolithicum

Mesolithicum

8800 – 4900 voor Chr.

Neolithicum

5300 – 2000 voor Chr.

Bronstijd

2000 – 800 voor Chr.

IJzertijd

800 – 12 voor Chr.

Romeinse tijd

12 voor Chr. – 450 na
Chr

Middeleeuwen

450 – 1500 na Chr.

Vroeg-Mesolithicum
Midden-Mesolithicum
Laat-Mesolithicum
Vroeg-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Vroege-Bronstijd
Midden-Bronstijd
Late-Bronstijd
Vroege-IJzertijd
Midden-IJzertijd
Late-IJzertijd
Vroeg-Romeinse tijd
Midden-Romeinse tijd
Laat-Romeinse tijd
Vroege-Middeleeuwen
Late-Middeleeuwen

Nieuwe tijd

1500 – heden

VESTIGIA BV Archeologie

Rapport V612, bijlage 1

& Cultuurhistorie

tot 300.000 voor Chr.
300.000-35.000 voor
Chr.
35.000-8800 voor Chr.
88.00-7100 voor Chr.
7100-6450 voor Chr.
6450-4900 voor Chr.
5300-4200 voor Chr.
4200-2850 voor Chr.
2850-2000 voor Chr.
2000-1800 voor Chr.
1800-1100 voor Chr.
1100-800 voor Chr.
800-500 voor Chr.
500-250 voor Chr.
250-12 voor Chr.
12 voor-70 na Chr.
70-270 na Chr.
270-450 na Chr.
450-1050 na Chr.
1050-1500 na Chr.

V08/1218: Archeologie en cultuurhistorie in het kader van de verdubbeling N33 Assen-Veendam-Zuidbroek

Bijlage 2 Archeologische waarnemingen (Archis2)
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Rapport V612, bijlage 2
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10072

TJO

Cultuur

557700

Eind periode

---

Cultuur

577110

Eind periode

256140

577110

X coördinaat Y coördinaat

18212

LMEB

Begin periode LMEB

ELA

Complex

Waarnemingsnummer

72573

Vondst ID

256140

X coördinaat Y coördinaat

18211

PALEOLB

Begin periode PALEOLB

NX

Complex

Waarnemingsnummer

115894

Vondst ID

243190

X coördinaat Y coördinaat

Waarnemingsnummer

Toelichting

9999

XXX

Code specifiek

---

Code algemeen XXX

'GEREEDSCHAP' (E.D.: OP ORIGINELE FICHE STAAT 'ARTEFACTEN');'PALEOL' (E.D.)

Materiaal SVU

Toestand

Toelichting

9999

50

NVT

Materiaal ---

Toestand

RCC: DOCUMENTATIERCC: VERSLAG TEKENING FOTO BAI GROENENDIJK

Omschrijving

Aantal

Diepte

Code specifiek

---
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Code algemeen GRONDSPR

AD 111 ZIE FICHE HG9890110 (ZELFDE VINDPLAATS).AD 120 VEEN ENOF ZAND.RCC: DOCUMENTATIERCC: VERSLAG TEKENING
FOTO BAI GROENENDIJK

Omschrijving

Aantal

Diepte

RCC: DOCUMENTATIERCC: NKNOB NOV 1966 PL22NB Dit is dezelfde waarneming als 12GN-45

Omschrijving

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

XXX

Cultuur

---

Cultuur

Eind periode

18263

LME

Begin periode LME

XXX

Complex

MESOL

564210

Eind periode

256720

577320

X coördinaat Y coördinaat

21196

MESO

Begin periode MESO

XXX

Cultuur

Waarnemingsnummer

79137

NX

Complex

253950

X coördinaat Y coördinaat

Vondst ID

Omschrijving

Aantal

Diepte

Aantal

Toelichting

9999

Toelichting

9999

60

---

XXX

FMT

Code specifiek

HAARDKL

Code algemeen KUIL

Code specifiek

---

Code algemeen AW

Materiaal

Toestand

SVU

XXX

Code specifiek

---

Code algemeen XXX
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'VAATWERKA'; ZIE GROENENDIJK 1993 (PROEFSCHRIFT), CATALOGUSNR. 28

Materiaal KER

Toestand

RCC: DOCUMENTATIERCC: FOTO VELDKARTERING

Omschrijving

Aantal

Cultuur

Diepte

Materiaal

1

Eind periode

---

'MESO..' (E.D.: ZIE GROENENDIJK 1993 (PROEFSCHRIFT), CATALOGUSNR. 28)

Toestand

60

Toelichting

Code specifiek

Code algemeen XXX

'MESO..' (E.D.); ZIE GROENENDIJK 1993 (PROEFSCHRIFT), CATALOGUSNR. 28

Diepte

Begin periode MESOL

XXX

Materiaal SVU

Toestand

NX

Toelichting

1

60

XXX

MESO

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode MESO

NX

Complex

Waarnemingsnummer

79105

Vondst ID

79104

Vondst ID

79103

Vondst ID

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

XXX

Cultuur

Eind periode

---

Cultuur

577280

---

Cultuur

Eind periode

69621

Vondst ID

XXX

Cultuur

577420

Eind periode

MESOL

Begin periode MESOL

NX

Complex

257000

X coördinaat Y coördinaat

21203

LMEB

Begin periode LMEB

IDIJ

LMEB

Complex

Eind periode

Begin periode LMEB

IDIJ

Complex

Waarnemingsnummer

66877

Vondst ID

66876

Vondst ID

256690

X coördinaat Y coördinaat

21197

BRONS

Begin periode MESO

NX

Complex

Waarnemingsnummer

69620

Vondst ID
Aantal

Diepte

Toelichting

2

130

XXX

Materiaal SVU

Toestand
Code specifiek

---

Code algemeen WERKTUIG

Toelichting

9999

150

Toelichting

9999

150

CPT

XXX

'DIJK'

Materiaal ---

Toestand

Materiaal OPH

Toestand

---

Code specifiek

---

Code algemeen OPHOGING

Code specifiek

Code algemeen PAAL

Aantal

Diepte

Toelichting

9999

80

CPT

Materiaal SVU

Toestand

Code specifiek

---
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Code algemeen WERKTUIG

AD 124 ENOF ECONOMIE AKKERSPOREN.AD 129 OPGRAVING BAI 19-29/8/1991.RCC: DOCUMENTATIERCC: VERSLAG TEKENING
FOTO BAI

Omschrijving

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

RCC: DOCUMENTATIERCC: FOTO TEK VERSLAG PUBLIK :GROENENDIJK,HA MIDDELEEUWSE BEDIJKING AAN RANRCC: D VAN
DOLLARD BIJ ZUIDBROEK (GR),PALEOAKT'91 118-122

Omschrijving

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

XXX

Cultuur

Eind periode

21204

LMEB

66894

Vondst ID

66893

Vondst ID

66892

---

Cultuur

577530

---

Cultuur

Eind periode

LMEA

Begin periode LMEA

ELA

LMEA

Complex

Eind periode

Aantal

Diepte

Toelichting

9999

70

XXX

---

XXX

Materiaal ---

Toestand

Materiaal

Aantal

Cultuur
Toelichting

Toestand

70
9999

Diepte

Begin periode LMEA

FMT

KER

FMT

Materiaal KER

Toestand

ELA

Toelichting

9999

70

---

Aantal

Diepte

RCC: DOCUMENTATIERCC: VERSLAG TEKENING FOTO ROB

Complex

Eind periode

LMEA

Begin periode LMEA

ELA

Complex

257220

X coördinaat Y coördinaat

Vondst ID

Omschrijving

Materiaal

Aantal

Cultuur
Toelichting

Toestand

80
9999

Diepte

Begin periode LMEB

CPT

Materiaal SVU

Toestand

XXX

Toelichting

9999

80

---

MESOL

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode MESOL

NX

Complex

Waarnemingsnummer

70603

Vondst ID

69622

Vondst ID

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

---

---

---

---

Code specifiek

---

Code algemeen PLOEGSPR

Code specifiek

Code algemeen PLOEGSPR

Code specifiek

Code algemeen AW

Code specifiek

Code algemeen AW

Code specifiek

Code algemeen XXX
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22105

XXX

Cultuur

554050

XXX

Cultuur

Eind periode

Omschrijving

Eind periode

236300

554250

X coördinaat Y coördinaat

36143

NEO

Toelichting

1

Toelichting

1

CPT

CPT

M:verbrand

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand
---

Code specifiek

---

Code algemeen BROK

Code specifiek

Code algemeen KERN

Toelichting

1

SVU

XXX

Code specifiek

---

Code algemeen BIJL

bijltje van licht-grijze vuursteen, gedeeltelijk geslepen

Materiaal

Toestand
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Gevonden in het uitgegraven tracee van de N33, in uitgegraven veengrond enin het zand onder het veen, en een smal zandruggetje.
vermoedelijk zijn devondsten afkomstig uit een oude meander van het Deurzerdiep.C14 dierenbotten: vijf dateringen (GrN 21378 tm 82), van
1770+-30 BP tot3750+-40 BP, i.e. NEOL/BronsV (1x), BronsL/IJZV (1x), Rom (3x).C14 mensenbotten: 2 dateringen; GrN2431 = 4000+-40BP
= 2566-2524/2500-2464vChr (cal 1 sigm.); GrN2430 = 2990+-40 BP = 1264-1158/1147-1126 vChr (cal 1sigm).Mogelijk zijn van dezelfde
vindplaats ook hout, steen, vuursteen en leer afkomstig.

Aantal

Cultuur

Begin periode NEO

Diepte

XXX

---

554600

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Gemeld door schoolhoofd Gerrits te Rolde aan S.Bokma (ROB) tijdens diensveldkartering in het kader van de ruilverkaveling "Rolde"

Omschrijving

Omschrijving

Complex

Waarnemingsnummer

113985

Vondst ID

238450

X coördinaat Y coördinaat

33335

MESO

Begin periode MESO

XXX

Complex

Eind periode

MESO

Begin periode MESO

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

80998

Vondst ID

80997

Vondst ID

234600

X coördinaat Y coördinaat

Waarnemingsnummer

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

---

Cultuur

---

Cultuur

---

Cultuur

---

Cultuur

Eind periode

235500

554200

X coördinaat Y coördinaat

36145

BRONSMB

Begin periode NEOL

XXX

Complex

Eind periode

XXX

Begin periode XXX

XXX

ROM

Complex

Eind periode

Begin periode NEOL

XXX

XXX

Complex

Eind periode

Omschrijving

Toelichting

4

Toelichting

9999

Toelichting

9999

Toelichting

9999

Toelichting

120

FMT

ODG

XXX

XXX

Code specifiek

Code specifiek

---

Code algemeen XXX

---

XXX

XXX

minstens 2 personen, 1 volw. en 1 kind

Materiaal OMB

Toestand

hazelnoten; vlak bij elkaar aangetroffen

Materiaal OPX

Toestand

---

Code specifiek

---

Code algemeen BOT

Code specifiek

Code algemeen ZAAD

rund, paard, edelhert, varken, schaap/geit, hond. Zie beschr. voor C14

Materiaal ODB

Toestand

---

Code algemeen WERKTUIG

Code specifiek

Code algemeen AWH

niet door Wijkel aan het DMA overgedragen

Materiaal

Toestand

Materiaal KER

Toestand
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Gevonden bij de aanleg van de N33, daar waar deze het stroompje de Ruimsloot raakte, dat parallel aan de weg Anreep-Ekehaar loopt.C14
menselijk bot (GrN243(): 1350+-40 BP = 652-704/748-760 vCh (cal 1 sigm)

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Cultuur

Begin periode XXX

Diepte

XXX

---

ROMM

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode IJZM

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

157946

Vondst ID

157945

Vondst ID

157944

Vondst ID

157943

Vondst ID

157942

Vondst ID

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

---

Cultuur

Eind periode

37472

VMEC

564260

Eind periode

67935

Vondst ID

TJO

Cultuur

557700

Eind periode

PALEOL

Begin periode PALEOL

XXX

Complex

243150

X coördinaat Y coördinaat

40278

MESO

Begin periode MESO

---

Cultuur

Waarnemingsnummer

122449

XXX

Complex

254000

X coördinaat Y coördinaat

Vondst ID

Omschrijving

Toelichting

1

Toelichting

1

XXX

OMB

XXX

rechter bekkenhelft, volwassene

Materiaal

Toestand

Materiaal ODB

Toestand
RUND

Code specifiek

---

Code algemeen BOT

Code specifiek

Code algemeen BOT

Toelichting

9999

XXX

Geen werktuigen, enkele verbrand.

Materiaal SVU

Toestand

Code specifiek

---

Code algemeen AFSLAG

Aantal

Diepte

Toelichting

9999

XXX

Materiaal SVU

Toestand

Code specifiek

---
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Code algemeen WERKTUIG

Vindplaats van vuurstenen artefacten. Tjongerien.Vindplaats zal t.z.t. aan een onderzoek worden onderworpen.Er zijn 2 van deze vindplaatsen,
zie ook waarnemingsnummer 40279.

Omschrijving

Aantal

Diepte

Enkele stuks vuursteen bij kartering door mensen van Veenmuseum, bijvindplaats Vm45. Op de noordoostflank van de "heuvel".

Aantal

Cultuur

Begin periode VMEB

Diepte

XXX

---

XXX

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode XXX

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

157948

Vondst ID

157947

Vondst ID

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

47165

213942

Vondst ID

213941

Vondst ID

213940

Vondst ID

TRB

Cultuur

558560

TRB

Cultuur

TRB

Cultuur

Eind periode

NEOMB

Begin periode NEOMA

XXX

Complex

Eind periode

NEOMB

Begin periode NEOMA

XXX

NEOMB

Complex

Eind periode

Begin periode NEOMB

XXX

Complex

245300

X coördinaat Y coördinaat

Waarnemingsnummer

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Toelichting

1

Toelichting

3

Toelichting

1

FMT

FMT

---

Code specifiek

---

Code algemeen TRB

Code specifiek

Code algemeen TRBBEKER

FMT

Voor beschrijving zie tabblad beschrijving.

Materiaal KER

Toestand

Code specifiek

---

Code algemeen TRB
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2 scherven van vrij dik, rossig materiaal, grootste van de 2 toont een groeflijntje. Derde
scherf is dunwandiger, grijsbruin, kennelijk van een schoudertje, met 3 korte groefjes
(parallel) langs de bovenzijde

Materiaal KER

Toestand

Voor beschrijving zie tabblad beschrijving.

Materiaal KER

Toestand

Beschrijving van W.A.B. van de Sanden: Particulier vindt scherven op grens aardappelakker/weiland. Zou wel een som een vernield vlakgraf
kunnen gaan, later wanneer de aardappels eraf zijn, willen we er vermoedelijk een kijkje nemen (hoe is dat afgelopen? mnije). In omgeving al
eerder graven aangetroffen. Beschrijving van 2 trechterbekervondsten: A. GROTE TRECHTERBEKER Onderhelft en klein deel van de hals,
aaneenpassend, gereconstrueerd uit scherven.Gezien de recente breuken is dit deel voor het vinden gebroken, kennelijk bij het opploegen.
Langs bovenzijde halsgedeelte zijn oude breuken aanwezig. Halsdeel is sterker versierd dan ander deel van de pot. Reconstructietekening
gemaakt. De pot heeft de hoge buikknik die kenmerkend is voor de wat jongere trechterbekers. Versiering: 2 horizontale dwarsstempellijnen,
in de halsknik resp. op de schouder. Op buik: verticale groeflijnen op regelmatige afstanden. De rand loopt dun uit. Kleur: bruinig, op
buitenzijde sporen van polijsting, binnenzijde tamelijk ruw afgewerkt. B KLEINE TRECHTERBEKER Onderhelft (incompleet) + klein
aanpassend halsdeel. Waarschijnlijk kort voor het vinden opgeploegd en gebroken. Aan de hand van de scherven en reconstructie: hoge
buikknik, versiering: 3 omlopende groefljnen op basis van hals en schouder, verder evenlange, in de regel op gelijke afstand aangebrachte,
diepsteeklijnen. Rand toont een overkraging aan de buitenzijde. Bruinige kleur. Binnen- en buitenzijde goed afgewerkt.

Omschrijving

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

TRB

Cultuur

Eind periode

137156

IJZ

562200

Omschrijving

Eind periode

236275

554275

X coördinaat Y coördinaat

214171

IJZ

Toelichting

9999

Toelichting

9999

Toelichting

1

Toelichting

2

XXX

Code specifiek

---

Code algemeen KLING

SVU

XXX

Code specifiek

---

Code algemeen AFSLAG

FMT

KER

FMT

Aardewerkvindplaats.

Materiaal

Toestand

Vuursteenvindplaats.

Materiaal SVU

Toestand

---

Code specifiek

---

Code algemeen XXX

Code specifiek

Code algemeen XXX

Onregelmatig gevormd, bruinig grijs, halftransparant. Met slagknobbel. Op dorsale zijde
klein stukje oorspronkelijk oppervlak met slijp/polijst krasjes.

Materiaal

Toestand

kling of dunne afslag, lichtgrijs/bruin, halftransparant, niet bewerkt

Materiaal SVU

Toestand
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Gewei-tak, buitenwerkt gemeten 27 cm lang; de punt is "gepolijst"(natuurlijk of ten gevolge van menselijk gebruik?) over een langte van
max.14 cm. Aan het andere uiteinde zijn snijsporen zichtbaar.Gevonden tijdens werkzaamheden aan de beschoeiing van het Deurzerdiep
onder het viaduct in de N33.

Aantal

Cultuur

Begin periode IJZ

Diepte

XXX

XXX

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

PALEOL

Begin periode PALEOL

XXX

Cultuur

Waarnemingsnummer

153196

Vondst ID

153195

XXX

Complex

250700

X coördinaat Y coördinaat

Vondst ID

Omschrijving

Aantal

Cultuur

Begin periode PALEO

Diepte

XXX

TRB

IJZ

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode PALEO

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

213946

Vondst ID

213944

Vondst ID

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

XXX

Cultuur

Eind periode

XXX

Cultuur

Eind periode

554240

143704

Vondst ID

143703

Vondst ID
Aantal

Cultuur

XXX

Cultuur

Eind periode

MESO

Begin periode MESO

NX

MESO

Complex

Eind periode

Aantal

Diepte

Diepte

NX

Begin periode MESO

geweitak

Materiaal ODG

CPT

Code specifiek

---

Code algemeen HALFFABR

Toelichting

1

FMT

Materiaal KER

Toestand

Code specifiek

---

Code algemeen AWH

Toelichting

2

Toelichting

2

XXX

SVU

CPT

blokken

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal

Toestand

---

Code specifiek

---

Code algemeen XXX

Code specifiek

Code algemeen KERN
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DMA nr 12D-60gevonden bij de aanleg van de autoweg Assen-Rolde, ter plaatse van hetAmerdiep, in de uitgeworpen grond.Wijkel 109

Omschrijving

Aantal

Diepte

XXX

554250

Toelichting

1

Toestand

DMA nr 12D-60VOlgens het inventarisboekje is dit een Kogelpotscherf. Op de basislijstvan het DMA is dit echter veranderd van "Mi" in "IJ"[zertijd].Gevonden in de stort van de zuidelijke bermsloot van Rijksweg 33 (gedeelteRolde-Graswijk) tussen de oude en de nieuwe bedding van
het Deurzerdiepje.

Omschrijving

Aantal

Diepte

Complex

236300

X coördinaat Y coördinaat

214374

IJZ

Begin periode IJZ

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

143695

Vondst ID

236360

X coördinaat Y coördinaat

214372

XXX

Begin periode XXX

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

143019

Vondst ID

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

143710

Vondst ID

143709

Vondst ID

143708

Vondst ID

143707

Vondst ID

143706

Vondst ID

143705

Vondst ID

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

Eind periode

XXX

Begin periode XXX

XXX

XME

Complex

Eind periode

Begin periode IJZ

XXX

Complex

Eind periode

IJZ

Begin periode IJZ

XXX

MESO

Complex

Eind periode

Begin periode MESO

NX

MESO

Complex

Eind periode

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Cultuur

Begin periode MESO

Diepte

NX

XXX

MESO

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode MESO

NX

Complex

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

Toelichting

4

Toelichting

117

Toelichting

4

Toelichting

3

Toelichting

2

Toelichting

4

CPT

CPT

SVU

CPT

FMT

FMT

CPT

3 fragmenten, 1 compleet

Materiaal SXX

Toestand

"IJzertijd en Middeleeuws aardewerk"

Materiaal KER

Toestand

---

---

---

Code specifiek

---

Code specifiek

---

Code algemeen KLOPSTN

Code specifiek

Code algemeen XXX
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VRSOPRND

Code algemeen AWH

Code specifiek

Code algemeen AFSLAG

Code specifiek

Code algemeen KLING

Code specifiek

Code algemeen SCHRABR

3 rand, 1 wand, alle met vingertopindrukken

Materiaal KER

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

Eind periode

239990

555040

X coördinaat Y coördinaat

214513

XXX

Begin periode XXX

XXX

Complex

Eind periode

XXX

Begin periode XXX

XXX

XXX

Complex

Eind periode

Begin periode XXX

XXX

XXX

Complex

Eind periode

Omschrijving

Toelichting

9999

Toelichting

1

Toelichting

1

Toelichting

1

Toelichting

3

CPT

FMT

SXX

FMT

FMT

XXX

"grote hoeveelheid botmateriaal"

Materiaal OXB

Toestand

doorboord stuk hout

Materiaal OPH

Toestand

bewerkt stukje leer

Materiaal ODL

Toestand

Materiaal

Toestand

wrijf/klopstenen

Materiaal SXX

Toestand

PAD12D-242Gevonden bij de aanleg van de weg Gieten-Assen.

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Cultuur

Begin periode XXX

Diepte

XXX

XXX

XXX

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode XXX

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

143715

Vondst ID

143714

Vondst ID

143713

Vondst ID

143712

Vondst ID

143711

Vondst ID

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

---

---

---

---

Code specifiek

---

Code algemeen BOT

Code specifiek

Code algemeen XXX

Code specifiek

Code algemeen XXX

Code specifiek
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Code algemeen MAALSTN

Code specifiek

Code algemeen WRIJFSTN

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

Eind periode

232630

554520

X coördinaat Y coördinaat

214627

XXX

Begin periode XXX

NX

Complex

Eind periode

XXX

Begin periode XXX

NX

XXX

Complex

Eind periode

Begin periode XXX

NX

XXX

Complex

Eind periode

Omschrijving

Toelichting

10

Toelichting

1

Toelichting

1

Toelichting

5

Toelichting

7

CPT

CPT

SVU

CPT

CPT

FMT

wandscherven

Materiaal KER

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal

Toestand

blokjes

Materiaal SVU

Toestand

PAD12D-338"Mesolithisch vuursteenmateriaal (enkele tientallen)"

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Cultuur

Begin periode XXX

Diepte

NX

XXX

XXX

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode XXX

NX

Complex

Waarnemingsnummer

146580

Vondst ID

146579

Vondst ID

146578

Vondst ID

146577

Vondst ID

146576

Vondst ID

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

---

---

---

---

Code specifiek

---

Code algemeen AWH

Code specifiek
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Code algemeen SCHRABR

Code specifiek

Code algemeen KLING

Code specifiek

Code algemeen AFSLAG

Code specifiek

Code algemeen XXX

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

Eind periode

146882

Vondst ID

XXX

Cultuur

554700

Eind periode

MESO

Begin periode MESO

XXX

Complex

232810

X coördinaat Y coördinaat

214628

MESO

Begin periode MESO

NX

MESO

Complex

Eind periode

Begin periode MESO

NX

MESO

Complex

Eind periode

Omschrijving
PAD 12D-340

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Cultuur

Begin periode MESO

Diepte

NX

XXX

MESO

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode MESO

NX

Complex

Waarnemingsnummer

146881

Vondst ID

146880

Vondst ID

146879

Vondst ID

146878

Vondst ID

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

Toelichting

1

Toelichting

9999

Toelichting

9999

Toelichting

9999

Toelichting

9999

CPT

CPT

SVU

CPT

CPT

CPT

---

---

---

---

Code specifiek

---

Code algemeen SCHAAF

Code specifiek

Code algemeen XXX

Code specifiek

Code algemeen KERN

Code specifiek

Code algemeen XXX

Code specifiek

Code algemeen AFSLAG

gecraquelleerd + geretoucheerd; schaaf? meso?

Materiaal SVU

Toestand

overig

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

blokjes

Materiaal

Toestand

"enkele tientallen"

Materiaal SVU

Toestand
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XXX

Cultuur

Eind periode

96957

Vondst ID

96956

Vondst ID

96955

Vondst ID

96954

Vondst ID

EGK

Cultuur

558480

EGK

Cultuur

EGK

Cultuur

EGK

Cultuur

Eind periode

BRONSMB

Begin periode BRONSMB

GHX

NEOL

Complex

Eind periode

Begin periode NEOL

GHX

Complex

Eind periode

NEOL

Begin periode NEOL

GHX

NEOL

Complex

Eind periode

Begin periode NEOL

GHX

Complex

245240

X coördinaat Y coördinaat

238022

MESO

Begin periode MESO

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

146883

Vondst ID
Aantal

Diepte

Toelichting

5

XXX

overig (niet gedet.); meso?

Materiaal SVU

Toestand
Code specifiek

---

Code algemeen XXX

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Toelichting

2

Toelichting

1

Toelichting

9999

Toelichting

1

FMT

Code specifiek

FMT

XXX

FMT

---

---

Code specifiek
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GRAFKUIL

Code algemeen GRAF

Code specifiek

Code algemeen KLING

Code specifiek

Code algemeen BOT

secundair, tangentiaal gericht, naast elkaar liggend

Materiaal ---

Toestand

onbewerkt

Materiaal SVU

Toestand

schedel en gebitsdelen

Materiaal OMB

Toestand

---

Code algemeen LIJKSILH

hurksilhouet, liggend op de rechterkant, hoofd naar ZW

Materiaal ---

Toestand

Rapporteur: A. MeijerTwee-perioden heuvel. Het primaire graf in het centrum is afgerondrechthoekig, lxbxd:1,5x1,1x0,8m, ZW-NO gericht.
Hierbinnen een verkleuringvan vermoedelijk de bekisting.In de 2e periode is de heuvel ca. 15-16m in diameter, met een bijbehorendekring
palen van ca. 11,60-12,40m. Houtskool uit een paalgat leverde eendatering: GrN-11919: 3790+/-60 BP ("much too early" volgens Pal.
27).Hierin naast elkaar 2 tangentiaal gerichte graven. De buitenste bevattesporen van een boomkist.

Omschrijving

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

EGK

Cultuur

Eind periode

238274

BRONSMB

103565

Vondst ID

103564

XXX

Cultuur

577370

XXX

Cultuur

Eind periode

MESO

Begin periode MESO

XXX

Complex

Eind periode

MESO

Begin periode MESO

XXX

Complex

256860

X coördinaat Y coördinaat

Vondst ID

Omschrijving

Toelichting

6

Toelichting

1

FMT

OPH

FMT

---

Code specifiek

---

Code algemeen PAAL

Code specifiek

Code algemeen DOODKIST

paalgaten met resten houtskool, een wijde kring vormend

Materiaal

Toestand

restant bekisting

Materiaal OPH

Toestand

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Toestand
Materiaal

60

Toelichting

Code specifiek

OPH

XXX

Code specifiek

---
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Code algemeen HOUTSKL

---

Code algemeen AFSLAG

M:Deels verbrand, 1 met zeer fijne distale retouche.

9999

Toelichting

Materiaal SVU

10

XXX

Toestand

60

Vondsten tonen gelijkenis met stukken van de zandkop (Sa-18), die in 1991is onderzocht. De vondsten komen uit de noordelijke bermsloot
van de A7. Inde sloottaluds tekent zich een dubbele zandkop af, die nog net met elkaarverbonden zijn. De vondsten lagen in de A2 van het
podzolprofiel dat opbeide zandkoppen nog volledig intact blijkt te zijn. Boven het zand volgtnog een dun laagje sterk veraard veen, dikker
wordend naarmate het zandlager ligt. Daarboven volgt ongeroerde (Dollard)klei, daarboven debouwvoor. Op grond van eerdere
waarnemingen in dit trace, schat ik(Groenendijk) de hoogteligging van de grootste zandkop op ca. -1m NAP.Conclusie uit deze en eerdere
waarnemingen: De sterk welvendedekzandondergrond vertoont nabij het dal van de Oud Ae op de koppen eendicht patroon van
mesolithische bewoning. Zandkoppen volgen elkaar op korteafstand op. Dit dekzandrelief is uitermate gaaf bewaard gebleven. Het dientdoor
nader onderzoek beter in kaart te worden gebracht en uiteindelijk eenvorm van bescherming te krijgen.Vuursteenvindplaats trace A7 (H.A.
Groenendijk, 7-7-1992).

Aantal

Cultuur

Begin periode BRONSMB

Diepte

GHX

EGK

BRONSMB

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode BRONSMB

GHX

Complex

Waarnemingsnummer

96959

Vondst ID

96958

Vondst ID

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

238275

---

Cultuur

Eind periode

144965

Vondst ID

---

Cultuur

554900

Eind periode

NTB

Begin periode LMEB

EISB

Complex

232000

X coördinaat Y coördinaat

238814

LMEB

Begin periode LMEB

EGVW

MESO

Complex

Eind periode

Toelichting

1

80

XXX

Materiaal MPB

Toestand

---

Code specifiek

---

Code algemeen XXX

Code specifiek

Code algemeen KLING

Aantal

Diepte

Toelichting

9999

FMT

Formaat ca. 7x13,5x30cm

Materiaal KER

Toestand

Code specifiek

---
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Code algemeen BAKSTEEN

Tijdens de aanleg van een gastransportleiding van Norg naar Westerveldwordt de vondst gedaan. Er is een beetje ruimte voor onderzoek.
Het meestomvangrijk was de hoeveelheid baksteen. Hieronder was een fragment met eeninsnoering, 1 met een inspringend uiteinde, 2 liepen
min of meer taps, 1bevatte pootafdrukken van een kat en 1 fragment had graffito.Waarschijnlijk gaat het om de (fundament)sporen van een
oven, waarvan destenen bedoeld waren voor het klooster te Assen.De (13e eeuwse) oven is in een recent verleden (17e of 18e eeuw)
opgeruimd,en de resten zijn op de huidige vindplaats begraven in rechthoekige sleuven. Deze sleuven werden gegraven in andere, reeds
bestaande kuilen die met ve-nig materiaal waren opgevuld.Mogelijk gaat het hier om baksteenproductie voor het klooster Maria a Kempis in
Assen. het formaat van de stenen wijkt echter af van die in het klooster.

Omschrijving

Aantal

Diepte

SVU

XXX

Kling en verbrande splinter

Aantal

Cultuur
Toelichting

Materiaal

2

Begin periode MESO

Toestand

80

Diepte

NX

XXX

577540

Verkenning zandrug bij RW7 die 250m ten oosten van een zandkop ligt, waarin 1991 het BAI een laat-mesolithisch kampje heeft opgegraven.
In eenstukje van 5x3m wordt vuursteen gevonden. Kans op een ongestoordevindplaats is groot.Op de flank van de zandrug in veraard veen
werd een stukje lood gevonden.Samen met de hier incidenteel in het veen gevonden baksteen- endakpanfragmenten kan dit geschaard
worden onder de laat-middeleeuwseaktiviteiten van boeren, die het toenmalige veengebied exploiteerden.

Omschrijving

Complex

Waarnemingsnummer

103567

Vondst ID

103566

Vondst ID

257210

X coördinaat Y coördinaat

Waarnemingsnummer

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

144971

Vondst ID

144970

Vondst ID

144969

Vondst ID

144968

Vondst ID

144967

Vondst ID

144966

Vondst ID

---

Cultuur

---

Cultuur

---

Cultuur

---

Cultuur

---

Cultuur

Eind periode

LMEB

Begin periode LMEB

EISB

XXX

Complex

Eind periode

Begin periode XXX

EISB

Complex

Eind periode

NTB

Begin periode LMEB

EISB

XXX

Complex

Eind periode

Begin periode XXX

EISB

XXX

Complex

Eind periode

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Cultuur

Begin periode XXX

Diepte

EISB

---

NTB

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode LMEB

EISB

Complex

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

Toelichting

1

Toelichting

1

Toelichting

1

Toelichting

9999

Toelichting

9999

Toelichting

9999

FMT

Code specifiek

KER

FMT

Code specifiek

---

Code algemeen DAKPAN

XXX

Code specifiek

AFVALKL

Code algemeen KUIL

FMT

FMT

FMT

deel van grafitto?

Materiaal KER

Toestand

V:niet vermeld of het geglazuurd was

Materiaal KER

Toestand

Loodglazuur

Materiaal KER

Toestand

GLAZUUR

PLAVUISG

Code specifiek

---
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Code algemeen BAKSTEEN

Code specifiek

Code algemeen TEGEL

Code specifiek

Code algemeen AWG

breedte:140-220cm, lengte:240 tot 720cm, bevatten 2 parallelle puinbanen

Materiaal ---

Toestand

u-vormig op doorsnee met nokje aan de bovenkant, ca. 18x43,5cm

Materiaal

Toestand

---

Code algemeen BAKSTEEN

Ook verglaasde exemplaren en misbaksels

Materiaal KER

Toestand

239117

XXX

Cultuur

558300

Eind periode

152729

Vondst ID

152728

Vondst ID

152727

Vondst ID

XXX

Cultuur

558200

XXX

Cultuur

Eind periode

BRONS

Begin periode MESO

XXX

NEO

Complex

Eind periode

Aantal

Diepte

Aantal

Cultuur

Begin periode NEO

Diepte

XXX

Aantal

Diepte

XXX

BRONS

Toelichting

1

CPT

Materiaal SVU

Toestand
Code specifiek

---

Code algemeen DOLK

Toelichting

6

Toelichting

1

Toelichting

1

XXX

XXX

SVU

FMT

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

---

---

Code specifiek

AFSLAGS
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Code algemeen SCHRABR

Code specifiek

Code algemeen KLING

Code specifiek

Code algemeen KLING

Heeft nummer 40 op de meldingskaart 12G van het DMA.Oppervlaktevondst ten W van de Schaapvolte bij Eext in de gem. Anloo.Betreft
meso, neolithisch en bronstijd vuursteenmateriaal en aardewerk.

Omschrijving

Aantal

Diepte

Heeft nummer 40 op de meldingskaart 12G van het DMA.Oppervlaktevondst op akkerland bij de Schaapvolte, ten ZW van Eext,
gem.Anloo.Betreft een fraai bewerkte speer- of lanspunt, of dolkje met tong, vanfijnkorrelige, grijze, plaatselijk iets donkerder vuursteen.
Rand rondom enoppervlakte op beide vlakken geheel geretoucheerd; blad, spits-driehoekig,tong breed doch duidelijk van het blad afgezet.

Omschrijving

Complex

Eind periode

Begin periode MESO

XXX

Complex

244550

X coördinaat Y coördinaat

239118

BRONSV

Begin periode BRONSV

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

145572

Vondst ID

244600

X coördinaat Y coördinaat

Waarnemingsnummer

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

152735

Vondst ID

152734

Vondst ID

152733

Vondst ID

152732

Vondst ID

152731

Vondst ID

152730

Vondst ID

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

Eind periode

NEO

Begin periode MESO

XXX

NEO

Complex

Eind periode

Begin periode MESO

XXX

Complex

Eind periode

NEO

Begin periode MESOL

XXX

BRONS

Complex

Eind periode

Begin periode MESO

XXX

BRONS

Complex

Eind periode

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Cultuur

Begin periode MESO

Diepte

XXX

XXX

NEO

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode MESO

XXX

Complex

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

Toelichting

1

Toelichting

1

Toelichting

2

Toelichting

1

Toelichting

2

Toelichting

5

XXX

XXX

SVU

XXX

FMT

XXX

XXX

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

---

---

Code specifiek

---

Code specifiek

BLAD

Code algemeen SPITS

Code specifiek

Code algemeen STEKER

---
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RETOUCHE

Code algemeen BIJL

Code specifiek

Code algemeen AFSLAG

Code specifiek

Code algemeen BOOR

Code specifiek

Code algemeen SCHAAF

O:beide geslepen, 1 secundair als schrabber gebruikt

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

Eind periode

145687

Vondst ID

145686

Vondst ID

XXX

Cultuur

557900

XXX

Cultuur

Eind periode

MESO

Begin periode MESO

XXX

MESO

Complex

Eind periode

Begin periode MESO

XXX

Complex

243200

X coördinaat Y coördinaat

239147

NEO

Begin periode NEO

XXX

NEO

Complex

Eind periode

Omschrijving

Toelichting

2

Toelichting

1

Toelichting

1

XXX

KER

FMT

FMT

D:versierde wandscherven

Materiaal KER

Toestand

D:vingertopversiering

Materiaal

Toestand

Materiaal SVU

Toestand
TRANSVER

---

Code specifiek

---

Code algemeen AWH

Code specifiek

Code algemeen AWH

Code specifiek

Code algemeen SPITS

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Toelichting

2

Toelichting

4

SVU

XXX

XXX

Materiaal SVU

Toestand

Worden blokjes genoemd

Materiaal

Toestand

---

Code specifiek

---

Code algemeen AFSLAG

Code specifiek

Code algemeen BROK

Pagina 21 van 35

Heeft nummer 54 op de meldingskaart 12G van het DMA.Gevonden tijdens veldverkenning in een slootprofiel in de bouwvoor, ca.100mten
ZO van de Anderense weg, ca.1km ten O van Anderen, gem. Anloo.Gekregen van de veldassistent.

Aantal

Diepte

Aantal

Cultuur

Begin periode NEO

Diepte

XXX

XXX

NEOLA

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode MESOL

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

152738

Vondst ID

152737

Vondst ID

152736

Vondst ID

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

XXX

Cultuur

Eind periode

145869

Vondst ID

145868

Vondst ID

145867

Vondst ID

145866

Vondst ID

XXX

Cultuur

558350

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

Eind periode

XXX

Begin periode XXX

XXX

XXX

Complex

Eind periode

Begin periode XXX

XXX

Complex

Eind periode

XXX

Begin periode XXX

XXX

XXX

Complex

Eind periode

Begin periode XXX

XXX

Complex

244750

X coördinaat Y coördinaat

239219

MESO

Begin periode MESO

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

145688

Vondst ID
Aantal

Diepte

Toelichting

1

FMT

Materiaal SVU

Toestand
Code specifiek

---

Code algemeen KLING

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Toelichting

3

Toelichting

10

Toelichting

2

Toelichting

1

FMT

XXX

XXX

SVU

XXX

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Dunwandig

Materiaal KER

Toestand

---

---

---

Code specifiek

---

Code algemeen BROK

Code specifiek

Code algemeen AFSLAG

Code specifiek

Code algemeen KLING

Code specifiek

Code algemeen AW
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Heeft nummer 144 op de meldingskaart 12G van het DMA.Gevonden tijdens eenverkenning met J.E. Musch te Schipborg, in het tracevan
rijksweg 33, NW van de Schaapsvolte, en ten ZW van Eext, gem. Anloo.

Omschrijving

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

239242

145938

Vondst ID

145937

Vondst ID

145936

Vondst ID

145935

Vondst ID

145934

Vondst ID

TJO

Cultuur

557700

TJO

Cultuur

TJO

Cultuur

TJO

Cultuur

TJO

Cultuur

Eind periode

PALEO

Begin periode PALEO

XXX

PALEO

Complex

Eind periode

Begin periode PALEO

XXX

Complex

Eind periode

PALEO

Begin periode PALEO

XXX

PALEO

Complex

Eind periode

Begin periode PALEO

XXX

Complex

Eind periode

PALEO

Begin periode PALEO

XXX

Complex

243080

X coördinaat Y coördinaat

Waarnemingsnummer

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Toelichting

1

Toelichting

1

Toelichting

4

Toelichting

2

Toelichting

5

XXX

XXX

XXX

XXX

SVU

XXX

Wordt Backed Blade genoemd

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal

Toestand

2 lange en 2 korte schrabbers

Materiaal SVU

Toestand

Worden blokken genoemd

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand
---

---

---

---

Code specifiek

---

Code algemeen XXX

Code specifiek

Code algemeen AFSLAG

Code specifiek
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Code algemeen SCHRABR

Code specifiek

Code algemeen BROK

Code specifiek

Code algemeen KERN

Heeft nummer 398 op de meldingskaart 12G van het DMA.Jaartal bij vinder onzeker.Oppervlaktevondst, ca.75m ten N van het Kleuvenveen
in het huidige cunetvan de autoweg Rolde-Gieten, ca.900m ten OZO van Gasteren, gem. Anloo.

Omschrijving

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

239245

145949

Vondst ID

145948

Vondst ID

145947

Vondst ID

145946

Vondst ID

145945

Vondst ID

TJO

Cultuur

557650

TJO

Cultuur

TJO

Cultuur

TJO

Cultuur

Eind periode

MESO

Begin periode PALEO

XXX

MESO

Complex

Eind periode

Aantal

Diepte

Aantal

Cultuur

Begin periode PALEO

Diepte

XXX

TJO

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Toelichting

13

Toelichting

32

Toelichting

405

Toelichting

512

Toelichting

49

XXX

XXX

XXX

FMT

SVU

XXX

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Worden blokken genoemd

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand
---

---

---

---

Code specifiek

---

Code algemeen KLING

Code specifiek

Code algemeen KLING

Code specifiek

Code algemeen AFSLAG

Code specifiek

Code algemeen BROK

Code specifiek

Code algemeen KERN
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Heeft nummer 398 op de meldingskaart 12G van het DMA.Jaartal bij vinder onzeker.Oppervlaktevondst, ca.275m ten Z van de Anderense
weg in het huidige, cunetvan de autoweg Assen-Gieten, ca.850m ten WZW van Anderen, gem. Anloo.Hoofdzakelijk paaleolithisch (Tjonger)
vuursteenmateriaal.

Omschrijving

Complex

Eind periode

MESO

Begin periode PALEO

XXX

MESO

Complex

Eind periode

Begin periode PALEO

XXX

Complex

Eind periode

MESO

Begin periode PALEO

XXX

Complex

243050

X coördinaat Y coördinaat

Waarnemingsnummer

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

TJO

Cultuur

TJO

Cultuur

TJO

Cultuur

Eind periode

145987

Vondst ID

XXX

Cultuur

557750

Eind periode

NEO

Begin periode PALEO

XXX

Complex

243150

X coördinaat Y coördinaat

239252

MESO

Begin periode PALEO

XXX

MESO

Complex

Eind periode

Begin periode PALEO

XXX

MESO

Complex

Eind periode

Omschrijving

Toelichting

1

Toelichting

7

Toelichting

1

Toelichting

5

XXX

XXX

SVU

XXX

XXX

Materiaal SXX

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal

Toestand

Met kernvoet

Materiaal SVU

Toestand
---

KERNPRKL

---

Code specifiek

---

Code algemeen KLOPSTN

Code specifiek

Code algemeen SCHRABR

Code specifiek

Code algemeen KLING

Code specifiek

Code algemeen KLING

Aantal

Diepte

Toelichting

96

XXX

Materiaal SVU

Toestand

Code specifiek

---

Code algemeen KERN
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Heeft nummer 402 op de meldingskaart 12G van het DMA.Jaartal bij vinder onzeker.Oppervlaktevondst ca.200m ten Z van de Anderense
weg, ca.1km ten O vanAnderen, gem. Anloo.Betreft paleolithisch (Tjonger) en voorts mesolithisch en neolithischvuursteenmateriaal.

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Cultuur

Begin periode PALEO

Diepte

XXX

TJO

MESO

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode PALEO

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

145953

Vondst ID

145952

Vondst ID

145951

Vondst ID

145950

Vondst ID

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

145993

Vondst ID

145992

Vondst ID

145991

Vondst ID

145990

Vondst ID

145989

Vondst ID

145988

Vondst ID

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

Eind periode

NEO

Begin periode PALEO

XXX

NEOV

Complex

Eind periode

Begin periode PALEOLB

XXX

Complex

Eind periode

NEOVA

Begin periode PALEOL

XXX

NEO

Complex

Eind periode

Begin periode PALEO

XXX

NEO

Complex

Eind periode

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Cultuur

Begin periode PALEO

Diepte

XXX

XXX

NEO

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode PALEO

XXX

Complex

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

Toelichting

608

Toelichting

1

Toelichting

2

Toelichting

87

Toelichting

154

Toelichting

1670

XXX

SVU

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Worden blokken genoemd

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

en 118 klingfragmenten

Materiaal

Toestand

Materiaal SVU

Toestand
---

---

---

STEILRET

---

Code specifiek

---

Code algemeen BROK

Code specifiek
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Code algemeen TRAPEZIU

Code specifiek

Code algemeen KLING

Code specifiek

Code algemeen SCHRABR

Code specifiek

Code algemeen KLING

Code specifiek

Code algemeen AFSLAG

145999

Vondst ID

145998

Vondst ID

145997

Vondst ID

145996

Vondst ID

145995

Vondst ID

145994

Vondst ID

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

Eind periode

NEO

Begin periode PALEO

XXX

NEO

Complex

Eind periode

Begin periode PALEO

XXX

Complex

Eind periode

NEO

Begin periode PALEO

XXX

NEO

Complex

Eind periode

Begin periode PALEO

XXX

NEO

Complex

Eind periode

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Cultuur

Begin periode PALEO

Diepte

XXX

XXX

NEO

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode PALEO

XXX

Complex

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

Toelichting

13

Toelichting

3

Toelichting

3

Toelichting

1

Toelichting

2

Toelichting

1

XXX

XXX

SVU

XXX

XXX

XXX

XXX

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Klokbekerspits

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal

Toestand

Materiaal SVU

Toestand
ASTEKER

AASTEKER

---

---

RASTEKER

Code specifiek
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KERNPRKL

Code algemeen KLING

Code specifiek

Code algemeen STEKER

Code specifiek

Code algemeen SCHAAF

Code specifiek

Code algemeen SPITS

Code specifiek

Code algemeen STEKER

Code specifiek

Code algemeen STEKER

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

Eind periode

147000

Vondst ID

XXX

Cultuur

558990

Eind periode

NEO

Begin periode NEO

XXX

Complex

246000

X coördinaat Y coördinaat

239273

NEO

Begin periode PALEO

XXX

NEO

Complex

Eind periode

Begin periode PALEO

XXX

MESOV

Complex

Eind periode

Omschrijving

Toelichting

4

Toelichting

2

Toelichting

2

Toelichting

5

XXX

XXX

SVU

XXX

XXX

---

TJONGER

---

Code specifiek

---

Code algemeen XXX

Code specifiek

Code algemeen BOOR

Code specifiek

Code algemeen SPITS

Code specifiek

Code algemeen KLING

1 joint (kern met kling en afslag), 3 joints van 2 afslagen

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal

Toestand

V:met kernvoet

Materiaal SVU

Toestand

Aantal

Diepte

Toelichting

9999

XXX

Materiaal SVU

Toestand

Code specifiek

---

Code algemeen XXX
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Heeft nummer 259 op de meldingskaart 12G van het DMA.Gevonden ca.100m ten Z van het Molenveen, ten Z van Eext, gem. Anloo.

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Cultuur

Begin periode PALEOLB

Diepte

XXX

XXX

NEO

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode PALEO

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

146003

Vondst ID

146002

Vondst ID

146001

Vondst ID

146000

Vondst ID

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

239280

XXX

Cultuur

558430

Eind periode

XXX

Cultuur

558870

Eind periode

147031

Vondst ID

XXX

Cultuur

559200

Eind periode

NEO

Begin periode NEO

XXX

Complex

246520

X coördinaat Y coördinaat

239299

NEO

Begin periode NEO

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

147022

Vondst ID

245830

X coördinaat Y coördinaat

239290

MESO

Begin periode MESO

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

146077

Vondst ID

244500

X coördinaat Y coördinaat

Waarnemingsnummer

Toelichting

9999

XXX

Materiaal SVU

Toestand
Code specifiek

---

Code algemeen XXX

Toelichting

9999

XXX

Materiaal SVU

Toestand

Code specifiek

---

Code algemeen XXX

Aantal

Diepte

Toelichting

9999

XXX

Materiaal SVU

Toestand

Code specifiek

---

Code algemeen XXX
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Heeft nummer 282 op de meldingskaart 12G van het DMA.Gevonden ca.150m ten NO van het middelpunt van de rotonde, ca.1100m ten
NWvan Gieten, gem. Gieten.

Omschrijving

Aantal

Diepte

Heeft nummer 274 op de meldingskaart 12G van het DMA.Gevonden ca.75m ten O van het Hondelbos ten Z van Eext, gem. Anloo.

Omschrijving

Aantal

Diepte

Heeft nummer 266 op de meldingskaart 12G van het DMA.Gevonden ca.500m ten NW van de Schaapvolte ten ZW van Eext, gem.
Anloo.Mesolithisch? vuursteenmateriaal.

Omschrijving

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

239305

XXX

Cultuur

556970

Eind periode

XXX

Cultuur

558700

Eind periode

147501

Vondst ID

XXX

Cultuur

562200

Eind periode

PALEO

Begin periode PALEO

XXX

Complex

250700

X coördinaat Y coördinaat

239545

XXX

Begin periode XXX

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

147057

Vondst ID

245850

X coördinaat Y coördinaat

239320

MESO

Begin periode MESO

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

147039

Vondst ID

242650

X coördinaat Y coördinaat

Waarnemingsnummer

Toelichting

9999

XXX

Vrij weinig.

Materiaal SVU

Toestand
Code specifiek

---

Code algemeen XXX

Toelichting

9999

XXX

Materiaal SVU

Toestand

Code specifiek

---

Code algemeen XXX

Aantal

Diepte

Toelichting

9999

XXX

Materiaal SVU

Toestand

Code specifiek

---

Code algemeen XXX
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Heeft nr.122 op meldingskaart 12H (DMA).Gevonden ca.50m ten NW van de autoweg Gieten-Veendam en 1km ten W vanHilte, gem. Gieten.

Omschrijving

Aantal

Diepte

Heeft nummer 365 op de meldingskaart 12G van het DMA.Jaartal bij vinder administratief toegevoegd.Gevonden ca.175m ten NO van het
Hondelveen, ca.1175m ten Z van Eext, gem.Anloo.

Omschrijving

Aantal

Diepte

Heeft nummer 350 op de meldingskaart 12G van het DMA.Gevonden ca.150m ten N van de Gieterstraat, ca.1050m ten ZO van
Gasteren,gem. Anloo.Jaartal bij vinder administratief toegevoegd.

Omschrijving

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

XXX

Cultuur

Eind periode

TRB

Cultuur

558700

Eind periode

280663

Vondst ID

XXX

Cultuur

558870

Eind periode

BRONS

Begin periode PALEOL

XXX

Complex

245840

X coördinaat Y coördinaat

401667

NEOM

Begin periode NEOM

NX

Complex

Waarnemingsnummer

154137

Vondst ID

245650

X coördinaat Y coördinaat

300116

IJZ

Begin periode IJZ

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

147502

Vondst ID
Aantal

Diepte

Toelichting

9999

FMT

Materiaal KER

Toestand

Toelichting

9999

XXX

Materiaal XXX

Toestand

---

Code specifiek

---

Code algemeen XXX

Code specifiek

Code algemeen AW

Aantal

Diepte

Toelichting

1

XXX

1 sikkelmesje

Materiaal SVU

Toestand

Code specifiek

---

Code algemeen MES
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Oppervlaktevondst op akkerland ca. 50 m. ten N. van de autoweg Assen-Veendam, ca. 250 m. ten N.O. van het Hondelveen, ca. 1 km. ten
Z.O. van Eext, gem. Aa en Hunze. Kaartblad 12 G coördinaten 245.84 ¿ 558.87. 1 sikkelmesje en 1 snedefragment van een geslepen stenen
bijl of hamerbijl van gabbro-dioriet (mogelijk een halffabrikaat), 1 vuurslag (18e-19e eeuws), 54 (1) schrabbers, 14 (1) kernen, 17
blokjes/brokjes, 1 transversaalspits, 2 schaven, 26 klingen, 94 (3) afslagen, 1 bikkel, 1 prefabrikaat spits met oppervlakteretouche, 1 brokje, 1
geretoucheerde kling, 1 B-spits, 3 (2) geretoucheerde afslagen, 1 transversaalspits?, 1 (1) klingschrabber, 1 boortje, 1 geretoucheerd blokje, 1
kernpreparatiekling, 1 slijpsteenfragment, 3 versierde wandscherven (neolithisch), 2 onversierde wandscherven en een randscherf.

Omschrijving

Aantal

Diepte

Heeft nr.373 op meldingskaart 12G(DMA).Enige tekst luidt: TRB nederzetting, Bakker 37+38.

Omschrijving

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

280679

Vondst ID

280678

Vondst ID

280677

Vondst ID

280676

Vondst ID

280674

Vondst ID

280670

Vondst ID

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

TRB

Cultuur

Eind periode

NEOLA

Begin periode MESOL

XXX

BRONS

Complex

Eind periode

Begin periode PALEOL

XXX

Complex

Eind periode

BRONS

Begin periode PALEOL

XXX

BRONS

Complex

Eind periode

Begin periode PALEOL

XXX

NTB

Complex

Eind periode

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Cultuur

Begin periode NTB

Diepte

XXX

XXX

IJZM

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode NEOM

XXX

Complex

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

Toelichting

1

Toelichting

17

Toelichting

14

Toelichting

54

Toelichting

1

Toelichting

1

FMT

Code specifiek

---

Code algemeen HAMERBL

MCU

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Materiaal SVU

Toestand

Blokjes of brokjes

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal niet zeker

Materiaal

Toestand
---

---

---

---

Code specifiek
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TRANSVER

Code algemeen SPITS

Code specifiek

Code algemeen BROK

Code specifiek

Code algemeen KERN

Code specifiek

Code algemeen SCHRABR

Code specifiek

Code algemeen VUURSLAG

Geslepen stenen bijl of hamerbijl van gabbro-dioriet (mogelijk een halffabrikaat)

Materiaal SDI

Toestand

280688

Vondst ID

280687

Vondst ID

280686

Vondst ID

280684

Vondst ID

280682

Vondst ID

280681

Vondst ID

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

Eind periode

MESOL

Begin periode PALEOLB

XXX

BRONS

Complex

Eind periode

Begin periode PALEOL

XXX

Complex

Eind periode

NEO

Begin periode PALEOL

XXX

BRONS

Complex

Eind periode

Begin periode PALEOL

XXX

BRONS

Complex

Eind periode

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Cultuur

Begin periode PALEOL

Diepte

XXX

XXX

NEO

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode PALEOL

XXX

Complex

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

Toelichting

1

Toelichting

1

Toelichting

1

Toelichting

94

Toelichting

26

Toelichting

2

XXX

XXX

SVU

XXX

XXX

XXX

XXX

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

prefabrikaat

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal

Toestand

Materiaal SVU

Toestand
---

---

---

OPPERVLK

Code specifiek

B-SPITS
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RETOUCHE

Code algemeen SPITS

Code specifiek

Code algemeen KLING

Code specifiek

Code algemeen SPITS

Code specifiek

Code algemeen AFSLAG

Code specifiek

Code algemeen KLING

Code specifiek

Code algemeen SCHAAF

280705

Vondst ID

280702

Vondst ID

280696

Vondst ID

280695

Vondst ID

280692

Vondst ID

280689

Vondst ID

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

Eind periode

NTC

Begin periode PALEO

XXX

NEO

Complex

Eind periode

Begin periode PALEOL

XXX

Complex

Eind periode

BRONS

Begin periode PALEOL

XXX

BRONS

Complex

Eind periode

Begin periode PALEOL

XXX

NEO

Complex

Eind periode

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Cultuur

Begin periode PALEOL

Diepte

XXX

XXX

BRONS

Aantal

Diepte

Complex

Eind periode

Begin periode PALEOL

XXX

Complex

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

Toelichting

1

Toelichting

1

Toelichting

1

Toelichting

1

Toelichting

1

Toelichting

3

XXX

XXX

SVU

XXX

XXX

XXX

FMT

Materiaal SXX

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Geretoucheerd blokje

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal

Toestand

Materiaal SVU

Toestand
RETOUCHE

KLINGSCH

---

---

Code specifiek

---
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KERNPRKL

Code algemeen SLIJPSTN

Code specifiek

Code algemeen KLING

Code specifiek

Code algemeen WERKTUIG

Code specifiek

Code algemeen BOOR

Code specifiek

Code algemeen SCHRABR

Code specifiek

Code algemeen AFSLAG

XXX

Cultuur

Eind periode

280907

Vondst ID

280906

Vondst ID

280905

Vondst ID

XXX

Cultuur

554170

XXX

Cultuur

XXX

Cultuur

Eind periode

MESO

Begin periode MESO

XXX

Complex

Eind periode

MESO

Begin periode MESO

XXX

MESO

Complex

Eind periode

Begin periode MESO

XXX

Complex

234580

X coördinaat Y coördinaat

401719

IJZ

Begin periode NEOVB

XXX

Complex

Waarnemingsnummer

280706

Vondst ID
Aantal

Diepte

Toelichting

6

FMT

Code specifiek

---

Code algemeen AWH

w.v. 3 versierde wandscherven (neolithisch), 2 onversierde wandscherven en een
randscherf.

Materiaal KER

Toestand

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Aantal

Diepte

Toelichting

5

Toelichting

1

Toelichting

1

CPT

NVT

SVU

NVT

verbrande blokjes

Materiaal

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

Materiaal SVU

Toestand

---

---

Code specifiek

---

Code algemeen AFVAL

Code specifiek

Code algemeen KERN

Code specifiek

Code algemeen KLING
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Diepstroeten (Veensloot): Meso Oppervlaktevondst op akkerland ca. 50 m. ten N. van de autoweg Assen-Veendam, ca. 250 m. ten Z. van de
Diepstroeten, ca. 1200 m. ten O. van Graswijk, ca. 1 km. ten Z.W. van Anreep, gem. Assen. Kaartblad 12 D 234.58 ¿ 554.17 Collectie
Modderkolk: 1 kling, 1 kern, 5 verbrande blokjes

Omschrijving

N33 - ARCHIS waarnemingen; 100 meter rondom tracé-as

V08/1218: Archeologie en cultuurhistorie in het kader van de verdubbeling N33 Assen-Veendam-Zuidbroek

Bijlage 3 Archeologische monumenten (Archis2)

VESTIGIA BV Archeologie

Rapport V612, bijlage 3

& Cultuurhistorie

Waarde

Toelichting:

256756
577410

X:
Y:

SCHEEMDERZWAAG
Scheemda

Toponiem:
Gemeente:

Waarde

8278 Nederzetting, onbepaald

Complex id Complextype

577157

Y:

ZUIDBROEK-OOST; BUITENWEG
Menterwolde

Toponiem:
Gemeente:

Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC

Eind periode

8290 Akker/tuin

Complex id Complextype

8289 Nederzetting, onbepaald

Complex id Complextype

Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

Begin periode

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Begin periode

Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

Eind periode

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Eind periode
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CAA: 07HZ-9 Groenendijk cat. nr. 28 Groenendijk 1997 nr. OOsterbroek 8 Grondgebruik: grasland (1997) Op de top. kaart van 1997 staat nog een klein deel
van de oorspronke- lijk zandrug aangegeven. Bijde aanleg van de A7 in het cunet een vindplaats uit het mesolithi- cum en middeleeuwse akkersporen en aardwerk
gevonden.
De vind- plaats was gelegen op een langgerekte zandopduiking. Bij veldcontrole in mei 2000 bleek dat de randen van het meest noorde lijke deel
van de vindplaats waren afgeschuind, maar dat archeologi- sche sporen daar nog wel kunnen worden verwacht. De locatie ligt in-geklemd tussen afritten van de
A7. Waarnemingen tijdens wegaanleg; september 1989; BAI (H.A.Groenendijk) Veldcontrole; mei 2000; RAAP (J.Molema)

256014

X:

Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC

Begin periode

NB Moet dit terrein niet worden verkleind? het vindplaatsrestant is maar ene paar meter in doorsnee, volgens Groenendijk en Smit 1992. CAA: 07HZ-15+22
Grondgebruik: akkerland/bos (1997) Groenendijk nr. Scheemda 5 Een deel van het terrein is in 1991 opgegraven bij gelegenheid van de aanleg van de A7. Daarbij
werd een laatmesolithische vindplaats deels bloogelegd. Het restant van de vindplaats is nog ten noorden van de weg in situ aanwezig. Opgraving (zuidrand
terrein); 1991; BAI/Veenkoloniaal Museum (H.A. Groenendijk/J.Smit)

6928 Terrein van archeologische waarde

Monumentnummer

Toelichting:

6917 Terrein van hoge archeologische waarde

Monumentnummer

N33 - Archeologische Monumenten; 100 meter rondom tracé-as

N33 - Archeologische Monumenten; 100 meter rondom tracé-as

Waarde

Waarde

8631 Nederzetting, onbepaald

Complex id Complextype

CAA: 12FZ-19

Toelichting:

564815

Y:

Veendam

Gemeente:

253991
564198

X:
Y:

POLDER WILDERVANKSTER PARTICIPANTENVER
Veendam

Toponiem:
Gemeente:

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Eind periode

POLDER WILDERVANKSTER PARTICIPANTENVER

Toponiem:

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Begin periode

253930

X:

Waarde

8641 Nederzetting, onbepaald

Complex id Complextype

554119

Y:

Gemeente:

Toponiem:
Assen

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Eind periode

10592 Nederzetting, onbepaald

Complex id Complextype

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Begin periode

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Eind periode
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CAA:/ AAI Laaghalen (1992), site nr. 86 SAI Assen (1994), 12D-25 [sic] Oostelijke helling van een klein zijdal van het Anreeperdiep, op dekza ndkop. Terrein met
daarin een Mesolithische vuursteenvindplaats. Bij de karte ring in 1992 werd een relatief grote hoeveelheid vuursteen verzameld. Bij grondboringen bleek dat
zowel het bodemprofel als het microrelief volledig gaaf zijn. Op korte afstand ligt CAA 12DZ-42, een vindplaats van Mesolithisch vuursteen. Kartering; 1992; BAI
(Y.Dijkstra en J.Jelsma)

233820

X:

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Begin periode

CAA: 12FZ-23 grondgebruik: akkerland (1991) Bij een kartering begin jaren '80 is hier mesolithisch vuursteen gevon den. Situatie 2000: het terrein is deels
aangetast; top is afgevlakt, A-horizont verdwenen, B- en C-horizont zijn intact. Op de flanken een intacte bodem met dun laagje restveen. Geen podzol
ontwikkeling. kartering; begin jaren '80; John Smit Veldcontrole + boringen april 2000; RAAP (J.Molema)

9009 Terrein van hoge archeologische waarde

Monumentnummer

Toelichting:

7285 Terrein van archeologische waarde

Monumentnummer

Toelichting:

7275 Terrein van zeer hoge archeologische waarde

Monumentnummer

N33 - Archeologische Monumenten; 100 meter rondom tracé-as

Waarde

Waarde

10567 Celtic field/raatakker

Complex id Complextype

Toelichting:

554825

Y:

Gemeente:

Toponiem:
Assen

236807
554232

X:
Y:

NIJLANDER VELD
Aa en Hunze

Gemeente:

Romeinse tijd midden: 70 - 270 nC

Eind periode

Toponiem:

IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

Begin periode

Waarde

10763 Celtic field/raatakker

Complex id Complextype

554207

Y:

VIADUCT RIJKSWEG N33
Aa en Hunze

Toponiem:
Gemeente:

Romeinse tijd midden: 70 - 270 nC

Eind periode
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CAA: waarn. nrs. 36143, 214171, 214374, 214372 DMA nr. 12D-60 Grondgebruik: grasland \\ Terrein met sporen van bewoning uit het Mesolithicum, en sporen
van ac tiviteiten uit het Laat-Neolithicum, de gehele Bronstijd, de gehele IJzertijd en mogelijk de Romeinse tijd. In 1970, 1971, de jaren '80 en 1996 werden hier
grote hoeveelheden aardewerk uit de IJzertijd/Romein- se tijd gevonden, samen met Mesolithisch vuursteen en zaden, leerres- ten, dierenbotten en hout. Ook
werden mensenbotten gevonden, uit het Laat-Neolithicum en de Midden-Bronstijd. De vondsten werden gedaan bij aanleg van de N33, inveen en het daaronder
gelegen zand, en in een smal zandruggetje. De locatie, in combinatie met het karakter van de vondsten, wijst op de aanwezigheid van een nederzettingsterrein en/
of cultusplaatsin de nabijheid. Kartering; 1970; amateur (W.Wijkel) Kartering; 1971; DMA Kartering; jaren '80; amateur (W.Wijkel) Kartering; 1996; amateur
(R.Marring) Voormalig AB-terrein (01-11-2007)

236349

X:

IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

Begin periode

CAA: 12DZ-7 Brongers 1976 vak 235/550-5 Grondgebruik: grasland/loofbos \\ Terrein met daarin sporen van een Celtic Field. De sporen waren begin jaren '70
zichtbaar op luchtfoto's. Ze waren weinig omvangrijk. Analyse luchtfoto's; 1975; A.J.Brongers. Voormalig AB-terrein (01-11-2007)

14061 Terrein van archeologische waarde

Monumentnummer

Toelichting:

231836

X:

CAA: 12DZ-1 Brongers 1976 vak 230/555-1 Grondgebruik: grasland \\ Terrein met daarin sporen van een Celtic Field. De sporen waren begin jaren '70 zichtbaar
op luchtfoto's. Ze waren weinig omvangrijk.Analyse luchtfoto's; 1975; J.A.Brongers. Voormalig AB-terrein (01-11-2007)

14053 Terrein van archeologische waarde

Monumentnummer

Toelichting:

14044 Terrein van archeologische waarde

Monumentnummer

N33 - Archeologische Monumenten; 100 meter rondom tracé-as

Waarde

Toelichting:

244808
558201

X:
Y:

SCHOAPVOLTE
Aa en Hunze

Gemeente:

Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC

Eind periode

IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

Eind periode

Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC

Eind periode

Romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC

Eind periode

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Eind periode

Toponiem:

Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC

Begin periode

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC

Begin periode

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC

Begin periode

IJzertijd midden: 500 - 250 vC

Begin periode

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Begin periode

Waarde

15890 Nederzetting, onbepaald

Complex id Complextype

558218

Y:

SCHOAPVOLTE
Aa en Hunze

Toponiem:
Gemeente:

Neolithicum: 5300 - 2000 vC

Eind periode
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CAA: waarn. nr. 239118 DMA nr. 12G-40 Grondgebruik: akkerland \\ Terrein met daarin sporen van bewoning uit het Mesolithicum , het Neo- lithicum en de
Bronstijd. Bij een kartering in 1978 werd hier bewerkt vuursteen uit genoemde perioden gevonden, en aardewerk uit het Neoli- thicum. Kartering; 1978; amateur
(G.Holtrop) Voormalig AB-terrein (01-11-2007)

244548

X:

Neolithicum: 5300 - 2000 vC

Begin periode

CAA: 12GN-53 en waarn. nr. 239097 DMA nr. 12G-25 Grondgebruik: akker bij ven \\ Terrein met daarin sporen van bewoning uit het Neolithicum, waaronder
waarschijnlijk de Enkelgrafcultuur. Bij karteringen in de jaren '70 is hier op twee locaties bewerkt vuursteen een aardewerk gevonden. Kartering; jaren '70;
amateur (J.Musch) Kartering; 1974; amateur (G.Holtrop) Voormalig AB-terrein (01-11-2007)

14178 Terrein van archeologische waarde

Monumentnummer

Toelichting:

14173 Terrein van archeologische waarde

Monumentnummer

15740 Onbekend

Complex id Complextype

15739 Onbekend

Complex id Complextype

15738 Onbekend

Complex id Complextype

15737 Onbekend

Complex id Complextype

15736 Nederzetting, onbepaald

Complex id Complextype

N33 - Archeologische Monumenten; 100 meter rondom tracé-as

Waarde

Toelichting:

245989
558975

X:
Y:

MOLENVEEN
Aa en Hunze

Gemeente:

Bronstijd: 2000 - 800 vC

Eind periode

Toponiem:

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Begin periode

Waarde

15919 Nederzetting, onbepaald

Complex id Complextype

558948

Y:

HONDELBOS
Aa en Hunze

Toponiem:
Gemeente:

Neolithicum: 5300 - 2000 vC

Eind periode

15920 Nederzetting, onbepaald

Complex id Complextype
Neolithicum: 5300 - 2000 vC

Begin periode

Neolithicum: 5300 - 2000 vC

Eind periode
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CAA: waarn. nrs. 239276, 239300, 239307, 239401, 239324 DMA nrs. 12G-262, -283, -352, -421 Grondgebruik: akker bij/op rug/gemengd bos \\ Terrein met
daarin sporen van bewoning uit het Neolithicum. Bijkarte- ringen in 1980 en 1985 werd op vijf locaties bewerkt vuursteen, aarde- werk en twee stenen bijlen uit
die periode gevonden. De locaties lig- gen alle bij een prominente rug in de akker, aan derand van het Molen veen. Mogelijk loop de vindplaats door in het
aangrenzende bos. Kartering; 1980; amateur (G.Holtrop) Kartering; 1986; amateur (W.Homan) Voormalig AB-terrein (01-11-2007)

245738

X:

Neolithicum: 5300 - 2000 vC

Begin periode

CAA: waarn. nr. 239273 DMA nr. 12G-259 Grondgebruik: grasland bij ven \\ Terrein met daarin mogelijk sporen van bewoning uit het Neolithicum. Bij een
kartering in 1980 werd hier bewerkt vuursteen uitdie periode gevonden. De locatie ligt ca. 100 meter ten zuiden van het Molenveen. Kartering; 1980; amateur
(G.Holtrop) Voormalig AB-terrein (01-11-2007)

14199 Terrein van archeologische waarde

Monumentnummer

Toelichting:

14198 Terrein van archeologische waarde

Monumentnummer

15894 Nederzetting, onbepaald

Complex id Complextype

N33 - Archeologische Monumenten; 100 meter rondom tracé-as

V08/1218: Archeologie en cultuurhistorie in het kader van de verdubbeling N33 Assen-Veendam-Zuidbroek

Bijlage 4 Archeologische onderzoeksmeldingen (Archis2)

VESTIGIA BV Archeologie

Rapport V612, bijlage 4

& Cultuurhistorie

232000

554900

X

Y

44

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

0

VONDSTEN IN GASSLEUF

Gemeente

XXX

BAGGELHUIZEN

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

Assen

Assen
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257000

577400

X

Y

613

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

0

Gemeente

XXX
WEGAANLEG

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

Scheemda

Scheemderzwaag
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248100

566869

X

Y

2808

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer
11

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

Gemeente

XXX

Aa en Hunze

Niet van toepassing

In het
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ARC 1998: Voor een aantal vindplaatsen wordt een uitgebreide boorcampagne en/of het graven van proefputjes aanbevolen.
rapport is een lijst opgenomen met de vindplaatsen en hun waarderingen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Dienst Landelijk Gebied (DLG), in het kader van de herinrichting van Oost-Groningen en
de Gronings-Drentse veenkolonien. Het onderzoeksgebied betreft deelgebied Oude Veenkolonien, herverkavelingsblok III. Het doel van
het onderzoek was de aad, omvang en kwaliteit van het bodemarchief te bepalen. De vindplaatsen zijn aan de hand van diverse criteria
gewaardeerd. Het betreft geen vlakdekkende AAI; alleen op uit bureauonderzoek bekende vindplaatsen zijn boringen gezet. Literatuur:
Niekus, M.J.L.Th., 1998: Een aanvullende archeologische inventarisatie (A.A.I.) in het landinrichtingsgebied Oost-Groningen en de
Gronings-Drentse Veenkolonien: Deelgebied Oude Veenkolonien, herverkavelingsblok III.

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

249085

560190

X

Y

4440

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer
1102

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

Gemeente

XXX

Aa en Hunze

Niet van toepassing

Pagina 4 van 24

De inventarisatie leverde in totaal 299 vindplaatsen op: HUNZE 1 t/m 297 en HUNZE 348 t/m 350. Tijdens het aanvullend en
kwaliteitsbepalend onderzoek zijn 45 vindplaatsen ontdekt: HUNZE 298 t/m 347. Het grootste deel van de vindplaatsen dateert uit het
Laat-Paleolithicum (Federmesser- of Tjongertraditie) en Mesolithicum. Op 115 vindplaatsen heeft kwaliteitsbepalend onderzoek
plaatsgevonden. De hoogste prioriteit werd gegeven aan vindplaatsen uit het Laat Paleolithicum en vindplaatsen met kans op de
aanwezigheid van goed geconserveerde organische resten.

RAAP, 1993: de vindplaatsen die daarvoor in aanmerking komen beschermen (...), de bestemmingsplannen van betrokken gemeenten
(Zuidlaren, Anloo, Gieten, Gasselte, Borger, Odoorn) zo spoedig mogelijk aanpassen of herzien.

Project in het kader van de Bijdragenregeling Bodembeschermingsgebieden in het Hunzedal, bestaande uit de volgende onderdelen: vervaardiging van een kaart met alle bekende vindplaatsen -vervaardiging van een bodemverstoringskaart -aanvullend veldonderzoek
(oppervlaktekartering) -kwaliteitsbepalend onderzoek -beleidsadviezen -rapportage (zie literatuur) Literatuur: Scholte Lubberink,
H.B.G., 1993: Archeologisch onderzoek in het Hunzedal (provincie Drenthe): adviezen met betrekking tot de bescherming van
archeologische waarden, RAAP-rapport 78.

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

235904

555345

X

Y

5883

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

0

Gemeente

ABO

Assen

Anreep
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Kaartblad: 12D Coordinaten: 236.500 / 555.000 Toponiem: Anreep Gemeente: Assen Provincie: Drenthe Type onderzoek:
booronderzoek Aanvang: 18-02-2004 Geschatte duur: 3 dagen Onderzoeker(s): T. Spek, M. Snoek, M. Nijenhuis, K. Greving, F. v.d.
Heijden Motief: wetenschappelijk onderzoek (Pilotstudy Celtic Fields) Complextype: Celtic Field (raatakker) Datering: IJZ

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

254189

576384

X

Y

9085

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer
4857

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

Gemeente

ABO

Menterwolde

Noordbroek
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In het trace is op 1 lokatie een aanwijzing gevonden die kan duiden op de aanwezigheid van bewoningsresten uit de prehistorie. Het
betreft de vondst van houtskool in boring 109. Op deze plaats is tijdens het vooronderzoek een intacte podzolbodem aangetroffen.
Ook in de megaboringen 107 en 108 is een intacte podzolbodem aangetroffen. Hier zijn evenwel geen archeologische indicatoren
aangetroffen.

Aanbevolen wordt om ter hoogte van boringen 107, 108 en 109 een proefsleuvenonderzoek uit te voeren Dit onderzoek moet
duidelijk maken of er ter hoogte van de boringen archeologische resten in de bodem aanwezig zijn. Ten aanzien van het
kogelpotscherfje dat tijdens de oppervlaktekartering nabij boringen 51 en 52 is aangetroffen, worden geen aanbevelingen voor
vervolgonderzoek gedaan. Een concreet restant van middeleeuwse bewoning vormt de veendijk ten westen van Tusschenklappen.
Aanbevolen wordt het gedeelte dat door de aanleg van de gasbuis zal worden verstoord op te meten en het profiel van een
dwarsdoorsnede te fotograferen en te tekenen. Ter hoogte van boringen 31 t/m 50 loopt de gasbuis langs de voormalige loop van de
rivier de Oude Ae. Aanbevolen wordt om bodemingrepen in het desbetreffende tracedeel archeologisch te laten begeleiden. Begeleiding
is niet noodzakelijk tijdens het verwijderen van teelaarde, aangezien deze bodemingreep niet tot in het niveau reikt waarin
archeologische resten kunnen voorkomen.

Coordinaten:255250/576000 einddatum project: 05-10-2004 medewerkers: J. Molema, A. Bakker, V. Ridderbos, E. van der Zwet
Complextype:Dijk, nederzetting Datering: MESO- LME Diversen: RAAP-RAPPORT 1091,Molema, J., A.M. Bakker, Gasleidingaanleg
Noordbroek-Tripscompagnie, gemeente Menterwolde; een archeologisch vooronderzoek, 2004

Noordbroek-Tripscompagnie

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

246453

559013

X

Y

9956

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

12876

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

Gemeente

ABO

Aa en Hunze

Gieten
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Uitgestrekte verstoringen met daartussen kleine oppervlakten ongestoorde bodem zijn aanleiding te concluderen dat er geen sprake kan
zijn van in samenhang geconserveerde archeologie. Het vooronderzoek concludeert dat in de 4 deelgebieden weliswaar grote trefkans is
op archeologische vondsten, maar dat die niet in situ zijn gelegen. Literatuur: Koot, C.W.: Archeologisch Inventariserend
Vooronderzoek rondom verkeersplein Gieten (RW33&RW34), gemeente Aa en Hunze. Vestigia V194, februari 2005.

Een aanvullend onderzoek is niet vereist.

Coordinaten:246448/559028 Datum einde onderzoek:13-12-2004 Projectmedewerkers:M.J.J. Reneerkens Complextype(n):--- Datering:
Midden-Jonge Steentijd t/m Vroege Middeleeuwen Diversen: In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie NoordNederland heeft Vestigia een inventariserend vooronderzoek rondom het huidige verkeersplein Gieten gehouden. Dit in verband met
geplande herinrichtingswerkzaamheden van het verkeersplein. Dit onderzoek bestond uit een bureaustudie en een prospecterend
veldonderzoek (boringen).

Verkeersplein Gieten

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

254075

576616

X

Y

10621

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

10621

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

Gemeente

ABO

Menterwolde

Zuidbroek
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Literatuur: Molema, J., Bedrijventerrein De Gouden Driehoek, gemeente Menterwolde; een Aanvullende Archeologische Inventarisatie
(AAI-1), RAAP-briefrapport 1999-1170/MW, 1999

RAAP 1999: Aanbevolen wordt om puinconcentratie 4 nader archeologisch te onderzoeken (inmeten en tekenen). Puinconcentratie 2:
aanbevolen wordt om het verwijderen van resterende smalle strook bovengrond onder archeologisch toezicht te laten plaatsvinden.

AAI-1 op bedrijventerrein 'De Gouden Driehoek' te Zuidbroek. Onderzoekstypen: veldverkenning, booronderzoek en geofysisch
onderzoek.

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

250752

562504

X

Y

11245

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

11245

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

Gemeente

XXX

Aa en Hunze

Onbekend

Nog niet ingevuld
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Toelichting Onderzoek: ""; Onderzoekstypen: "Veldverkenning en booronderzoek"; Literatuur: Grontmij, Natuurontwikkelingsproject
Annermoeras; aanvullende archeologische inventarisatie, Grontmij-rapport --, 2000

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

236366

554425

X

Y

13726

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

19511

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

Gemeente

BOK

Aa en Hunze

Onbekend
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Naar aanleiding van de resultaten van het bureauonderzoek en de controleboringen wordt aanbevolen het ontgraven van de pers- en
ontvangstkuip in de vorm van een opgraving met beperkingen uit te voeren.

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

233804

554628

X

Y

14107

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

11871

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

Gemeente

ABO

Assen

Assen
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Literatuur: Vissinga, A. en J. Jelsma, 2005: Assen, Port Natal - Schepersmaat; Een inventariserend archeologisch veldonderzoek. De
Steekproef rapport 2005-02/09.

Aan de westzijde van het plangebied is een intact esdek aangetroffen. Hier wordt vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische
waarneming aanbevolen. In de rest van het plangebied wordt vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. Er zijn geen archeologische
indicatoren aangetroffen.

Coordinaten: 233736/554640 Datum einde onderzoek: 11-03-2005 Projectmedewerker: J. Jelsma Complextype: xxx Datering: xxx
Diversen: onderzoek bestaat uit 2 deelgebieden, zie ook melding 14106

Schepersmaat

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

236380

554339

X

Y

16397

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

0

Gemeente

ABE

Deurzerdiep

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

Aa en Hunze

Anreep
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234512

554765

X

Y

18519

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

15006

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

Gemeente

ABO

Assen

Assen
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Oranjewoud rapport 2003/12; 133066; Cultuurhistorische en archeologische inventarisatie Hendrik van Boeijenoord terrein te Assen;
Fèber / Marinelli.

Op basis van het uitgevoerde bureau- en inventariserend veldonderzoek is geadviseerd dat verder archeologisch onderzoek niet
noodzakelijk wordt geacht.

Hendrik van Boeijenoord terrein

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

246589

559105

X

Y

21430

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

17917

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

Aa en Hunze

Gieten
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Deelgebied Gietsenveentje Het Gietsenveentje dient te worden gevrijwaard van verstorende ingrepen en in die zin fysiek te worden
beschermd. Een van de redenen hiervoor is de aardkundige en archeologische betekenis als paleo- en archeobotanisch archief van het
Gietsenveentje. Daarom dienen niet alleen graafwerkzaamheden in het gebied te worden vermeden, maar dienen er tevens specifieke
inrichtingsmaatregelen te worden getroffen, waardoor aanvoer en/of doorstroming van infiltratiewater behouden blijft teneinde
verdroging en uiteindelijk vernietiging van het paleo- en archeobotanisch archief tegen te gaan. Dergelijke inrichtingsmaatregelen dienen
in een wettelijk kader (bestemmingsplan en peilbesluit) te worden vastgelegd (art. 38 t/m 43 van de Monumentenwet). Nader
onderzoek naar te treffen maatregelen is noodzakelijk. Indien deze maatregelen in de vorm van bescherming niet mogelijk zijn, zal er
een waarderend onderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek moeten worden uitgevoerd. Deelgebied ten noordoosten van
het verkeersplein Het advies is om in de gebieden met een hoge archeologische ver¬wachting proefsleuven aan te leggen om gaafheid,
omvang, datering en conservering van ar¬cheologische resten te onder¬zoeken. Het betreft het gebied ter plaatse van de boringen 1
tot en met 4 en 6 tot en met 8. Uitgaande van de eerder genoemde minimale oppervlakte van ca. 3000 m2 van de vindplaats en het
gangbare percentage van 5% voor het door middel van proefsleuven te onderzoeken gedeelte van vindplaatsen, bedraagt de oppervlakte
van het te onderzoeken gedeelte minimaal ca. 150 m2. Het ligt hierbij voor de hand, de proefsleuf of ¿sleuven evenwijdig aan de weg aan
te leggen. De exacte invulling van het onderzoek dient overigens te worden vastgelegd in een door de provinciaal archeoloog goed te
keuren Programma van Eisen of PvE. Het is niet uit te sluiten dat buiten de vindplaats toch nog archeologi¬sche resten voorkomen.
Daarom merken wij op dat het aanbeveling verdient om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische
vondsten te melden bij de provinciaal archeoloog, zoals aan¬gegeven in de Monumen¬tenwet 1988 en de Wet op de Archeologische
Monumentenzorg.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Gemeente

ABO

Verkeersplein N33

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

246515

558852

X

Y

21431

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

17919

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

Gemeente

ABO

Aa en Hunze

Gieten
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Het advies is om de vindplaats (fysiek) te beschermen. De minimale diepte, waarop archeologische resten zijn aangetoond, bedraagt 30
cm beneden het maaiveld. Het is niet uit te sluiten, dat er zich boven dit niveau eveneens nog resten bevinden. Daarom dient het gebied
niet ontgraven te worden, maar zullen de grondwerkzaamheden beperkt moeten blijven tot het ophogen van het terrein. Ook het
verwijderen van de beplanting dient op zodanige wijze te gebeuren, dat dit niet met bodemverstoring gepaard gaat. Boomstronken
zullen dus niet moeten worden uitgegraven, maar in de bodem worden achtergelaten. Op plaatsen, waar het incidenteel graven
onvermijdelijk is (zoals bij het aanleggen van sloten of greppels), zullen de werkzaamheden archeologisch dienen te worden begeleid.
Voor deze begeleiding dient een door de provinciaal archeoloog goed te keuren Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld.
Indien (fysieke) bescherming niet mogelijk blijkt, is het advies om in het gehele plangebied een inventariserend veldonderzoek uit te
voeren in de vorm van proefsleuven om gaafheid, omvang, datering en conservering van de archeologische resten te onderzoeken. De
exacte invulling van het onderzoek dient te worden vastgelegd in een door de provinciaal archeoloog goed te keuren Programma van
Eisen (PvE). Het is niet uit te sluiten dat buiten de vindplaats toch nog archeologi¬sche resten voorkomen. Daarom merken wij op dat
het aanbeveling verdient om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij de
provinciaal archeoloog van Drenthe, zoals aan¬gegeven in de Monumen¬tenwet 1988 en de Wet op de Archeologische
Monumentenzorg.

Opdrachtgever: Provincie Drenthe

OV-knooppunt

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

261232

583134

X

Y

21488

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

21732

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

Gemeente

ABO

Scheemda

Scheemda

Er zijn 16 bekende vindplaatsen nader onderzocht en 16 onbekende vindplaatsen zijn aangetroffen in het trace.

Project: Gama2; Aardgastransportleidingtrace Midwolda-Tripscompagnie

Gastransportleidingtracés A-660

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as
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232408

554123

X

Y

22472

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

18334

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

Gemeente

ABO

Assen

Assen
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Voor het grootste deel van het plangebied is de bodemopbouw verstoord en wordt geen verder archeologisch vervolgonderzoek
aanbevolen. De geplande ingrepen kunnen hier vanuit archeologisch oogpunt zonder bezwaar worden uitgevoerd. Ter hoogte van de
vindplaats uit de Steentijd wordt gravend archeologisch onderzoek aanbevolen in de vorm van waarderend proefsleuvenonderzoek.
Het onderzoeksgebied binnen het plangebied omvat ca. 100 x 15 m. Dit waarderend proefsleuvenonderzoek moet worden uitgevoerd
op basis van een Programma van Eisen dat door de provinciaal archeoloog is goedgekeurd. In het Programma van Eisen moet de
mogelijkheid van een doorstart naar een opgraving worden opgenomen, als tijdens overleg gedurende het proefsleuvenonderzoek zou
blijken dat het naar het oordeel van de bevoegde overheid (de provinciaal archeoloog) om een behoudenswaardige vindplaats gaat en er
geen mogelijkheden zijn om deze door planaanpassing of planinpassing te ontzien. Op deze wijze wordt onnodig tijdverlies (rapportage
over proefsleuvenonderzoek, na eventueel advies: behoudenswaardig, besluit tot opgraven door overheid, vervolgens opstellen PvE
voor opgraving, opgraving) voorkomen.

Project: Asdha; Plangebied De Haar nabij Assen

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

246656

559155

X

Y

24457

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

18703

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

Gemeente

APP

Het wordt geadviseerd om een de locatie archeologisch te begeleiden.

x/y: 246675/ 559140 Complextype: NX Periode: Vroeg preh/ Brons/ ROM.

Verkeersplein N33/N34 Gieten, gem. Aa en Hunze

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

Aa en Hunze

Gieten
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254370

584777

X

Y

25959

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

19871

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

Gemeente

BOK

Slochteren

Siddeburen
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Vissinga, A. & D. Dijk, 2007. Eemshaven (Gr.) - Transportleiding Water. Een Archeologisch Bureauonderzoek. Steekproefrapport 200712/07. Zuidhorn.

Binnen een afstand van 500 m aan weerszijden van het geplande tracé in het zuidelijk deelgebied zijn diverse archeologische
waarnemingen en monumenten aanwezig. Ook bestaat de kans dat tijdens de werkzaamheden het pleistocene zand wordt geraakt.
Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een karterend onderzoek uit te laten voeren door middel van
grondboringen. Sommige locaties zijn echter vrijgesteld van archeologisch vervolgonderzoek. Zie rapport voor gedetailleerd advies.

Onderzoeksmelding betreft een bureauonderzoek naar tracé voor een evt. te graven waterleiding van de Eemshaven naar Borgsweer
(optie 1) en Eemshaven naar Kibbelgaarn, langs de N33 (optie 2). Deze CIS heeft betrekking op het zuidelijke deel (meld 1). Zuidelijke
deel (meld 2 - 25963) is vanaf A7 - Veendam. Noord en Oost worden gemeld onder 25958 en 25957.

Eemshaven Trace

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

257419

572483

X

Y

25963

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

19873

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

Gemeente

BOK

Menterwolde

Veendam
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Vissinga, A. & D. Dijk, 2007. Eemshaven (Gr.) - Transportleiding Water. Een Archeologisch Bureauonderzoek. Steekproefrapport 200712/07. Zuidhorn.

Binnen een afstand van 500 m aan weerszijden van het geplande tracé in het zuidelijk deelgebied zijn diverse archeologische
waarnemingen en monumenten aanwezig. Tevens zal tijdens een deel van de werkzaamheden het pleistocene zand worden geraakt.
Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een karterend onderzoek uit te laten voeren door middel van
grondboringen. Sommige locaties zijn echter vrijgesteld van archeologisch vervolgonderzoek. Zie rapport voor gedetailleerd advies.

Onderzoeksmelding betreft een bureauonderzoek naar tracé voor een evt. te graven waterleiding van de Eemshaven naar Borgsweer
(optie 1) en Eemshaven naar Kibbelgaarn, langs de N33 (optie 2). Deze CIS heeft betrekking op het zuidelijke deel (meld 2), vanaf A7 Veendam. Noordelijk deel van Zuid en Noord en Oost worden gemeld onder 25958 en 25957 en 25959.

Eemshaven Trace

Plaats

Onderzoekstype Toponiem

N33 - Onderzoeken en Onderzoeksmeldingen; 100 meter rondom tracé-as

255434

575169

X

Y

29719

Toelichting

Selectiebesluit

Selectieadvies

Onderzoeksnummer

22405

Toelichting Onderzoeksmelding

Naam Onderzoek

Meldingsnummer

Gemeente

BOK

Menterwolde

Scheemda
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De archeologische verwachtingen in de studiegebieden zijn per landschappelijke eenheid aangegeven . De landschappelijke eenheden en
de begrenzingen daarvan zijn gebaseerd op bodemkundige, geologische, geomorfologische en hoogtegegevens. Aan het gehele
onderzoeksgebied is een middelhoge/hoge archeologische verwachting toegekend. Op basis van de archeologische verwachting is voor
het gehele onderzoeksgebied een inventariserend booronderzoek aanbevolen. Delen van het onderzoeksgebied zijn in voorgaand
onderzoek (Molema & Bakker, 2004; Veenstra & Van Beek, 2007; Aalbersberg e.a., 2008) reeds in voldoende mate onderzocht. Voor
deze delen is geen inventariserend onderzoek noodzakelijk. Wel is onderzoek nodig aan de hier bekende vindplaatsen. De
stikstofberging wordt aangelegd ter plaatse van een bestaande zoutwinningslocatie. De bodem zal hier diep verstoord zijn, waardoor
een inventariserend onderzoek voor dit gedeelte niet noodzakelijk is. In en nabij de tracés liggen tien bekende archeologische
vindplaatsen. Het betreft: - 1 dijk; - 1 terrein met vondstmateriaal uit de IJzertijd - Nieuwe Tijd; - 2 terreinen met vondstmateriaal
uit de Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd; - 6 mogelijke nederzettingen uit de Steentijd. Ter plaatse van de twee terreinen met
vondstmateriaal uit de Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd en het terrein met vondstmateriaal uit de IJzertijd - Nieuwe Tijd zijn geen
aanwijzingen voor de aanwezigheid van een nederzetting. Waarschijnlijk zijn de vondsten afkomstig van bemesting met
nederzettingsafval of betreft het verspoeld materiaal. De dijk is niet meer aanwezig. Voor deze vier vindplaatsen wordt geen nader
archeologisch onderzoek aanbevolen. Van de zes vindplaatsen uit de Steentijd is op één geen nader onderzoek noodzakelijk. De overige
vijf worden bedreigd door de aanleg van de transportleidingen. Op deze locaties dient een veldonderzoek uitgevoerd te worden
conform de adviezen voor de eerste fase van het archeologische vervolgonderzoek.
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Bijlage 5 Werkbezoek Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis, gemeente Groningen
Inleiding
In het kader van de inventarisatie van archeologische waarnemingen is door E. Eimermann een bezoek
gebracht aan het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis voor de provincies Drenthe, Friesland en
Groningen. Primair is bij dit bezoek onderzocht of het in gebruik zijnde datasysteem van het depot voor
de huidige MER-studie relevant is en ontsloten kon worden. Het bleek al snel dat het genereren van
vindplaatsgegevens die verwerkt konden worden in een GIS-omgeving alleen handmatig kon worden
uitgevoerd. De conclusie was dan ook dat dit binnen de huidige onderzoeksopdracht niet mogelijk was.
Hieronder volgt een beschrijving van het datasysteem.
The Museum System (TMS)
Het depot heeft de vondstmeldingen opgeslagen in het zogeheten ‘The Museum System (TMS)’. In feite is
dit een ‘access-database’ waarbinnen op naam, plaats, gemeente, voorwerp, standplaats etc. gezocht kan
worden naar voorwerpen. Hiertoe zijn eind jaren negentig alle analoge fiches van de provincies Drenthe
en Groningen ingescanned, waarbij de tekst op deze fiches (in enkele gevallen voor- en achterzijde)
letterlijk zijn overgetikt. Daarnaast zijn in een aantal gevallen foto’s gemaakt van voorwerpen waarnaar
de fiches verwijzen.1
Op het computerscherm verschijnt de tekst en de afbeelding van de analoge documentatie, soms in
combinatie met een afbeelding van het gevonden voorwerp. Het systeem is echter in de meeste gevallen
niet gericht op de exacte vondstlocatie, maar meer op de omschrijving van het voorwerp en de
standplaats binnen het depot. Alleen na een diepgaande studie van meestal historische toponiemen in
relatie tot de geografische locatie maakt het mogelijk om meestal bij benadering te achterhalen waar de
vondsten verzameld zijn. Een dergelijk gedetailleerde studie gaat echter ver buiten de ‘scope’ van het
huidige bureauonderzoek. Het is daarnaast helaas niet mogelijk de achterliggende tabel te genereren.
Hiertoe dient handmatig ieder afzonderlijk record op bijvoorbeeld plaats of gemeente nagezocht te
worden. Dit zorgt dus voor een aanzienlijke restrictie ten aanzien van de ontsluiting.
Zeker van de oudere documentatiegegevens, tot aan de jaren ’60/’70, ontbreken de coördinaten,
waardoor het op basis van bijvoorbeeld gemeente en plaats zeer lastig tot onmogelijk is om te bepalen
waar een vondst daadwerkelijk van afkomstig is (zonder de primaire documentatie anders dan op de
analoge fiches, indien aanwezig, te raadplegen). Verreweg het merendeel van de records ontbeert
coördinaten of een Archis-waarnemingsnummer. Vaak is ook op het gebied van de plaatsbepaling helaas
niet meer bekend dan bijvoorbeeld ‘Gev. in de gemeente Rolde’ (Invoer Drents Materiaal, 1844-I.12), of
‘Opgegraven, 1849, uit één van de tumuli tussen Balloo en de Rolder Straatweg’ (Invoer Drents
Materiaal, 1849-I.1). Het is daarom ondoenlijk om met betrekking tot de nabijheid van de N33, die
1 Het ict-bedrijf C-it gevestigd te Den Haag heeft dit systeem in Nederland geïntroduceerd en de beschikbare gegevens via The Museum System

ontsloten voor de verschillende Provinciale Depots. E. Eimermann heeft destijds als student tijdelijk meegewerkt aan de invoer van de data.
2 Het vondstnummer verwijst naar het jaartal.
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relatief laat is aangelegd en geen voorganger kent, alle vondstgegevens per gemeente en plaats af te gaan.
Alleen met een oude stafkaart in de hand zou elke melding nagelopen dienen te worden van waar deze
ongeveer vandaan komt; voor een nader inzicht tot de nabijheid tot de N33. Bijkomend probleem is dat
verschillende fiches naar dezelfde vindplaats verwijzen, wat het doorzoeken van de records verder
bemoeilijkt.
Uit het bovenstaande volgt de conclusie dat de records afzonderlijk afgezocht dienen te worden, waarbij
dit niet tot een duidelijke kennisvermeerdering leidt ten aanzien van de al beschikbare gegevens (Archis,
Werkgroep Prehistorie van het Veenkoloniaal Museum Veendam en overige bekende literatuur). Zonder
een diepgaande kennis van de toponiemen rond de plaatsen en gemeentes binnen het tracé is het niet
mogelijk om op een efficiënte manier gegevens aan het TMS-systeem te ontlenen. Hieronder wordt kort
ingegaan op de uitgevoerde ‘quick-scan’.

Quick-scan van het datasysteem
Een snelle verkennende scan van de gegevens is uitgevoerd in met name ‘TMS-Drenthe’. Het gaat hier
om een ‘quick-scan’ van het tracé tussen Assen en Bareveld, waarbij op gemeente en plaats de aanwezige
vondstgegevens zijn doorgelopen. Gezocht is op de plaatsen Assen, Rolde, Anderen, Eext, Gieten,
Eexterzandvoort, De Hilte (allen TMS Drenthe) en Bareveld (TMS Groningen).3 Het is daarnaast
mogelijk te zoeken op N33 onder het kopje ‘verwervingsgeschiedenis’. Dit leverde echter slechts drie
records op. Indien een record aan de hand van deze quick-scan relevant lijkt, is deze door middel van
een screendump (‘print screen’ optie) opgeslagen.
Gezocht op de gemeente en plaats Assen komen uit het systeem 974 records naar voren, waarbij het
oudste record uit 1855 stamt en het jongste uit 2008. De nummering van de records verloopt niet
geheel chronologisch, doordat in enkele gevallen voor de nummers letters zijn aangebracht, zoals D 2008
IX-4 of H1977-1. Bij geen van de ingevoerde records blijken coördinaten of ARCHIS-nummers te zijn
ingevoerd. Onder het kopje ‘verwervingsgeschiedenis’ is aangegeven waar de vondst ongeveer van
afkomstig is. Hierin zijn vondstgegevens opgeslagen. Daarnaast kan per record naar de geografische
gegevens gekeken worden op basis van ingevoerde topografie met opmerking, zoals bijvoorbeeld:
‘topografie Assen; opmerking: Aan de noordzijde van de Rolder… (Invoer Drents Materiaal: 1884-V.1.’
Binnen de gemeente Aa en Hunze met de plaats Rolde zijn 277 records te raadplegen. Het oudste
ingevoerde record stamt uit 1844 en het jongste record uit 2007. Hierbij geldt eveneens dat letters voor
de records ervoor zorgen dat de records niet geheel in chronologische volgorde staan.
De plaats Anderen levert 133 meldingen op: de oudste vondst stamt uit 1890, de jongste uit 2007.
Jongste vondstmeldingen hebben wel coördinaten, maar vaak geen afbeelding beschikbaar. 50 meldingen
hebben een X- en Y-coördinaat meegekregen. De plaats Eext levert 566 records op: de oudste vondst
stamt uit 1872, de jongste uit 2008. Ook bij de jongste vondsten ontbreken de coördinaten.
De plaats Gieten levert 70 records op: de oudste vondst stamt uit 1853, de jongste uit 2008. 17 records
hebben een x en een y coördinaat. Eexterzandvoort levert 137 records op: deze dateren allen uit 2007.

3 Hierbij is gebruik gemaakt van de Grote Provincie Atlas van Drenthe, schaal 1:25000 (1992).
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Onder plaatsnaam De Hilte zijn 13 records bekend: de oudste uit 1979 en de jongste uit 2006. Vijf
records hiervan bevatten een X en een Y coördinaat. Records met een letter ervoor hebben meestal
een X en een Y coördinaat, zoals record D 2006-XII.29.
Eexterveensekanaal en Bareveld leverde geen records op; zowel binnen TMS Drenthe als TMS
Groningen niet. Veendam levert 39 records op binnen TMS Groningen. Ter aanvulling is gezocht op de
plaatsnamen Nijlande en Nooitgedacht. Nijlande levert 30 records (tussen 1883 tot 2007). Nooitgedacht
levert drie vondsten op.
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Bijlage 6 Aandachtsgebied 40: Rolde-Gasteren-Loon-Annen-Anlo (KiCH)
Afgrenzing
In het noorden wordt het gebied begrensd door de weg van Tynaarlo naar Zuidlaren. De oostgrens
loopt van Zuidlaren over de Lage Weg/Annersteek die overgaat op de Eexterweg/Annerweg, deze weg
kruist de N34 die tot aan de rotonde de grens vormt. De zuidgrens wordt bepaald door de N33 tot aan
het Deurzerdiep. De westgrens bestaat uit het Deurzerdiep en de spoorlijn Assen/Groningen.
Agrarische ontginningsgeschiedenis
Het gebied Rolde - Gasteren - Loon - Annen - Anlo ligt op het Drents Plateau en maakt deel uit van het
esdorpenlandschap van noordoost Drenthe. Deze hogere ligging maakte al vroeg bewoning mogelijk,
zodat er sporen uit het neolithicum aantoonbaar zijn. Toen de mens zich omstreeks de zesde eeuw meer
permanent op één plaats ging vestigen, begon de opbouw van het huidige landschap.
De ligging van de eerste nederzettingen op het zand hangt samen met de aanwezigheid van water. De
oudste nederzettingen vinden we dan ook in de buurt van oude stroompjes. Uit de toponiemen is af te
leiden dat de voorlopers van deze esdorpen in een bosrijk gebied lagen. Zo zou Anloo zijn afgeleid van
een 'op hoge zandgrond gelegen bos', terwijl Zuidlaren verwijst naar een nederzetting 'bij de bosweiden'.
Deze bossen zijn in de loop der eeuwen verdwenen, omdat steeds meer bebost land in agrarisch gebruik
werd genomen.
Aanvankelijk bestond een nederzetting gemiddeld uit drie tot tien boerderijen. Het akkerland lag in de
nabijheid van het dorp. Als de akkers na enige jaren waren uitgeput, dan nam men nieuwe stukken
akkerland in gebruik en zo wisselde men met enige regelmaat binnen een beperkt gebied van woonplaats
en akkerland. Enige eeuwen later zijn de nederzettingen op vaste plaatsen tot ontwikkeling gekomen.
Deze bevonden zich in de directe nabijheid van de gemeenschappelijk beheerde akkercomplexen, die
hier essen werden genoemd en die door betere bemestingsmethoden ook min of meer op een vaste
plaats lagen. De nederzettingen groeiden uit tot esdorpen of -gehuchten. Kenmerkend aan de esdorpen
is de aanwezigheid van een brink, een open plek die in eerste instantie aan de rand van het dorp lag en
waar 's nachts het vee werd gestald.
De bevolkingsgroei in de late middeleeuwen en in de nieuwe tijd werd in eerste instantie opgevangen in
de reeds bestaande dorpen, die zich verdichtten of uitbreidden. Meestal vond de uitbreiding plaats in de
richting van de brink, zodat de brink uiteindelijk midden in het dorp kwam te liggen zoals in Anloo en
Taarlo te zien is. In de loop der tijd werden de akkerbouwcomplexen om de dorpen heen steeds groter,
wat in sommige gevallen leidde tot het ontstaan van dochternederzettingen aan de randen van de essen.
Zo is Nijlande vermoedelijk een dochternederzetting van Rolde.
Tot het einde van de vroege middeleeuwen was het akkerareaal beperkt. Op kleine stukjes grond
werden allerlei gewassen voor eigen gebruik verbouwd. In de bossen werd het vee geweid. Pas vanaf
circa het jaar 1000 vond een geleidelijke verandering plaats in het agrarische bedrijf. Er kwam een sterk
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samenhangend systeem van gemeenschappelijk ontgonnen en beheerde akkercomplexen (de essen), de
woeste gronden (heidegronden, bossen) en graslanden (weide- en hooilanden). De graslanden lagen langs
de waterlopen in de beekdalen.
De essen werden bemest met behulp van dierlijke en plantaardige mest. De plantaardige mest
(voornamelijk plaggen) haalde men van de woeste gronden en de dieren die voor de dierlijke mest
zorgden, werden geweid op de graslanden en op de woeste gronden. Dit betekende dat een uitbreiding
van het areaal akkerland ook een toename van het vee (en dus de graslanden) en een intensievere
winning van heideplaggen en bosstrooisel op de woeste gronden, tot gevolg moest hebben.
Na verloop van tijd bleek deze bemestingsmethode onvoldoende en stapte men over op de winning van
mest met behulp van potstallen. De dieren stonden langere tijd in een stal op een laag heideplaggen en
bosstrooisel. Al hun mest werd opgevangen en vermengd met plaggen. Het mengsel van dierlijke mest en
heideplaggen en bosstrooisel werd na verloop van tijd over het bouwland uitgereden. Het gevolg was
een continue ophoging van de es, waardoor de essen ook nu nog een hogere ligging in het landschap
hebben. Deze ophogingslaag, die waarneembaar is in de bodemopbouw, wordt esdek genoemd. Deze
vorm van bemesting betekende dat de oppervlakte bouwland nog nauwer samenhing met de oppervlakte
woeste gronden en weidelanden.
Zowel de essen, de graslanden als de woeste gronden waren oorspronkelijk gemeenschappelijk
dorpsbezit. Iedere eigengeërfde boer had een aandeel in de essen en nieuw ontgonnen essen, zoals de
Hondel bij Eext. Deze aandelen werden volgens dezelfde verdeelsleutel verdeeld. Dit had tot gevolg dat
de aandelen van de boeren zeer verspreid waren over de verschillende essen. Daarnaast was de
verkaveling onregelmatig en blokvormig. Voorbeelden van essen zijn de Balloëres, de Looneres en de
Noord- en Oosteres bij Anderen. Kenmerkend voor de essen is dat perceelsscheidingen op de es niet
voorkwamen. Alleen de buitengrens van een es werd gemarkeerd met een aarden wal of dichte
beplanting. In dit aandachtsgebied zorgden zogenaamde holten en strubben voor de afgrenzing
van de es. Holten waren echte gebruiksbossen, maar ze zijn door overexploitatie in de loop der eeuwen
op de meeste plaatsen uiteindelijk verdwenen. Oorspronkelijk gingen ze in de richting van de
heidegronden over in zogenaamde strubben. Dit zijn dichte bossen, die de grazers vanaf de heide tegen
moesten houden. Het Kniphorstbos en De Strubben zijn restanten van een aaneengesloten holt- en
strubbencomplex.
De hooilanden werden, in tegenstelling tot de weidelanden, verdeeld onder de ingezetenen. Dit leverde
de kenmerkende kleine percelen op langs de beken het Loonerdiep, het Gasterenschediep en het
Anderschediep.
Door het nieuwe landbouwsysteem nam de druk op de woeste gronden sterk toe. Om de
overexploitatie te beperken werden in de late middeleeuwen zogenaamde marken gevormd. De rechten
van de ingezetenen van een nederzetting werden vastgelegd en iedere eigengeerfde boer had een
gebruiksrecht, uitgedrukt in waardelen, op een bepaald deel van de gemeenschappelijke gronden. De
hoeveelheid waardelen hing af van het aandeel in de es. Bij vererving konden de waardelen worden
gesplitst. De toename van de bevolking in de late middeleeuwen had tot gevolg dat de waardelen te klein
werden om een bedrijf te kunnen handhaven. Een ander, overigens welbedoeld, gevolg was dat door dit
systeem nieuwkomers in principe geen recht hadden op het gebruik van de gemeenschappelijke gronden,
wat de druk op de gemeenschappelijke gronden moest verlichten. De woeste gronden zijn op sommige
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plaatsen nog duidelijk te herkennen, zoals het Balloërveld en het Nijlanderveld.
Ondanks de vorming van marken ging de aantasting van de bossen en heidegronden door. Daarnaast
zorgde de ontwatering van de heidegronden rond het midden van de 19e eeuw voor een uitdroging van
de heide en daarmee voor de verstuiving van het dekzand. Om het stuiven tegen te gaan werden deze
gebieden bebost. En toen in de 19e eeuw de kunstmest zijn intrede deed, konden de woeste gronden
geschikt gemaakt worden voor agrarisch gebruik, zoals in de driehoek tussen Gasteren, Anderen en
Eext. De inrichting van deze gebieden vormt een contrast met de oude ontginningen. Het landschap is
veel grootschaliger en regelmatiger ingericht. Opvallend is dat ook deze jonge akker- en weidelanden
vanuit de reeds bestaande nederzettingen worden bewerkt. De zandverstuivingen en de opkomst van de
kunstmest betekende echter wel het einde van het voor dit gebied zo kenmerkende landbouwsysteem.
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Bijlage 7 Aandachtsgebied 33. Kiel-Windeweer-Borgercompagnie-Wildervank (overgenomen uit
KiCH)
Afgrenzing
Dit gebied wordt in het noorden begrenst door De Dreven en Nieuw Woelwijck, in het oosten door
Tripscompagnie en de nieuwbouw van Veendam, in het zuiden door het goederenspoor en het
Stadskanaal. In het westen wordt de grens gevormd door Eexterveen, Annerveen, Oud-Annerveen en
Zuidlaarderveen.
Agrarische ontginningsgeschiedenis1
Dit hoogveencomplex, dat deel uitmaakte van een veel groter hoogveengebied, was tot aan de groots
opgezette turfwinning aan het begin van de 17e eeuw slechts extensief in gebruik. In de eerste helft van
de 17e eeuw ondernam de stad Groningen veel activiteiten om de hoogveengronden ten zuidoosten van
de stad te exploiteren. De invoering van het protestantisme leidde tot de secularisatie van de
kloostergoederen, waaronder veel veengronden, in 1594. Veel kloostergoederen kwamen in handen van
de stad Groningen en zodoende wist Groningen een uiterst belangrijke en centrale rol te krijgen in de
verveningen in het noorden van Nederland. Later kocht de stad veel gronden aan van compagnieën die in
financiële problemen waren geraakt.
De stad Groningen verpachtte haar veengronden aan particulieren en deze konden de grond na
vervening in agrarisch gebruik nemen. Ook werden delen van het veen aan onderaannemers, verenigd in
compagnieën, verpacht. De onderaannemers verplichtten zich om een hoofdkanaal met wijken aan te
leggen. Hier stond tegenover dat zij vrij over dat veen konden beschikken. Voorbeelden van dergelijke
compagnieën waren de Oude Friesche Compagnie, de Borgercompagnie, de Tripscompagnie en de
Annerveensche Heerencompagnie.
Het hoogtepunt van de vervening verschilde per gebied. De bloeiperiode van de gebieden van de
Borgercompagnie, Kalkwijk, Tripscompagnie en Kiel-Windeweer lag vooral in de tweede helft van de 17e
eeuw. De vervening van de veengebieden rond Wildervank en Veendam kwam in het laatste kwart van
de 17e eeuw op gang en de belangrijkste bloeiperiode lag in de eerste helft van de 18e eeuw. En het
veengebied van Annerveensche Kanaal en Eexterveensche Kanaal beleefde zijn hoogtepunt in de laatste
twee decennia van de 18e eeuw.
De Oude Friesche Compagnie was al vroeg werkzaam in het aandachtsgebied. In 1631 sloot de stad
Groningen met deze compagnie een overeenkomst ter vervening. Deze compagnie groef het
Kalkwijkerdiep, ter ontsluiting van de venen en om het gewonnen turf snel af te kunnen voeren.
De Borgercompagnie ontstond rond de tweede helft van de 17e eeuw. Deze compagnie liet vanaf het
Kleinemeer, net ten zuiden van Sappemeer en parallel aan het Kalkwijkerdiep een vaart graven, het
Borgercompagniesterdiep. De lengte van het diep was niet vastgesteld, maar men had de verplichting het
1 Gerding 1995; Stol 1998.
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diep ieder jaar met tenminste 40 roeden te verlengen. De diepte van het blok lag wel vast. Aan de
westzijde grensde het blok aan de Oude Friesche Compagnie en de diepte aan de oostzijde moest gelijk
zijn aan de diepte aan de westzijde.
Ten oosten van de venen van de Borgercompagnie ontstond ongeveer tegelijkertijd de Tripscompagnie,
die toen overigens nog niet zo genoemd werd. Ook deze compagnie groef een vaart vanaf het
Kleinemeer, in oostelijke en later zuidoostelijke richting, parallel aan het Borgercompagniesterdiep. Dit
werd het Tripscompagniesterdiep.
Het meest westelijke veengebied binnen dit aandachtsgebied werd vanaf 1647 ontsloten door de Nieuwe
Friesche Compagnie. Net als de andere compagnieën verplichtte ook deze zich een diep te graven, het
Kielster Hoofddiep.
In 1637 begon men met het graven van het Muntendammerdiep van daaruit werden zo'n tien jaar later
een begin gemaakt met het graven van het Ooster- en Westerdiep. In eerste instantie lagen beide diepen
nog vrij ver uiteen, maar naarmate de uitbreiding van beide diepen in zuidelijke richting vorderde, werd
de afstand tussen de beide diepen steeds kleiner. Ter hoogte van de grens tussen Veendam en
Wildervank lagen de diepen op een afstand van circa 100 meter van elkaar. Ruim 100 jaar nadat een
begin was gemaakt met het graven van het Ooster- en Westerdiep later werd het Oosterdiep 1764 in
doorgetrokken tot aan Bareveld, vanaf waar twee jaar later het Stadskanaal werd gegraven. Tot in 1873
vonden alle afvaarten door het Stadskanaal plaats via het Oosterdiep te Wildervank en Veendam tot aan
het Winschoterdiep. In dat jaar werd de dam bij Bareveld verwijderd, die moest voorkomen dat de
turfschippers via het Annerveensche en Eexterveensche Kanaal in Drenthe hun turf zouden vervoeren.
De stad Groningen was bang om de controle over de turfvaart aan Drenthe te verliezen. Nu de dam
verwijderd was, kon de scheepvaart via het Annerveensche en Eexterveensche Kanaal en het
Kielsterdiep naar het Winschoterdiep varen.
Het Annerveensche Kanaal was een verlenging van het Kielster Hoofddiep. Via dit kanaal kon het
veengebied van de Drentse nederzettingen Annerveen en Eexterveen, gelegen ten westen van dit kanaal,
worden ontsloten en verveend. De vervening vond plaats door de Annerveensche Heerencompagnie, die
in 1771 was opgericht.
De verschillende 'diepen' waren van groot belang voor de ontsluiting van het veengebied. Met behulp van
deze grotere waterlopen kon het veen worden ontwaterd en via deze waterlopen werd het veen
bereikbaar en kon het afgevoerd worden. Enkele van deze grotere waterlopen zijn in de loop der tijd
gedempt en nu nog slechts als wegen herkenbaar, zoals eht Kalkwijksterdiep, dat grotendeels gedempt is,
net als het Borgercompagniesterdiep. Het Kielsterdiep, Annerveensche en Eexterveensche Kanaal of
Grevelingskanaal en het Tripscompagniesterdiep zijn nog wel aanwezig.
Vrijwel loodrecht op de diepen werden sloten gegraven, die hier wijken genoemd worden. Via deze
waterlopen werd het veen ontwaterd en kon de turf worden afgevoerd. Later is een aantal van deze
wijken geheel of gedeeltelijk gedempt, maar in veruit de meeste gevallen zijn de wijken opgenomen in het
verkavelingspatroon.
Iedere compagnie had zijn eigen veenblok, dat een duidelijke begrenzing kende. Nu nog zijn de grenzen
tussen deze blokken duidelijk in het landschap zichtbaar, soms als verandering in de verkavelingsrichting,
zoals ten oosten van Annerveensche Kanaal, maar soms ook als weg. Deze wegen werden vaak Zwarte
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Weg genoemd, een verbastering van zwette, wat grens betekent. Voorbeelden hiervan zijn de
Borgercompagniester zwarteweg en de Tripscompagniester zwarteweg en de oude naam van de
Kielsterachterweg is Kielster zwarteweg. Ook de grens tussen Groningen en Drenthe, die gevormd
werd door de Semslinie is (indirect) in het landschap zichtbaar, namelijk als achtergrens voor de
nederzettingen Annerveensche Kanaal en Eexterveensche Kanaal.
Langs de diepen ontstond geleidelijk aan bewoning, die eerst bestond uit veenarbeidershuisjes. Deze
nederzettingen hadden door de ligging aan deze rechte waterlopen een duidelijk lineair karakter. In de
loop der tijd is de bewoning zich gaan clusteren, zoals bij Veendam (net buiten het aandachtsgebied) te
zien is, maar in de meeste gevallen is het lineaire karakter van de nederzettingen nog duidelijk
herkenbaar, zoals bij Kiel-Windeweer, Borgercompagnie en Kalkwijk. Opvallend is de aanwezigheid van
de twee hoofdvaarten in Wildervank. De strook tussen beide vaarten in werd benut voor de bouw van
huisjes, maar ook aan de buitenste zijden van deze kanalen kwam bebouwing tot stand.
Direct na de vervening werd het hoogveengebied geschikt gemaakt voor landbouw, en al snel
ontstonden de eerste boerderijen verspreid over het gebied, meestal op de kop van de kavels.
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