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Samenvatting
De vele venen die Drenthe rijk is vormen een belangrijk deel van het bodemarchief.
Omdat er geen exacte gegevens voorhanden zijn over hoe compleet dit
bodemarchief (nog) in de venen aanwezig is, zijn drie venen geselecteerd voor een
waarderend booronderzoek. Het gaat om het Bolveen bij Taarlo, het Kooikerveen
bij Klijndijk en het Kreushaarveen bij Eext. Voor deze locaties is vastgesteld of er
nog intacte veenlagen aanwezig zijn en in welke staat deze lagen verkeren. In alle
drie de venen zijn in het verleden opzienbarende vondsten gedaan. Deze locaties
worden als 'offervenen' geïnterpreteerd.
Het idee achter het onderzoek was te kijken of deze veengebieden mogelijk in
aanmerking komen voor bescherming door middel van plaatsing op de Provinciale
Monumentenlijst (PML).
Uit het onderzoek blijkt dat het Bolveen in Taarlo en het Kooikerveen in
Klijndijk beiden een bodemprofiel hebben dat overeenkomt met een redelijk tot
goed intacte pingoruïne. Zowel in het Bolveen als in het Kooikerveen is veen
gegraven, maar er zijn nog steeds intacte veenniveau's aanwezig.
In het derde onderzochte veen, het Kreushaarveen te Eext, werd in 1981 een
archeologisch onderzoek verricht naar aanleiding van de melding van de vondst van
een aantal stukken Trechterbekeraardewerk. Deze scherven werden gevonden bij
een wegaanleg binnen een ruilverkavelingsproject. Naar aanleiding hiervan is
destijds een locatie op het zuidelijke deel van de huidige ruilverkavelingsweg
onderzocht.
Op aanwijzing van de heer H. van Westing uit Eext, de toenmalige vinder, is
in dit onderzoek ook het noordelijke deel van de ruilverkavelingsweg onderzocht.
Ook bij dit onderzoek zijn in het noordelijke veen vondsten gedaan, waaronder een
mogelijk stenen bijlfragment.
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken wordt geadviseerd om het Bolveen
in Taarlo en het Kooikerveen in Klijndijk te behoeden voor verder verval van het
bodemarchief door bijvoorbeeld ontwatering of graafwerkzaamheden. Voor het
Kreushaarveen in Eext wordt, gezien de ontwatering die daar reeds plaatsvindt,
behoud in situ niet mogelijk geacht. Daarom wordt geadviseerd een onderzoek door
middel van sleuven uit te voeren om zo de conditie en begrenzing van de vindplaats
vast te stellen.

1.

Inleiding

1.1

Aanleiding en doel (KNA 3.1 LS01)
In opdracht van het Drents Plateau, vertegenwoordigd door de provinciaal
archeoloog dr. W.A.B. van der Sanden en mw. drs. A. Mars, is een archeologische
waardering uitgevoerd van drie veentjes in de provincie Drenthe (zie Figuren 1, 9 en
15). Deze drie veentjes, het Bolveen aan de Tuinakkers te Taarlo (gemeente
Tynaarlo), het Kooikerveen aan de Hoofdweg te Klijndijk (gemeente BorgerOdoorn) en het Kreushaarveen aan de Anderenseweg te Eext (gemeente Aa en
Hunze), vormen een eerste selectie uit het grote aantal veentjes dat de provincie
Drenthe rijk is.
De aanleiding voor deze aanzet tot een onderzoek naar de Drentse veentjes is
dat tegenwoordig de wens bestaat ze 'op te schonen', ofwel (deels) uit te graven.
Dergelijke werkzaamheden kunnen zeer schadelijk zijn voor het archeologisch
bodemarchief. De veentjes zijn namelijk op twee manieren van archeologisch
belang. Ten eerste kunnen er uiteenlopende soorten artefacten uit verschillende
archeologische perioden in worden aangetroffen. Dit komt doordat gedurende een
lange periode in de geschiedenis veentjes locaties waren waarin offergaven werden
gedeponeerd. Dergelijke veentjes worden door Van der Sanden 'offerveentjes'
genoemd. Van belang is dat de conserveringsomstandigheden in de veentjes over het
algemeen zeer gunstig zijn (ook voor kwetsbare organische materialen) en eventuele
archeologische resten daardoor van goede kwaliteit kunnen zijn. De tweede reden
waarom de Drentse veentjes van archeologisch belang zijn is dat analyse van het
stuifmeel dat in het veen is geconserveerd informatie kan opleveren met betrekking
tot de ontwikkeling van de vegetatie en de invloed die de mens hierop had.
Sommige veentjes zijn pingoruïnes, die eveneens van archeologisch belang kunnen
zijn. Dit wordt in paragraaf 2.1.4. nader toegelicht.
Om de veentjes en de informatie die ze bevatten te beschermen is het van
belang te weten in welke mate ze intact zijn, zowel verticaal (diepte) als horizontaal
(oppervlakte) en wat de kans is op aanwezigheid van intacte archeologische
waarden. Op basis hiervan kan worden bepaald welke verdere actie vereist is:
wettelijke bescherming, inrichtingsmaatregelen nemen of zelfs opgraven indien
behoud niet mogelijk is. De volgende fase van het onderzoek is een waardering van
de veentjes op basis van een pollenanalytisch onderzoek. Door middel van een
dergelijk onderzoek kunnen de bewaarde veenlagen worden gedateerd.
De veentjes Bolveen, Kooikerveen en Kreushaarveen zijn geselecteerd op
basis van eerdere vondsten, vaak gedaan tijdens veenafgravingen. Het kan gaan om
zeer vroege vondsten, een opvallend grote concentratie van vondstmateriaal of om
bijzondere grondsporen en/of structuren (Van der Sanden, jaartal onbekend).
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Het in dit rapport beschreven onderzoek bestaat per locatie uit een
bureauonderzoek en een waarderend veldonderzoek middels grondboringen. Het
doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een archeologisch
verwachtingsmodel voor de drie onderzoekslocaties aan de hand van beschikbare
fysisch-geografische, archeologische en historisch-geografische informatie. Tijdens
het veldonderzoek is dit verwachtingsmodel getoetst. Het doel van het
veldonderzoek is tevens het bepalen van de ligging, dikte en gaafheid van de
resterende veenlagen en het opsporen van archeologische indicatoren zoals
houtskool, hout, aardewerk en bewerkt vuursteen. Het onderzoek werd uitgevoerd
door dr. J. Jelsma (seniorarcheoloog) en de heren P. Lunshof, J. van der Laan en
D. Dijk.
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1.2

Administratieve gegevens (KNA 3.1 LS01, LS02)
Tijdens het bureauonderzoek is de bestaande relevante kennis van de drie
onderzoekslocaties verzameld. Daartoe zijn de in de literatuurlijst weergegeven
bronnen geraadpleegd. Voor een overzicht van de administratieve gegevens wordt
verwezen naar Tabel 1.

Tabel 1.

Bolveen, Taarlo, Kooikerveen, Klijndijk en Kreushaarveen, Eext: administratieve gegevens van de
onderzoekslocaties.
Bolveen, Taarlo

Kooikerveen, Klijndijk

Kreushaarveen, Eext

Provincie

Drenthe

Drenthe

Drenthe

Gemeente

Tynaarlo

Borger-Odoorn

Aa en Hunze

Plaats

Taarlo

Klijndijk

Eext

Toponiem

Bolveen

Kooikerveen

Kreushaarveen

Kaartblad

12D

17F

12G

Coördinaten hoekpunten
plangebied

NO – 237,837 / 562,015
ZO – 237,827 / 561,928
ZW – 237,977 / 561,896
NW – 237,967 / 561,975

NO – 254,388 / 538,801
ZO – 254,393 / 538,737
ZW – 254,497 / 538,735
NW – 254,494 / 538,798

NO – 244,043 / 558,808
ZO – 244,101 / 558,445
ZW – 244,191 / 558,442
NW – 244,136 / 558,879

Bevoegd gezag

Gemeente Tynaarlo
(adviseur namens bevoegd
gezag: Drents Plateau)

Gemeente Borger-Odoorn
(adviseur namens bevoegd
gezag: Drents Plateau)

Gemeente Aa en Hunze
(adviseur namens bevoegd
gezag: Drents Plateau)

Opdrachtgever

Drents Plateau

Drents Plateau

Drents Plateau

ARCHIS CIS-code

34645

34639

34642

ISSNnr.

1871-269X

1871-269X

1871-269X

Steekproef projectcode

2009-04/19

2009-04/19

2009-04/19

Oppervlakte

3,0 ha

0,7 ha

0,7 ha

NAP hoogte maaiveld

7,5 meter +NAP

20,0 meter +NAP

11,5 meter +NAP

Maximale diepte onderzoek

205 centimeter

255 centimeter

320 centimeter

Uitvoering veldwerk

20-04-2009

21-04-2009

23-04-09, 29-07-09 en
03-08-2009

Beheer en plaats
documentatie

De Steekproef bv / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Noordelijk Archeologisch Depot
te Nuis / Drents Plateau / E-depot / Dino-loket (boorgegevens)
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2.

Het Bolveen bij Taarlo
Het Bolveen1 is in gebruik als natuurgebied. Het is begroeid met bomen en struiken
en staat nog altijd gedeeltelijk onder water, waardoor het op de topografische kaart
gemakkelijk te herkennen is (Figuren 1 en 2). Het natuurgebied ligt ten noorden van
het dorp Taarlo en is omringd door akkerland.

Figuur 1.

Bolveen, Taarlo: het onderzoeksgebied is met een rode cirkel en een pijl aangegeven. De kleine
kaart toont de ligging in Nederland. [Naar: ANWB 2004. Topografische Atlas Drenthe 1:25.000.
ANWB bv, Den Haag. Eén gridvak is een vierkante kilometer. Het noorden is boven.]

Figuur 2.

Bolveen, Taarlo: Foto's van het plangebied. De foto links is in oostelijke richting genomen, de foto
rechts richting het noorden.

1

Het Bolveen wordt ook wel Bolleveen genoemd. Om verwarring te voorkomen met het Bolleveen van Zeijen wordt hier
de naam Bolveen gehanteerd.
4

2.1.

Bureauonderzoek

2.1.1. Fysische geografie
Onderzoeksgebied Bolveen ligt in een gebied met grondmorene-welvingen die op de
Geomorfologische kaart van Nederland met de classificatie 3L2 wordt aangegeven.
Het reliëf van de grondmorene is zwak golvend, met hoogteverschillen van 50 tot
150 centimeter. Het Bolveen zelf heeft op de geomorfologische kaart classificatie
3N4. Dit duidt op een laagte zonder randwal. Hierbij kan het gaan om een
doodijsgat, een uitblazingsbekken of een pingoruïne. De aanduiding 'N4' geeft aan
dat het gebied moerassig is, terwijl reliëfklasse 3 wijst op hoogteverschillen van 50
tot 150 centimeter.
De Bodemkaart van Nederland geeft voor het gebied hoofdzakelijk de
bodemeenheid loopodzolgronden bestaande uit lemig fijn zand aan (Figuur 3,
classificatie cY23). De B-horizont is binnen deze classificatie ongeveer 10 tot 20
centimeter dik. Hieronder komen een BC- en een C-horizont voor. Deze podzol
heeft zich gevormd in afzettingen uit de Formatie van Peelo.
Verder komen langs de westelijke flank van de rug waarop het Bolveen ligt
veldpodzolgronden in lemig fijn zand voor (classificatie Hn23). De B-horizont is
hier 20 tot 40 centimeter dik. Daaronder worden een BC- en een C-horizont
aangetroffen.
De derde voorkomende bodemeenheid ligt langs de oostelijke helling. Hier
liggen laarpodzolgronden in lemig fijn zand (classificatie cHn23), die verder
hoofdzakelijk dezelfde kenmerken hebben als de op de westelijke flank
voorkomende veldpodzolgronden. De grondwatertrap in het gebied is VII, met een
gemiddeld hoogste grondwaterstand van meer dan 80 cm beneden het maaiveld en
een gemiddeld laagste grondwaterstand van meer dan 160 cm beneden het maaiveld.

Figuur 3.

Bolveen, Taarlo: Uitsnede van de Bodemkaart van Nederland, 1:50.000 (verschaald). Het Bolveen
is aangegeven met een rode cirkel.
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Figuur 4.

Bolveen, Taarlo: Hoogtekaart op basis van het AHN. Het Bolveen wordt aangegeven door de zwarte
pijl.

2.1.2. Historische geografie (KNA 3.1 LS03)
Het Bolveen bevindt zich ten noorden van de kern van Taarlo, ongeveer in het
midden van de Taarlose Es. Het terrein is volgens de historische kaarten niet
bebouwd geweest. Er is met name tijdens en na de Tweede Wereldoorlog turf
gewonnen.
De Taarlose Es is in de vroege middeleeuwen ontstaan op een zandrug ten
westen van het Taarlose Diep. De es werd oorspronkelijk alleen aan de oostzijde
door de Hoofdweg ontsloten. In de loop van de negentiende eeuw werd de es in het
westen ontsloten door de Tuinakkers, waardoor een ringweg om de es ontstond.
Het dorp Taarlo kent een zeer beperkte ruimtelijke ontwikkeling. Na de achttiende
eeuw is de structuur van het dorp grotendeels vastgelegd door de verstening van de
boerderijen.

6

Figuur 5.

Bolveen, Taarlo: details van historische kaarten (verschaald). Linksboven een detail uit de Atlas
van Huguenin met kaarten uit 1819-1829 en rechtsboven een uitsnede uit de historische atlas
met kaarten uit 1898-1928. De onderzoekslocatie wordt aangegeven door de pijl en de rode cirkel.

2.1.3. Archeologie (KNA 3.1 LS04)
Het Bolveen ligt op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) in een
gebied met een hoge trefkans (zie Appendix II). Binnen het onderzochte gebied zijn
verschillende vondstmeldingen bekend in het Centraal Archeologisch Archief
(CAA) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
De meeste vondsten zijn gedaan tijdens het afsteken van turf gedurende de
periode 1920 tot en met 1963 en bestaan vooral uit scherven aardewerk en houten
objecten of halffabricaten. Bij het artikel van Clason (1963) in de Nieuwe Drentse
Volksalmanak is een lijst gepubliceerd van de destijds bij het Provinciaal Museum
van Drenthe bekende vondsten. Een deel van de vondsten was ten tijde van de
publicatie van het artikel inmiddels verdwenen.
De volgende vondsten zijn in de lijst opgenomen: een min of meer
rechthoekige bak met platte bodem, gemaakt van een uitgehold stuk boomstam
[CAA-nr. 214608]. Een compleet eikenhouten wagenwiel met tien spaken [CAA-nr.
214611]. Metalen beslag ontbreekt, maar is wellicht nooit aanwezig geweest. Het is
namelijk goed mogelijk dat het wiel speciaal als offergave is gemaakt en nooit als
gebruiksvoorwerp bedoeld is geweest. Twee halffabricaten van (mogelijk) een
wagenwiel zijn onder hetzelfde nummer geregistreerd in het CAA. Een massieve
halve bol is vermoedelijk een halffabricaat van een schaal. Een ander object lijkt een
halffabricaat van de naaf van een spakenwiel. Ook is een 'klein stuk hout' gevonden
waarvan een nadere omschrijving, evenals het object zelf, ontbreekt [alle drie CAAnr. 214609]. Verder zijn drie eikenhouten halffabricaten van de velg van een
spakenwiel gevonden [CAA-nr. 36155, 214611].
Voor de houten naaf is een koolstofdatering uitgevoerd. Deze kwam uit op
1.880 ± 25 BP (GrN-22803), wat overeenkomt met 80 tot 218 jaar n.Chr. (2x
standaardafwijking). Eén van de velgsegmenten is op dezelfde wijze gedateerd op
1.940 ± 35 BP (GrN-22802), wat overeenkomt met 26 tot 28 v.Chr. of 4 voor tot
7

142 na Chr. (Van der Sanden 1997b).
Van een inheems-Romeinse pot uit de 1e tot en met 2e eeuw na Chr. kan de
vorm redelijk goed gereconstrueerd worden. Het gaat om een “...pot van eivormige
gedaante met iets uitstekende platte bodem, hoogzittende halsinsnoering, klein,
verdikt, iets gefacetteerd uitstaand randje en twee verticale oren van rand tot even
onder halsinsnoering; bruingrijs aardewerk...” [CAA-nr. 37127]. Verder zijn enkele
scherven “Germaans” aardewerk gevonden die worden toegeschreven aan typen die
gedurende de eerste twee eeuwen na Chr. gebruikt werden in het terpengebied
[CAA-nr. 214609], een “versierde scherf” [CAA-nr. 214612] en enkele scherven van
inheems-Romeins aardewerk in combinatie met een aantal stukjes hout waar het
aardewerken object op zou hebben gestaan [CAA-nr. 214610]. Naast deze vondsten
noemt Clason een intacte, zwart gepolijste pot met nauwe halsopening en twee
oortjes waarvan de verblijfplaats onbekend is. Bij deze vondst zijn in ARCHIS
tevens hazelnootdoppen en textielvezels opgenomen [CAA-nr. 238632].
Een aantal vondsten uit het Bolveen zijn niet bekend in ARCHIS. Zo is er
rond 1929 een paar schoenen gevonden en werden in 1943 een twaalf centimeter
hoog potje met twee oren, scherven aardewerk en bewerkt hout gevonden (Van der
Sanden & Taayke 1995, 173-174).
Het aardewerk uit het Bolveen dateert uit de tweede tot vijfde eeuw na Chr.
(Van der Sanden & Taayke 1995). Deze losse vondsten kunnen vermoedelijk als
offergaven worden geïnterpreteerd. Bekende offergaven uit andere Drentse venen
bestaan bijvoorbeeld uit bronzen of stenen bijlen, houten bakken, potten met
voedsel, runderhoorns, eergetouwscharen, mantelspelden en mensen (veenlijken:
Van der Sanden 1990). Ook worden in offervenen regelmatig halffabricaten
gevonden, of objecten die opzettelijk ongeschikt zijn gemaakt voor gebruik. De
vondsten uit het Bolveen passen goed in dit beeld.
Er zijn niet alleen objecten, maar ook sporen gevonden in het Bolveen. In
1954 heeft het BAI (Biologisch Archaeologisch Instituut, tegenwoordig GIA) twee
kuilen in het veen onderzocht, waarvan er één vanaf de 4e eeuw na Chr. weer
opgevuld is geraakt met veen. Hieruit, en in combinatie met de vondsten, leidt
Clason af dat in de periode vanaf de eerste eeuwen na Chr. tot in de vierde eeuw na
Chr. turf(?) werd gestoken in het Bolveen.
Ook uit de omgeving van het onderzoeksgebied zijn enkele waarnemingen
bekend. Ongeveer 230 meter ten zuidwesten van het onderzoeksgebied is tijdens het
turfsteken een baardmankruik met het jaartal 1596 gevonden [CAA-nr. 214633] en
ongeveer 100 meter verderop een fragment van een houten velg uit het midden van
de Romeinse tijd [CAA-nr. 412634]. Verder in zuidwestelijke richting, op een
afstand van ongeveer 480 meter, is eveneens tijdens het turfsteken een vilten hoed
uit de nieuwe tijd aangetroffen. Op een afstand van 510 meter van het
onderzoeksgebied is aardewerk (standvoetbeker) en bewerkt vuursteen (dissel en
klingbeitel) uit het laat-neolithicum gevonden [resp. CAA-nrs. 214682 en 238642].
Ten zuidoosten van het onderzoeksgebied, op een afstand van 480 meter, zijn
nederzettingsresten uit de Romeinse tijd tot vroege middeleeuwen gevonden (m.n.
een huisplattegrond en aardewerk), evenals een onbekende hoeveelheid aardewerk
uit de bronstijd-ijzertijd [CAA-nr. 214606]. Op een grotere afstand, ongeveer 730
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meter ten zuidwesten van het onderzoeksgebied is bewerkt vuursteen uit de periode
paleolithicum tot mesolithicum gevonden [CAA-nr. 402824]. Ongeveer 380 meter
ten noorden van het onderzoeksgebied is een uit elkaar gevallen maar vrijwel
compleet houten spaakwiel gevonden dat dateert uit de late middeleeuwen tot
nieuwe tijd [CAA-nr. 214580]. Ongeveer 780 meter ten noordoosten is in het CAA
een waarneming geregistreerd die twee niet nader gedateerde greppels betreft, die
zijn aangetroffen tijdens een proefsleuvenonderzoek [ CAA-nr. 214197].
Aan de hand van de bekende vondsten kan worden afgeleid dat de omgeving
van het Bolveen gedurende de Romeinse tijd tot en met vroege middeleeuwen
bewoond is geweest. Ook in de steentijd werd het gebied bewoond of tenminste
bezocht door mensen.
Tabel 2.

Bolveen, Taarlo: overzicht van de ARCHIS-meldingen in en rond het plangebied (voor de dateringen
wordt verwezen naar Appendix I en voor de ligging naar Appendix II).

ARCHIS-nrs

RD-coördinaten

Omschrijving

Datering

14066/12D-044

238,631/562,266

Proefsleuvenonderzoek 1991; niet gedateerde
versterkingen. Wallen en grachten in het veld
zichtbaar.

geen datering bekend

14114/12D-A66

238,246/561,601

Noodopgraving 1990 (amateur), huisplattegrond
en aardewerk Romeinse tijd, en aardewerk
bronstijd/ijzertijd.

late bronstijd – midden
Romeinse tijd

14443/12D-049

238,002/561,459

Dorpskern Taarlo volgens topografisch-militaire
kaart 1853.

vroege – late middeleeuwen

214197/12DN-162

238,630/562,290

Proefsleuvenonderzoek 1991; niet gedateerde
versterkingen. Wallen en grachten in het veld
zichtbaar.

geen datering bekend

214606/12DN-209

238,240/561,540

Noodopgraving 1990 (amateur), huisplattegrond
en aardewerk Romeinse tijd, en aardewerk
bronstijd/ijzertijd

late bronstijd – midden
Romeinse tijd

36155/12DN-75

237,940/561,940

Velgsegmenten, gevonden in 1944

Romeinse tijd midden

37127/12DN-75

237,940/561,940

Potje, bruingrijs aardewerk, gevonden in 1946 bij
het turfgraven

Romeinse tijd vroeg - midden

214580/12DN-197

237,900/562,350

In 1948 aangetroffen wielsegmenten

middeleeuwen laat – nieuwe
tijd vroeg

214608/12DN-211

237,900/561,900

Ruw afgewerkte houten bak uit eiken stam,
gevonden in 1919

ijzertijd – Romeinse tijd

214609/12DN-211

237,900/561,900

Fragmenten van handgevormd aardewerk,
bewerkt hout

Romeinse tijd vroeg - midden

214610/12DN-211

237,900/561,900

Fragmenten van handgevormd aardewerk en van Romeinse tijd midden
een houten nap op voet

214611/12DN-211

237,900/561,900

Velgfragment, schijfwiel en tienspakig wiel

Romeinse tijd

214612/12DN-211

237,900/561,900

Versierde scherf, gevonden in 1945

onbekend

214633/12DN-222

237,700/561,800

Baardmankruik met jaartal 1596, gevonden bij
turfsteken

nieuwe tijd

214634/12DN-223

237,600/561,800

Velgfragment, gevonden bij turfsteken

Romeinse tijd midden

214682/12DN-218

237,560/561,580

Vilten hoed, gevonden bij turfsteken

nieuwe tijd

CMA

CAA
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Tabel 2.

Bolveen, Taarlo: overzicht van de ARCHIS-meldingen in en rond het plangebied (vervolg)

ARCHIS-nrs

RD-coördinaten

Omschrijving

Datering

238632/12DN-75

237,940/561,940

Potje van handgevormd aardewerk, hazelnoten,
textielvezels.

Romeinse tijd

238642/12DN-76

237,500/561,600

Standvoetbeker, dissel en klingbeitel, gevonden
in 1962

neolithicum laat

402824/12DN-342

238,380/561,350

Vuursteen, trapezium en afslag. Mogelijk
Federmesser

paleolithicum laat –
mesolithicum laat

Binnen het onderzoeksgebied zijn in het Centraal Monumenten Archief van de
RCE geen monumenten bekend. Wel is een drietal monumenten bekend in de
omgeving. Twee monumenten betreffen de vindplaatsen behorend bij
bovengenoemde waarnemingen, namelijk de nederzettingsresten uit de Romeinse
tijd en het aardewerk uit de bronstijd-ijzertijd [CMA-nr. 14114] en het
proefsleuvenonderzoek [CMA-nr. 14066]. Het derde monument is de middeleeuwse
dorpskern van Taarlo [CMA-nr. 14443].
Nadere gegevens over aard en ligging van de meldingen in en rond het
onderzochte gebied zijn opgenomen in Tabel 2 en Appendix II.
2.1.4. Palynologisch onderzoek
In 1977 werd er door drie studenten van het Biologisch Archaeologisch Instituut te
Groningen een palynologisch (stuifmeel-) onderzoek uitgevoerd van veenmonsters
uit het Bolveen (Van Beusekom et al. 1977). De bemonstering vond in de winter
plaats. Omdat het water van het Bolveen was bevroren, was het mogelijk om in het
midden van het gebied een boring uit te voeren met een Dachnowski-boor. In het
onderzoeksverslag wordt vermeld dat er is geboord in een zetwal.2 In de boring op
deze zetwal werd 240 cm veen aangetroffen. Hieronder was 45 cm gyttja
(meersediment) aanwezig en op 285 cm onder het oppervlak werd de top van het
zand gemeten.
Op basis van het stuifmeelonderzoek werd geconcludeerd dat het huidige
Bolveen al in het preboreaal (8.300-6.800 v.C.) met veen was dichtgegroeid.
Plantensoorten die met open water zijn geassocieerd komen niet meer voor in het
monster uit het boreaal (6.800-5.500 v.C.). Helaas zijn er geen gave recentere
veenlagen aangetroffen in de boring. Dit hoger gelegen veen is waarschijnlijk door
turfstekers verwijderd. De resultaten van het stuifmeelonderzoek duiden erop dat
het bolveen een pingoruïne is.
Een pingoruïne is het ingestorte restant van een pingo (zie Figuur 6 en 7).
Pingo's zijn conusvormige heuvels die voornamelijk uit ijs bestaan. Dergelijke
heuvels komen voor in gebieden met een altijd bevroren ondergrond (permafrost).
Een pingo ontstaat doordat in de ondergrond grondwater wordt aangevoerd dat
onder hoge druk komt te staan. Deze hoge druk is het gevolg van de bevroren
bovengrond, die niet wijkt voor de toenemende hoeveelheid water. Het water
wordt op zwakkere plekken in de bevroren bovengrond naar het oppervlak gedrukt
waar vervolgens kwelwater ontstaat, bijvoorbeeld op de hellingen van oude
2

Een zetwal (synoniem: legakker) is een smal strookje in een petgat, dat niet afgegraven wordt. Hierop wordt de
baggerturf te drogen gelegd voor verdere verwerking (Berendsen 2005 a, p. 204 & Berendsen 2005 b, p. 130)
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beekdalen. Het omhoog gestuwde water bevriest voor het de oppervlakte bereikt en
groeit uit tot een steeds grotere ijskern of ijslens.
Figuur 6. Schema voor het ontstaan van pingo's en pingoruïnes;
1. opdooilaag, 2. permafrost, 3. onbevroren ondergrond, 4. ijs, 5. veen.
A. uitgangssituatie, B. uitbreiding van de permafrost, C. de volgroeide
pingo, D. degradatie van de pingo, E. huidige situatie, na verdwijnen
permafrost. Uit: Rappol 1992, p. 130.

Het ijs drukt de bevroren bodem omhoog
waardoor een heuvel wordt gevormd. Pingo's
kunnen 3 tot 70 meter hoog worden en een
diameter hebben van 30 tot 600 meter.
Tussen 25.000 en 19.000 jaar geleden, tijdens de
laatste ijstijd, werden pingo's gevormd op het
Drents Plateau, dat zich ook tot Friesland en
Groningen uitstrekt. De gemiddelde diameter van
deze pingo's lag tussen de 150 en 200 meter. De
vorming van pingo's op het Drents Plateau vond
met name plaats in de oude beekdalen. De
onderzoeksgebieden Bolveen en Kooikerveen
liggen in dergelijke fossiele beekdalen.
Na het verdwijnen van de permafrost smolt de
ijskern van de pingo en zakte een gedeelte van de
omhoog gedrukte bodem af naar de rand van de
heuvel waardoor een randwal werd gevormd. Het
resultaat van dit proces van verval, dat zich in de
periode van 19.000 tot 14.000 jaar geleden voltrok,
is een pingoruïne. Het centrum van de pingoruïne
vulde zich in de meeste gevallen met water. In de
op deze wijze ontstane meertjes vond sedimentatie en vervolgens veengroei plaats.
Uiteindelijk kon het gehele meertje opgevuld raken met veen. De diepte van de
meertjes of veentjes varieert van 2 tot 17 meter (De Gans 1981).
Pingo-ruïnes zijn vanuit archeologisch perspectief interessant omdat er
bewoningssporen vanaf de steentijd kunnen worden aangetroffen. De bekende
vondsten van bewerkt vuursteen op de ringwallen van pingo-ruïnes duiden erop dat
hier in de steentijd mensen verbleven. Vermoedelijk zal dit onder andere te maken
hebben gehad met de aanwezigheid van water, vissen en vogels. Ook is bekend dat
pingo's, dus in hun oorspronkelijke staat als heuvel, in de steentijd werden
bewoond. Pingo's hebben als archeologische vindplaats een bijzondere waarde
vanwege de zeer gunstige conserveringsomstandigheden, waardoor naast het
gebruikelijke vuursteen ook organische resten uit de steentijd en daarna kunnen zijn
bewaard. Deze resten vormen een belangrijke aanvulling op de bestaande kennis,
omdat ze informatie kunnen verschaffen met betrekking tot jachtstrategieën,
seizoensgebonden landgebruik, de wijze waarop gebruik werd gemaakt van de
omgeving en de wijze waarop de mens zich aanpaste aan ecologische (klimaats-)
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veranderingen. Om deze redenen is het nuttig om vast te stellen of een veentje een
pingoruïne is.
Archeologische data lijkt er op te wijzen dat na de steentijd de veentjes,
ongeacht de ontstaanswijze ervan, gebruikt werden als offerdepot. De bijzondere
vondsten uit het Bolveen en het Kooikerveen wijzen ook in die richting.

Figuur 7.

Doorsnede van een pingoruïne op het Drents plateau; 1. veen, 2. dekzand en grindrijk zand,
3. verplaatste keileem, 4. grindrijk zand op keileem, 5. keileem, 6. preglaciale afzetting.
Uit: Rappol 1992, p. 130.

2.1.5. Archeologisch verwachtingsmodel (KNA 3.1 LS05)
Indien er zich in het Bolveen nog onverstoorde veenlagen bevinden, bestaat er een
grote kans op archeologische waarden. Deze kunnen bestaan uit rituele deposities
van allerlei aard: aardewerk, stenen bijlen, wielen, runderhoorns, veenlijken e.d.
Ook kunnen resten van houten structuren worden verwacht. Dergelijke vondsten
zullen waarschijnlijk uit het neolithicum of daarna dateren.
Ook vondsten van jager-verzamelaarmaatschappijen uit het paleolithicum en
mesolithicum (12.000 – 4.900 voor Chr.) zijn te verwachten. Mogelijk verbleven
deze mensen tijdelijk aan de rand van het water en hebben zij hier afval
achtergelaten. In dat geval bestaat er een kans op vondsten van vuursteen, hout,
huid en gewei. Omdat het open water van het Bolveen al gedurende het preboreaal
(6.800 – 5.500 voor Chr.) verdween, zal deze plek voor jager-verzamelaars
gedurende het mesolithicum echter steeds minder aantrekkelijk zijn geworden.
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2.2.

Veldonderzoek Bolveen

2.2.1. Werkwijze veldonderzoek (KNA 3.1 VS01)
Het veldwerk is uitgevoerd in april 2009. Voor het booronderzoek is gebruik
gemaakt van een steekguts met een diameter van drie centimeter, in combinatie met
een edelmanboor van 10 centimeter doorsnede. Hiermee is bepaald in welke mate de
veenlagen en het onderliggende bodemprofiel intact zijn, waaruit afgeleid kan
worden wat de kans is op archeologische waarden.
Van het opgeboorde sediment zijn naast de gaafheid, de diepte, de lithologie
en de kleur (m.b.v. Munsell) bepaald, alsmede alle overige bijzonderheden. Ook is
gekeken naar de aanwezigheid van archeologische indicatoren en artefacten zoals
houtskool, bewerkt of verbrand vuursteen en aardewerk. De diepte van de
boringen, die op raaien werden uitgevoerd, varieert van 50 cm tot 205 cm beneden
het maaiveld. Van alle boringen zijn de RD-coördinaten bepaald met behulp van
GPS. De onderlinge hoogten van de boorpunten zijn met een waterpas ingemeten
en met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) omgezet in NAPhoogtes. Voor de NAP-hoogtes en de RD-coördinaten van de afzonderlijke
boorpunten wordt verwezen naar de boorstaten en boorbeschrijvingen in Appendix
III. Een overzicht van de boorlocaties is te zien op Figuur 8.

Figuur 8.

Bolveen, Taarlo : Luchtfoto (Google) met daarop de boorlocaties. De genummerde punten geven de
uitgevoerde boringen weer.
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Uit de boringen bleek dat in het Bolveen al veel veen is afgegraven. Het grote aantal
vondsten dat in het verleden in het Bolveen is gedaan vormde hiervoor al een
aanwijzing; dergelijke vondsten kwamen vaak aan het licht tijdens het afgraven van
het veen. Het centrum van de locatie bestaat uit een klein meertje. Het bleek niet
mogelijk om zonder gebruik te maken van een vlot of boot te boren in dit centrale
deel. Het meertje is met een waadpak slechts tot op enkele meters vanaf de kant
toegankelijk. Niet zozeer de diepte van het water als wel de sterk zuigende werking
van het restveen maakte verdere betreding onmogelijk. Het uitvoeren van
grondboringen op diepere plekken was dan ook niet mogelijk.
2.2.2

Resultaten veldwerk (KNA 3.1 VS02, VS03)
In Appendix III worden de boorstaten en profielen weergegeven volgens de
Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB). Het algemene beeld is
dat zich onder de resterende veenlagen in het dekzand een intacte podzol bevind.
Op de grens tussen het veenpakket en het zand ligt vaak een zwarte smeerlaag,
waaronder zich in het dekzand een E- en een B-horizont aftekenen. Uit de
aanwezigheid van deze smeerlaag en horizonten blijkt dat de onderste veenlagen en
het onderliggende dekzand niet door graafactiviteiten zijn verstoord.
Er is in vier raaien geboord (zie Figuur 8): Raai 1 bestond uit boringen
1 t/m 3 met een boorafstand van tien meter, Raai 2 bestond uit boringen 4 t/m 9
met een boorafstand van vijf meter, Raai 3 bestond uit boringen 10 t/m 16 met een
boorafstand van vijf meter en Raai 4 bestond uit boringen 17 t/m 23 met een
boorafstand van vijf meter.
In boring 3 op Raai 1 aan de zuidzijde van het Bolveen, werd onder 10 cm
water nog 150 cm veen inclusief een zwarte organische smeerlaag aangeboord. In
boring 2 is geen veen, maar dekzand met een podzolprofiel waargenomen. Dit
podzolprofiel bestond uit 10 cm E-horizont en een zeker 15 cm dikke B-horizont.
De eerste meter opgeboorde grond bestaat uit opgebracht zand. In boring 1, aan de
rand van de akker, is alleen nog een C-horizont aanwezig onder 55 cm opgebrachte
grond. Het is voorstelbaar dat ter hoogte van boring 1 de randwal van de pingoruïne
heeft gelegen.
Aan de oostzijde van het Bolveen werden, vanaf het water gerekend,
boringen 4 tot en met 9 uitgevoerd (Raai 2). Boring 4 werd in het meertje geplaatst.
Hier is onder 130 centimeter water alleen nog een 5 cm dikke smeerlaag aanwezig.
Al het veen is hier afgegraven. Op het droge deel is wel veen aangetroffen. In
boringen 5 tot en met 8 is een veenpakket van 145 tot 165 cm dikte aangeboord.
Aan het eind van Raai 2, naast de akker, is geen veen aanwezig (boring 9). Hier
werd 120 cm vergraven zand aangetroffen.
Ter hoogte van Raai 3, aan de noordoostkant van het Bolveen is nog wel
onverstoord veen aanwezig. Deze raai ligt op een zetwal. Aan het eind van deze
zetwal, onder 125 cm water, werd in boring 10 slechts 20 cm veen waargenomen.
Hieronder bevindt zich een smeerlaag van 5 cm. In de naastgelegen boringen 11 en 12
is respectievelijk 160 en 170 cm gaaf veen aangetroffen. Deze laag verloopt in dikte
van 120 cm en 135 cm in boringen 13 en 14 naar 60 cm in boring 15. Aan het eind
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van deze raai, naast de akker, is geen gaaf veen meer aanwezig (boring 16).
Bij Raai 4 aan de westzijde van het Bolveen is op boorlocatie 18 een intact
bodemprofiel aangeboord, bestaande uit veen, met daaronder een smeerlaag op een
intact podzolprofiel in het dekzand. In boring 19 werd een laag veraard veen
aangetroffen. In de overige boringen in raai 4 werd slechts vergraven veen gezien. In
de onder dit vergraven veen aanwezige zandlagen is wel een gaaf podzolprofiel
aanwezig, met uitzondering van de twee 'buitenste' boorlocaties 22 en 23.
Er zijn tijdens dit veldonderzoek geen archeologische indicatoren gevonden in
de boringen. Wel is er in boring 11 een stuk hout opgeboord. Dit hout kan van
nature voorkomen in de veenafzetting en veen heeft goede conserveringscondities
voor hout. Waarschijnlijk gaat het hier niet om een artefact. Op basis van de gezette
boringen wordt de omvang van het veentje op minimaal 135 meter bij 70 meter
geschat, maar de rand van het oorspronkelijke veentje is niet overal waargenomen. In
het profiel van raai 4 zijn de buitenste boringen verstoord waardoor aan deze zijde
een begrenzing van het oorspronkelijke veentje niet kan worden vastgesteld.
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3.

Het Kooikerveen bij Klijndijk
Klijndijk ligt ten noordwesten van Emmen. Het Kooikerveen ligt ten zuidoosten
van de kern van Klijndijk. Het terrein is grotendeels in gebruik als grasland (Figuren
9 en 10). De omliggende terreinen worden gebruikt als akkerland.

Figuur 9.

Kooikerveen, Klijndijk: het onderzoeksgebied is met een rode cirkel en een pijl aangegeven. De
kleine kaart toont de ligging in Nederland. [Naar: ANWB 2004. Topografische Atlas Drenthe
1:25.000. ANWB bv, Den Haag. Eén gridvak is een vierkante kilometer. Het noorden is boven]

Figuur 10.

Kooikerveen, Klijndijk : Foto's van het plangebied. De foto links is in noordelijke richting genomen,
de foto rechts is richting het noordoosten genomen.
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3.1.

Bureauonderzoek Kooikerveen

3.1.1. Fysische geografie
Het Kooikerveen ligt op de Geomorfologische kaart van Nederland op een keileemen dekzandrug die wordt omschreven als door landijs ontstaan en mogelijk door
tektonische beweging beïnvloed (de Hondsrug, classificatie 4K1). Het
hoogteverschil binnen deze kaarteenheid bedraagt 1,5 tot 5 meter. Het Kooikerveen
is op deze kaart aangegeven met classificatie 3N5, wat duidt op een laagte zonder
randwal. De aanduiding N5 wijst op een niet-moerassige ondergrond, terwijl
reliëfaanduiding 3 wijst op een hoogteverschil binnen de kaarteenheid van 0,5 tot
1,5 meter.

Figuur 11.

Kooikerveen, Klijndijk: Uitsnede van de Bodemkaart van Nederland, 1:50.000. De rode cirkel geeft
de ligging van het Kooikerveen aan.

De Bodemkaart van Nederland geeft rond het Kooikerveen een drietal bodemtypen
aan (Figuur 11). De eerste is een holtpodzolgrond (classificatie mY23x). Deze
classificatie geeft aan dat er zich stenen in de bovengrond bevinden en dat de
keileem ter plaatse tussen 40 en 120 cm beneden het maaiveld begint en een dikte
van minimaal 20 cm heeft. De bodem is gevormd in oud dekzand op keizand of
keileem. Plaatselijk komt op het dekzand een esdek voor. Esdekken zijn door
herhaaldelijke bemesting opgehoogde akkers.
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Daarnaast komen binnen het onderzoeksgebied twee typen veldpodzolgrond voor:
het eerste (classificatie Hn21), ligt meestal op de hogere ruggen en is gevormd in het
jonge dekzand. Dit type podzol heeft hier doorgaans een humusrijke bovengrond.
Het andere type wordt aangegeven met classificatie Hn23x. Dit is een veldpodzol in
lemig fijn zand die meestal in oud dekzand of in keizand is gevormd. De
aanduiding ...x geeft aan dat de keileem begint tussen 40 en 120 cm beneden het
maaiveld en ten minste 20 cm dik is.

Figuur 12.

Kooikerveen, Klijndijk: Hoogtekaart op basis van het AHN. Het onderzochte gebied wordt
aangegeven door de pijl.

Rond het Kooikerveen komen de grondwatertrappen VI en VII voor. Trap VI heeft
een gemiddelde hoogste grondwaterstand tussen 40 en 80 cm beneden het maaiveld
en een gemiddeld laagste stand van meer dan 120 cm beneden het maaiveld. Deze
grondwatertrap wordt in dit gebied geassocieerd met bodemclassificaties mY23x en
Hn23x. Grondwatertrap VII heeft een gemiddeld hoogste stand van meer dan 80 cm
beneden het maaiveld en een gemiddeld laagste stand van meer dan 160 cm beneden
het maaiveld. Deze grondwatertrap hangt samen met bodemclassificatie Hn21. De
hoogste grondwaterstand wordt aangegeven in de zones met ondiepe keileem, wat te
maken heeft met de ondoorlatendheid van de keileem. Op de hoogtekaart is het
Kooikerveen zichtbaar als een min of meer ronde laagte in het landschap (zie Figuur
12).
18

3.1.2. Historische geografie
Het gebied rond Klijndijk zijn sporen zichtbaar die teruggaan tot het neolithicum.
Circa een kilometer ten het noordoosten van het Kooikerveen ligt een hunebed uit
de Trechterbekercultuur en tussen Emmen en Klijndijk zijn verschillende
grafheuvels te vinden. De oprichters van deze monumenten leefden in de omgeving
van het onderzoeksgebied voordat het landschap dusdanig vernatte dat het
onaantrekkelijk werd voor bewoning. Het onderzoeksgebied ligt op een lager deel
van de Hondsrug.
In Figuur 13 worden de situaties rond het onderzoeksgebied aangegeven
tussen 1819 en 1928. Het gebied heeft lang tot de woeste (niet in cultuur gebrachte)
gronden behoord. Ten oosten van het onderzoeksgebied lag een hoogveengebied dat
vanaf de 17e eeuw werd ontgonnen (dit valt buiten de figuur). Vanaf de vroege 19e
eeuw werd in datzelfde gebied via de waterlopen van de eerste en tweede
Exloërmond, de Valthermond en het Stadskanaal aan de ontginning van het veen
gewerkt. Pas na 1850, na het gereed komen van het Oranjekanaal, werd het
Odoornerveen (dat aan het plangebied grenst) ontgonnen. De ontgonnen
dalgronden, waarin ook het onderzoeksgebied ligt, bleven daarna vaak lang braak
liggen. De ontginningen van de dalgronden begonnen pas tussen 1890 en 1900.
Klijndijk ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw, tijdens de
ontginningen, langs de hoofdweg van Emmen naar Odoorn. Op de kaarten van
1851-1855 is Klijndijk nog niet te vinden. Ter plaatse van het huidige Klijndijk
eindigt de Odoorner Zijtak, een zijkanaal van het Oranjekanaal. Door deze
verbindingen kon Klijndijk al snel tot een redelijk dorp uitgroeien, van waaruit
onder andere het zuidelijke uiteinde van het Odoornerveen goed bereikbaar was.

Figuur 13.

Klijndijk, Kooikerveen: details van historische kaarten (verschaald). Links een detail uit de Atlas van
Huguenin met kaarten uit 1819-1829 en rechts een uitsnede uit de historische atlas met kaarten uit
1898-1928 (Bonnebladen). Het Kooikerveen is aangegeven met een rode cirkel.

Het Kooikerveen staat pas vanaf de introductie van de Bonnebladen op de
topografische kaart en is op de historische kaarten als onbebouwd weergegeven
(Figuur 13, links). Op het Bonneblad is aan de noordzijde van het terrein een
halfronde wal rond een klein moeras ingetekend. De wal kan een deel van de
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randwal van een pingoruïne vertegenwoordigen. Het grasland dat nu op de plaats
van het veentje ligt is in recente tijd geëgaliseerd. Op de kaart van het AHN is het
duidelijk herkenbaar als een lager gelegen deel op de hoge zandrug die vanaf
Klijndijk naar het zuiden loopt (Figuur 12).
3.1.3. Archeologie Kooikerveen (KNA 3.1 LS04)
Het onderzochte terrein ligt op de IKAW in een gebied met een hoge verwachting
voor archeologische waarden (Appendix II). Het terrein is in het CMA aangemerkt
als een terrein van hoge archeologische waarde [CMA-nr. 9610]. Uit het terrein is
een aantal meldingen aan het CAA bekend. Tijdens graafwerkzaamheden in het
veen in 1934 werden zes runderhoorns, houten paaltjes en een onbekende
hoeveelheid aardewerk uit de periode laat-neolithicum tot en met vroege bronstijd
aangetroffen [CAA-nr. 17929]. Eén van de geborgen runderhoorns werd met de 14Cmethode gedateerd en bleek in de vroege bronstijd thuis te horen (Prummel & Van
der Sanden 1995; Van der Sanden 1997a, 2002). De runderhoorns zijn waarschijnlijk
een offergave.Vier jaar later werd een hoeveelheid aardewerkscherven en een
maalsteen uit het neolithicum gevonden [CAA-nr. 19158], evenals zeven scherven
Klokbekeraardewerk uit het neolithicum [CAA-nr. 17930]. Een vondst geregistreerd
onder CAA-nummer 17931 betreft eveneens aardewerk uit het neolithicum (vier
scherven). Ook zijn binnen het onderzoeksgebied twaalf stuks bewerkt vuursteen
uit de periode mesolithicum-neolithicum gevonden [CAA-nr. 19159].
In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn eveneens waarnemingen
bekend. Voor een groot deel betreft het vondsten van bewerkt vuursteen en in een
aantal gevallen scherven aardewerk uit de periode paleolithicum tot en met bronstijd
[CAA-nrs. 19139, 19150-19157, 19160]. Onder de vondsten zijn een spits uit de
klokbekerperiode, een bijl, een standvoetbeker en een klokbeker. Hiernaast zijn een
aantal grafheuvels bekend [CAA-nrs. 19165, 199166, 33863 en 33864] en een
hoeveelheid vuursteen waarvan nadere gegevens ontbreken [CAA-nr. 214928]. Uit
deze vondsten kan worden opgemaakt dat in het gebied tijdens de steentijd
vermoedelijk menselijke bewoning was.
Op ongeveer 1000 meter van het Kooikerveen liggen drie beschermde
terreinen van zeer hoge archeologische waarde [CMA-nrs. 8636, 8637 en 8638]. Dit
zijn grafheuvels die tussen het neolithicum en de ijzertijd worden gedateerd. Het
omliggende terrein is aangemerkt als terrein van archeologische waarde [CMA-nr.
13865]. Verder worden ten zuiden en zuidwesten van het Kooikerveen twee
terreinen van hoge archeologische waarde gemeld. Het gaat om een terrein waar
tijdens een kartering in de jaren '80 bewerkt vuursteen en aardewerk-fragmenten uit
de periode mesolithicum tot en met neolithicum zijn gevonden [CMA-nr. 14372]. Er
is tevens een celtic field of raatakker daterend uit de ijzertijd tot en met de Romeinse
tijd aangetroffen [CMA-nr. 14375]. Ook ten noordoosten van het Kooikerveen
bevindt zich een terrein van archeologische waarde [CMA-nr. 14344]. In dit gebied
is bij een veldkartering neolithisch vuursteen en aardewerk gevonden.
In Tabel 3 en Appendix II worden nadere details over de aard en ligging van
de gemelde waarnemingen en terreinen gegeven.
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Tabel 3.

Kooikerveen, Klijndijk: overzicht van de ARCHIS-meldingen in en rond het onderzoeksgebied (voor
de dateringen wordt verwezen naar Appendix I en voor de ligging naar Appendix II).

ARCHIS-nrs

RD-coördinaten

Omschrijving

Datering

8636/17F-060

254,844/539,047

Grafheuvel en urnenveld

neolithicum - ijzertijd

8637/17F-061

254,889/539,081

Grafheuvel en urnenveld

neolithicum - ijzertijd

9610/17F-076

254,447/538,786

Bij proefsleuvenonderzoek (1938) aangetroffen
houten palen en laat-Neolithisch en Vroege
bronstijd aardewerk. Mogelijke cultusplaats.

neolithicum laat – bronstijd vroeg

13865/17F-A69

254,894/539,010

Urnenveld, niet meer intact. Bodemprofiel in
1999 onderzocht, wel intact.

bronstijd laat - ijzertijd

14344/17F-A96

254,740/539,304

Veldkartering 1983: vuursteen- en
aardewerkfragmenten

neolithicum

14372/17F-113

254,382/538,211

Veldkartering jaren 1980, vuursteen- en
aardewerkfragmenten

mesolithicum - neolithicum

14375/17F-115

253,843/538,546

Celtic field (aangetroffen op luchtfoto's), bij
kartering (jaren 1980) vuursteen en aardewerk
waaronder wikkeldraadaardewerk

neolithicum - bronstijd

17929/17FZ-64

254,450/538,800

Aardewerk, 6 runderhoorns, houten paaltjes.
Gevonden in 1934 bij het graven van een sleuf
in het veen

neolithicum laat – bronstijd vroeg

17930/17FZ-64

254,470/538,800

Klokbekerfragmenten

neolithicum laat

17931/17FZ-64

254,470/538,800

In 1938 aangetroffen aardewerkfragmenten,
waaronder met groeflijnversiering en met
visgraatversiering

neolithicum laat

19139/17FZ-319

253,600/538,830

Vuursteen: kling en klokbekerspits

mesolithicum – neolithicum laat

19150/17FZ-330

254,480/538,480

Vuursteen- en aardewerkfragmenten

mesolithicum - neolithicum

19151/17FZ-331

254,280/538,540

Vuursteen, geen verdere specificatie

paleolithicum - bronstijd

19152/17FZ-332

254,400/538,580

Vuursteen, waaronder een kling, een afslag en
een schrabber

mesolithicum - neolithicum

19153/17FZ-333

254,250/538,700

Vuursteen, waaronder klingen en boren

neolithicum

19154/17FZ-334

254,320/538,770

Vuusteen, afslagen en schrabber

paleolithicum - bronstijd

19155/17FZ-335

254,300/538,680

Vuursteen, kling. Mogelijk een niet-voltooide
transversaalspits.

paleolithicum - neolithicum

19156/17FZ-336

254,380/538,680

Vuursteen, waaronder een bijl; een klopsteen;
aardewerkfragmenten

neolithicum

CMA

CAA

19157/17FZ337

254,450/538,680

Vuursteen, niet nader gespecificeerd

neolithicum - bronstijd

19158/17FZ-338

254,470/538,800

Aardewerk, waaronder standvoetbeker en
klokbeker; maalsteen. Gevonden in een sleuf
door een veentje

neolithicum laat

19159/17FZ-338

254,530/538,780

Vuursteen, waaronder een bijl.

mesolithicum - neolithicum

19160/17FZ-339

254,730/538,780

Vuursteen, een schrabber en twee klingen

neolithicum

19165/17FZ-344

254,889/539,081

Grafheuvel, mogelijk deel van een urnenveld

neolithicum - ijzertijd

19166/17FZ-345

254,940/539,070

Grafheuvel, mogelijk deel van een urnenveld.
Nog voor de helft aanwezig.

neolithicum - ijzertijd

33863/17FZ-361

254,850/539,040

Ongedateerde grafheuvel; coördinaten onjuist

neolithicum - ijzertijd

33864/17FZ-362

254,889/539,081

Grafheuvel, dezelfde als 19165/17FZ-344

neolithicum - ijzertijd

214928/17FZ-337

254,450/538,680

Vuursteen, niet nader gespecificeerd

neolithicum - bronstijd
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3.1.4. Palynologisch onderzoek
In het kader van de ruilverkaveling Odoorn en de cursus palaeobotanie werd in
1992 in het Kooikerveen een boring uitgevoerd door J.W. Marinissen, A. ter Wal,
R. Veldkamp, M.J.L.Th. Niekus (destijds alle vier student archeologie) onder leiding
van H. Woldring en J. Jelsma (beiden destijds verbonden aan het BAI, het
tegenwoordige GIA). Hierbij werd 140 cm veen opgeboord. De uit de veenboring
geprepareerde monsters werden door de studenten palynologisch onderzocht.
In een samenvatting van het stuifmeelonderzoek (Biologisch-Archeologisch
Instituut 1992) wordt vermeld dat de veenlaag niet veel ouder is dan het Subboreaal
(zone VIII). De veengroei ter plekke van de bemonstering dateert uit de periode
3.000-1.000 v. Chr. De datering van de veenlaag valt dus samen met de al gemelde
archeologische vondsten uit de Enkelgrafcultuur, Klokbekercultuur en vroege
bronstijd (2.850-1.800 voor Chr.).
3.1.5. Archeologisch verwachtingsmodel
In het verleden zijn al veel archeologische vondsten in het Kooikerveen gedaan.
Deze vondsten dateren in het neolithicum en de bronstijd. De resultaten van het
palynologische onderzoek wijzen op eenzelfde ouderdom van het nog aanwezige
veen. Indien er zich in het Kooikerveen nog onverstoorde veenlagen bevinden,
bestaat er een grote kans op meer archeologische waarden in situ. Veenlagen
conserveren in de regel zowel organische (behalve kalkhoudende materialen) als
anorganische materialen goed. De nog aanwezige vondsten kunnen bestaan uit
(rituele) deposities van allerlei aard, zoals aardewerk, stenen bijlen, wielen,
runderhoorns, veenlijken e.d. Ook resten van houten structuren kunnen worden
verwacht. Dergelijke vondsten zullen waarschijnlijk uit het neolithicum of later
dateren.
Vondsten van jager-verzamelaars uit het mesolithicum zijn ook mogelijk.
Deze volken verbleven in tijdelijke kampen. Het vondstmateriaal dat met deze
verblijven in verband te brengen is, zal bestaan uit bewerkt vuursteen, houtskool of
houten of stenen artefacten.
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3.2.

Veldonderzoek Kooikerveen

3.2.1. Werkwijze veldonderzoek
De boringen in het Kooikerveen werden uitgevoerd in april 2009. Er is gebruik
gemaakt van een steekguts met een diameter van drie centimeter. Hiermee is
bepaald in welke mate de veenlagen en de daar onder liggende smeerlagen of
meerafzettingen intact zijn en wat de kans is op archeologische waarden. Van het
opgeboorde sediment zijn daarnaast de diepte, de lithologie en de kleur (m.b.v.
Munsell) bepaald, alsmede alle overige bijzonderheden en archeologische indicatoren
en artefacten zoals houtskool, bewerkt of verbrand vuursteen en aardewerk. De
diepte van de boringen varieert van 60 cm tot 290 cm beneden het maaiveld. Van
alle boringen zijn de RD-coördinaten gemeten met behulp van GPS. De relatieve
hoogten van de boorpunten zijn met behulp van een waterpas ingemeten. De NAPhoogtes van de boorlocaties zijn met behulp van het AHN bepaald. Voor de NAPhoogtes en de RD-coördinaten van de afzonderlijke boorpunten wordt verwezen
naar de boorbeschrijvingen en boorstaten in Appendix III.
Het Kooikerveen is een groot object van 130 tot 140 meter doorsnede. Om
een goed beeld te krijgen van de opbouw van het veen en de daarin aanwezige
verstoringen zijn twee elkaar kruisende boorraaien over het object geplaatst. Er zijn
in totaal 27 boringen uitgevoerd. Op de noord-zuid raai zijn boringen
24 t/m 44 gezet en op de oost-west raai zijn de boringen 45 t/m 50 gezet. De
locaties van de boringen wordt weergegeven in Figuur 14.
3.2.2. Resultaten veldwerk
Tijdens het veldwerk bleek dat ook het Kooikerveen waarschijnlijk een pingoruïne
is. In dit onderzoeksgebied is nog een groot deel van het veen ongestoord aanwezig.
De boringen lieten, op vier na, een bodemprofiel zien dat bestond uit een dikke laag
opgebracht zand met daaronder intacte veenlagen, liggend op dekzand. Tussen de
veenlaag en het dekzand werd een zwartbruine smeerlaag gezien. In boring 32 en 34
is ook gyttja opgeboord. Het opgebrachte zand, de huidige bouwvoor, is tussen de
30 en 100 cm dik en is in het verleden aangebracht om het terrein te egaliseren. Het
is vrijwel zeker dat een deel van het zand dat hiervoor gebruikt is afkomstig is van
de ooit aanwezige randwal rond deze pingoruïne.
Met het veldwerk is begonnen aan de noordrand van het veentje. Er werd
een noord-zuid georiënteerde boorraai uitgezet, waarbij om de vijf meter een
gutsboring werd geplaatst. Na 21 boringen in zuidelijke richting werd de grens van
het onderzoeksgebied bereikt, maar de veenlagen liepen door tot voorbij deze grens
(Figuur 14). In de meest noordelijke boring (nr. 24), op de akker ten noorden van
het bos en onder 30 cm zand, werd nog een veenlaag van één meter dikte
aangeboord. In de naastgelegen boringen 25 en 26 is geen veen gevonden. Het
dekzand ligt bij deze boringen hoger. Bij alle overige boringen op deze raai werd een
grotendeels gave veenlaag aangetroffen, behalve in boring 36. Daarin werd een
sterke verstoring van de veenlaag waargenomen. De laag opgebracht zand is hier
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twee meter dik. Eronder bevindt zich slechts 35 cm kleiig veen. Aangezien deze
verstoring niet in de op vijf meter afstand gelegen boringen 35 en 37 werd
vastgesteld gaat het om een verstoring van maximaal 10 meter breed. In boring 37 is
het dikste veenpakket waargenomen. Hier resteert nog 170 cm gaaf veen. Richting
het zuiden wordt de veenlaag dunner.
Na de noord-zuidraai werd gestart met een oost-westraai waarbij om de tien
meter werd geboord. Ook hierbij werden de grenzen van het veen niet bereikt. Op
de oost-westraai werd in alle boringen een intacte veenlaag aangetroffen. Ook hier
bestond het bodemprofiel uit een opgebrachte zandlaag, gevolgd door een intacte
veenlaag met eronder een smeerlaag op dekzand. De dikste laag opgebrachte grond
op deze raai is waargenomen in boring 48. Hier bevindt zich 140 cm zand op een
veenrestant van 65 cm. Bij boring 50 is vrijwel geen veen aanwezig. Deze boring
lijkt bij de rand van het object te liggen. Er zijn tijdens het huidige veldonderzoek
geen archeologische indicatoren ontdekt en geen vondsten gedaan.
We hebben hier vrijwel zeker te maken met een pingoruïne. Deze conclusie
is gebaseerd op het voorkomen van gyttja in boringen 32 en 34 en de kenmerkende
ronde vorm van het object. Op de luchtfoto (Figuur 14) is deze vorm duidelijk te
zien. Ten zuiden van het grasland tekent zich een boogvormige donkere vlek met
een lichtere rand af. Dit is waarschijnlijk de aangeploegde randwal van de
pingoruïne. De pingoruïne meet ongeveer 175 meter in doorsnee. In Appendix III
worden de boorstaten en profielen weergegeven volgens de Archeologische
Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB).

Figuur 14.

Kooikerveen, Klijndijk: Luchtfoto met de boorlocaties (Bron: Google Earth 15-05-2009). De
genummerde punten geven de uitgevoerde boringen weer. Met rode punten is globaal de omtrek
van de gedempte pingoruïne aangegeven. Het blauw ingekleurde boorpunt 36 ligt in een verstoring
(zie Appendix III).
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4.

Het Kreushaarveen bij Eext
Het Kreushaarveen bevindt zich ten zuidwesten van de kern van Eext en ten
noorden van de rijksweg N33. Het wordt doorsneden door een verkavelingsweg en
is deels in gebruik als akkerland (Figuur 15). Ten opzichte van de het Bolveen en
Kooikerveen valt op dat de onderzoekslocatie Kreushaarveen in een erg vlak terrein
ligt (Figuur 16).

Figuur 15.

Kreushaarveen, Eext: het onderzoeksgebied is met een rode ovaal en een pijl aangegeven. De
kleine kaart toont de ligging in Nederland. [Naar: ANWB 2004. Topografische Atlas Drenthe
1:25.000. ANWB bv, Den Haag. Eén gridvak is een vierkante kilometer. Het noorden is boven]

Figuur 16.

Kreushaarveen, Eext: Foto's van het plangebied. De foto links is in oostelijke richting genomen, de
foto rechts is richting het zuidoosten genomen.
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4.1.

Bureauonderzoek Kreushaarveen

4.1.1. Fysische geografie
Het Kreushaarveen te Eext ligt in de voormalige bovenloop van het
Scheebroekerloopje, een zijtak van het Rolder Diep, dat op de Geomorfologische
kaart van Nederland wordt aangeduid als een droog dal waarin dekzand kan
voorkomen. Het dal is grotendeels door smeltwater gevormd. De classificatie 2R3
duidt op een ondiep dal met binnen de kaarteenheid een hoogteverschil van 25 tot
50 centimeter. Het dal ligt in een gebied met glooiingen van hellingafspoelingen, al
dan niet met dekzandafzettingen (classificatie 3H3). Het hoogteverschil bedraagt
binnen deze kaarteenheid 50 tot 150 centimeter. Beide kaarteenheden kunnen
worden geassocieerd met de dichtbij en ten oosten van de locatie liggende
Hondsrug, die zich ter plaatse voordoet als een heuvelrug die door tektoniek of
landijs is gevormd. Hier bedraagt het hoogteverschil 5 tot 12,5 meter (code 10B1).

Figuur 17.

Kreushaarveen, Eext: Uitsnede van de Bodemkaart van Nederland, 1:50.000. Het onderzochte
gebied ligt in de rode cirkel.

Rond het onderzoeksgebied worden op de Bodemkaart van Nedrland de bodemclassificaties KX, Hn21 en Hn/pZn23x aangegeven (Figuur 17). Classificatie KX
duidt op zeer ondiepe keileem en potklei op de flanken van het erosiedal. Hn21 duidt
op de aanwezigheid van veldpodzolgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand. Ter
plaatse komt een dunne, verkitte B-horizont voor.
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De classificatie Hn/pZn23x is een samengestelde kaarteenheid die de aanwezigheid
van veldpodzol- en gooreerdgronden in lemig fijn zand aanduidt. Keileem kan tussen
40 en 120 cm beneden het maaiveld worden verwacht. De keileem is dan minimaal 20
cm dik (toevoeging ...x). De keileem komt ter plaatse voor in de vorm van dikke
lagen of lenzen tussen het zand.
De gooreerdgronden worden vooral gevonden aan de voet van de helling van
erosiegeulen (zoals ook het geval is in het onderzoeksgebied). De hoger gelegen
gronden in deze kaarteenheid zijn onregelmatiger door sterke cryoturbatie
(verstoring door vorst) tot ongeveer 70 cm beneden het maaiveld. Hieronder komen
dunne lagen potklei voor.
De in het gebied voorkomende grondwatertrappen zijn V en VI.
Grondwatertrap V heeft een gemiddeld hoogste grondwaterstand van tussen 40 en
120 cm beneden het maaiveld en een laagste stand van meer dan 120 cm beneden het
maaiveld. Grondwatertrap VI heeft een gemiddeld hoogste stand van 40 tot 80 cm
beneden het maaiveld en een gemiddeld laagste stand van meer dan 120 cm beneden
het maaiveld.
Opvallend is dat op de Bodemkaart geen veentje of ven wordt aangegeven op
de onderzoekslocatie. Op de uitsnede van de AHN is te zien dat de venen in het
verlengde van een beekdal liggen (Figuur 18). Hier loopt tegenwoordig de bovenloop
van het Scheebroekerloopje.

Figuur 18.

Kreushaarveen, Eext : Hoogtekaart op basis van het AHN. Het onderzochte gebied wordt
aangegeven door de rode cirkel.
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4.1.2. Historische geografie
Eext behoort tot de oudste esdorpen van Drenthe, die in de vroege middeleeuwen
ontstonden. Vanaf dat moment concentreert de bewoning zich in en rond de dorpskernen, met daartussen op de zandgronden uitgestrekte heidevelden (Figuur 19).

Figuur 19.

Eext, Kreushaarveen: details van historische kaarten (verschaald). Links een detail uit de Atlas van
Huguenin met kaarten uit 1819-1829 en rechts een uitsnede uit de historische atlas met kaarten uit
1898-1928. De onderzoekslocatie wordt aangegeven met een rode cirkel an een pijl. Het
Kreushaarveen is gelegen in de bovenloop van het Scheebroekerloopje.

Rond 1850 lag Eext geconcentreerd rond een centrale brink aan een weg die dwars
over de Hondsrug liep, ongeveer een kilometer ten noordoosten van het
onderzochte gebied. Hieromheen lagen zeven brinken, waarvan er in de loop van de
19e eeuw drie werden volgebouwd. Verdere uitbreiding vond plaats langs de
uitvalswegen, onder andere langs de Anderenseweg, ongeveer tot aan het
onderzochte gebied. Het onderzochte gebied zelf is niet eerder bebouwd geweest en
de huidige ruilverkavelingsweg die door het onderzochte terrein ligt werd pas in
1981 aangelegd. De voorganger van deze weg lag volgens de kaarten in het rapport
van Jager en Smit uit 1981 ongeveer 250 meter westelijk van de huidige weg.
4.1.3. Archeologie
In 1981 werden bij de aanleg van de bovengenoemde ruilverkavelingsweg op het
Eexterveld twee venen doorsneden. Tijdens deze werkzaamheden ontdekte amateurarcheoloog dhr. H. van Westing uit Eext in het oost-profiel van één van de venen
een aantal prehistorische aardewerkscherven. De scherven bevonden zich op de
scheiding van twee veenlagen en voornamelijk aan de westzijde van de nieuwe weg.
Daarnaast werden vuurstenen artefacten, fragmenten van maalstenen en houtskool
gevonden. Van Westing constateerde dat het ging om aardewerk van de
Trechterbeker-cultuur (TRB) en meldde dit aan het Drents Museum. Het BAI werd
ook op de hoogte gesteld. In een later stadium is door twee studenten van het BAI
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een booronderzoek uitgevoerd ten behoeve van pollenanalyse (Jager & Smit 1981).
In hun verslag van dit onderzoek wordt gemeld dat zij destijds begrepen hebben, dat
de vondsten uit het zuidelijke veen afkomstig zijn. Om deze reden werd dit veen
nader onderzocht.
Het doel van het onderzoek was het beantwoorden van verschillende
onderzoeksvragen. Ten eerste wilde men vaststellen wat de begrenzingen zijn van
het veentje, om te kunnen bepalen of het om een geïsoleerd veentje ging of om een
gedeelte van de bovenloop van het Scheebroekerloopje. Hiernaast was een
belangrijke vraag onder welke geologische omstandigheden het veentje zich heeft
kunnen vormen. De twee andere onderzoeksvragen betroffen de vondstlaag,
namelijk de vraag of er een relatie is tussen de vondstlaag in het veen en een
eventuele nabijgelegen nederzettingslaag en onder welke omstandigheden
(nat/droog) de vondstlaag in het veen heeft kunnen ontstaan (Jager en Smit 1981).
Tijdens het onderzoek werden vijf boorraaien uitgezet. Boorraaien 1 en 2
dienden om de oostelijke en westelijke begrenzing van het veenpakket vast te
stellen. Op beide raaien werd in één boring de rand van het veenpakket
aangesneden, waaruit kon worden afgeleid dat het veentje zich precies tussen
boorraaien 1 en 2 in bevindt. Hieruit blijkt dat het om een geïsoleerd gelegen veentje
gaat van 24 meter lang en 10,5 meter breed (de lengteas van het veentje is ongeveer
noord-zuid georiënteerd). Raaien 3 en 4 dienden om de opbouw en omvang van het
veenpakket vast te stellen. De veenlaag bleek zich in een depressie (een gedurende
het Weichselien ontstane uitblazingskom) te bevinden die deels met dekzand is
opgevuld. Onder het zand bevindt zich potklei. Ook werd houtskool aangetroffen
dat is toegeschreven aan de door dhr. Van Westing waargenomen vondstlaag.
Dankzij de aanwezigheid van vivianiet kon worden vastgesteld dat het houtskool in
het veen is gekomen toen hierin water stond. In de boringen die buiten het veentje
zijn geplaatst zijn geen aanwijzingen gevonden voor een met de vondstlaag in het
veen corresponderende bewoningshorizont.
Boorraai 5 diende om inzicht te krijgen in de geologie van het gebied. De
hoofdvraag was in welke mate het Scheebroekerloopje in het verleden diende als
watertoevoer voor het veentje. Er werden geen aanwijzingen gevonden voor
langdurig natte omstandigheden, waarop is geconcludeerd dat het
Scheebroekerloopje slechts gedurende korte perioden heeft afgewaterd in het
veentje.
Het voorliggende onderzoek is uitgevoerd voor beide venen. Dhr. Van
Westing is tijdens dit onderzoek in het veld aanwezig geweest en meldde dat hij
destijds de vondsten in het noordelijke veen heeft aangetroffen. Hij gaf aan dat hij
het oostprofiel vanaf de Anderseweg had gezien, waardoor het noordelijke veen ook
aannemelijker is omdat dat dichterbij de weg ligt. Daarnaast meldt Van Westing dat
het door hem bestudeerde veenprofiel veel hoger was dan hijzelf. Uit het
voorliggende booronderzoek is gebleken dat het zuidelijke veen circa 1,35 meter
diep is, terwijl het noordelijke zeker 2,95 meter diep is. Waarschijnlijk komen de
vondsten daarom uit het noordelijke veen. In dat geval kan het houtskool dat Jager
en Smit hebben aangetroffen niet zonder meer aan de vondstlaag met TRB-materiaal
van Van Westing worden toegeschreven.
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Een groot deel van de vondsten afkomstig uit het veentje bestaat uit scherven
aardewerk. Omdat alle scherven verse breuken hebben, wordt aangenomen dat ze in
hun geheel of in grote stukken zijn gedeponeerd en dat de breuken ten tijde van de
ontdekking van de vindplaats zijn ontstaan. Er is vastgesteld dat zich onder het
materiaal zeven exemplaren bevinden, namelijk twee rechtwandige kommen, een
funnel bowl, twee trechterbekers en een mogelijke a-typische trechterbeker met een
cilindrische hals, evenals wandscherven van een niet nader geïdentificeerd object. De
overige negentig scherven die zijn gevonden behoren vermoedelijk tot de zeven
exemplaren. Uit de decoratie van één van de kommen kon een monster voor
pollenanalyse worden genomen. Hieruit bleek dat het object vermoedelijk rechtop
op de venige bodem van een meertje is geplaatst. Het materiaal is globaal gedateerd
aan de hand van de typologie van Brindley en beslaat een periode van 4000 of 3400
jaar v.Chr. tot 2850 v. Chr, dus het neolithicum. De periode 3100 tot 2950 v.Chr.
vormt een hiaat in de vondstassemblage.
Dat de scherven tot een klein aantal exemplaren behoren wordt gezien als
een teken dat gedurende een lange periode met grote intervallen potten in het
veentje werden gedeponeerd. Er zijn twee redenen om aan te nemen dat het om
offergaven (mogelijk van voedsel) gaat en niet om nederzettingsafval. Ten eerste zijn
de potten vermoedelijk heel gedeponeerd, en dus niet eerst gebroken en daarna
weggegooid. Ten tweede is geen sprake van een grote hoeveelheid, in relatief korte
tijd gedeponeerd materiaal zoals te verwachten zou zijn in het geval van een
nederzetting.
Het overige vondstmateriaal bestaat uit stukken bewerkt en onbewerkt
vuursteen en stenen, waaronder twee hamerstenen en een 'multifunctionele' steen
met verschillende gebruikssporen. Eén bewerkte steen is mogelijk een halffabricaat
van een bijl. Het bewerkte vuursteen is gedateerd in het mesolithicum, wat betekent
dat het aanzienlijk ouder is dan het aardewerk. Verder zijn kleine stukjes houtskool
en enkele onverbrande eikels gevonden (Bakker et al. 1999).
Naar aanleiding van vuursteenvondsten gedaan door amateurarcheologen
wordt vermoed dat zich op het iets verhoogde terrein ten westen van het veentje
resten van een neolithische nederzetting hebben bevonden. Deze vindplaats is
tijdens de werkzaamheden in 1981 vernietigd, al was er mogelijk al in de periode
1920-1940 schade aangericht tijdens de ontginning van het toenmalige heidegebied
(Bakker et al. 1999).
De resultaten van een pollenanalyse van een monster uit het veentje spreken
dit echter tegen. Hieruit blijkt dat gedurende het neolithicum tot aan de oevers van
het toenmalige meertje sprake was van bosvegetatie, wat de aanwezigheid van een
nederzetting uitsluit. Dit ondersteunt wel het idee dat het veentje een rituele functie
had en dat het aangetroffen aardewerk afkomstig is van offergaven (Bakker et al.
1999).
In de directe omgeving van het Kreushaarveen zijn bij karteringen in de jaren
1970 en 1980 sporen van de Tjonger- en de Trechterbekercultuur aangetroffen, zoals
aardewerk en vuurstenen artefacten, waaronder een bijl van de Enkelgrafcultuur en
flint-oval-bijl en textiel [CAA-nrs. 175 en 179]. Uit het gebied zijn in het CMA en
CAA tevens waarnemingen aanwezig van aardewerk en van diverse
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vuursteenartefacten, waaronder twee bijlen. Het Kreushaarveen ligt op de IKAW in
een gebied met hoge trefkans en op de rand van een terrein van archeologische
waarde [CAA-nr. 14167].
Op een afstand van ongeveer 300 meter ten zuidoosten van het
Kreushaarveen ligt een terrein van archeologische waarde [CAA-nr. 14178]. Hier
zijn verschillende niet gespecificeerde oppervlaktevondsten van vuursteen gemeld.
Ongeveer 100 meter ten oosten van dit terrein ligt eveneens een gebied van
archeologische waarde waar ook een aantal vuursteenvondsten aan het oppervlak is
gedaan [CAA-nr. 14173].
Op een afstand van ongeveer 1000 meter ten oosten van het onderzochte
gebied ligt het hunebed D13, dat in 1927 en in 1984 onderzocht is [CAA-nr. 119]. In
de nabijheid van dit hunebed bevinden zich drie kleinere, vernielde hunebedden met
het kenmerk D13a [CAA-nummer 10075], D13b en D13c [samen geregistreerd
onder CAA-nummer 10078]. Ruim 400 meter ten noorden van hunebed D13
bevindt zich het deels vernielde hunebed D12 [CAA-nummer 10077] en ongeveer
een kilometer ten zuiden van het plangebied bevindt zich hunebed D14 [CAAnummer 10080].
Ongeveer 400 meter ten westen van het Kreushaarveen ligt een terrein van
archeologische waarde [CAA-nr. 14200]. Hier zijn diverse stukken vuursteen
gevonden. Tussen deze vondstlocatie en hunebed D13 liggen diverse oppervlaktevondsten van vuursteen en aardewerk.
Ten noorden van het Kreushaarveen worden vijf grafheuvels gemeld die in
1929 en 1969 onderzocht zijn. In 1940 is op ongeveer 500 meter hiervan bij
egalisatie-werkzaamheden een grafveld aangetroffen waaruit een onversierde urn
met crematieresten is geborgen [CAA-nrs. 10085 en 238391]. Iets ten noorden
hiervan is een onderdeel van een vuurstenen dolk aan het oppervlak aangetroffen.
Ongeveer ter hoogte van de onderzochte locatie is in 1942 bij ontginningswerkzaamheden een beschadigde grafheuvel onderzocht. Onder de vondsten
bevonden zich een grafkist (boomkist) en een bronzen dolk [CAA-nr. 239361].
Nadere gegevens over de aard en ligging van deze terreinen en waarnemingen zijn
opgenomen in Tabel 4 en Appendix II.
Tabel 4.

Kreushaarveen, Eext: overzicht van de ARCHIS-meldingen in en rond het plangebied (voor de
dateringen wordt verwezen naar Appendix I en voor de ligging naar Appendix II).

ARCHIS-nrs

RD-coördinaten

Omschrijving

Datering

119/12G-016

244,919/559,115

Hunebed D13, onderzocht in 1927 en 1984

neolithicum

14167/12G-A36

244,155/558,629

Veldkarteringen jaren 1970 & '80. Sporen van o.a. Tjonger
en trechterbekercultuur, waaronder aardewerk en textiel

mesolithicum vroeg –
bronstijd vroeg

14173/12G-A38

244,808/558,201

Veldkarteringen jaren 1970. Sporen van waarschijnlijk
Enkelgrafcultuur

neolithicum

14178/12G-A42

244,548/558,218

Veldkartering 1978, amateur. Hierbij zijn sporen uit
mesolithicum, neolithicum en bronstijd aangetroffen

mesolithicum bronstijd

14200/12G-A61

243,778/558,234

Veldkartering jaren 1960 of 1970, amateur. Sporen uit
neolithicum en/of bronstijd

neolithicum – bronstijd
midden

CMA
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Tabel 4.

Kreushaarveen, Eext: overzicht van de ARCHIS-meldingen in en rond het plangebied (vervolg).

ARCHIS-nrs

RD-coördinaten

Omschrijving

Datering

175/12GN-70

244,050/558,500

Vuursteen, flint-ovalbijl. Gevonden in 1970

neolithicum

177/12GN-72

244,280/558,650

Vuursteen, waaronder verschillende spitsen

mesolithicum –
bronstijd midden

179/12GN-73

244,230/558,830

Vuursteen, bijl, Enkelgrafcultuur. Gevonden in 1970

neolithicum laat

10085/12GN-46

244,000/559,000

Vijf grafheuvels. Onderzocht in 1929 en 1969

ijzertijd

238391/12GN-100

244,000/558,500

Grafveld, aangetroffen bij egalisatie in 1940. Onversierde
urn, crematieresten

Onbekend

239075/12GN-226

244,300/558,620

Vuursteen, waaronder 3 schrabbers en 3 klingen,
gevonden in 1986

mesolithicum neolithicum

239079/12GN-223

244,150/558,475

Diverse vondsten, waaronder Trechterbeker aardewerk en
een maalsteen

paleolithicum bronstijd

239080/12GN-222

244,250/558,500

Napjessteen met vijf napjes, oppervlaktevondst

Onbekend

239081/12GN-332

244,135/558,560

Vuursteen, diversen, gevonden in 1981 bij de aanleg van
een weg.

mesolithicum

239113/12GN-115

243,600/558,150

Mesolithisch vuursteenmateriaal, waaronder verschillende
stekers. Gevonden in 1978

mesolithicum

239291/12GN-250

243,600/558,480

Vuursteen, niet nader gespecificeerd. Gevonden 1978.

mesolithicum

239316/12GN-272

244,100/558,770

Vuursteen, niet nader gespecificeerd

mesolithicum

239330/12GN-326

243,750/558,250

Vuursteen, waaronder een bijl. Handgevormd aardewerk,
randscherf

mesolithicum laat –
bronstijd midden

239356/12GN-284

243,800/559,120

Vuursteen, onderdeel van een dolk. Gevonden 1985

Onbekend

239361/12GN-287

244,130/558,360

Beschadigde grafheuvel, onderzocht bij ontginning in 1942. bronstijd vroeg
Onder de vondsten een bronzen dolk en een grafkist
(boomkist)

239380/12GN-332

244,135/558,560

Vuursteen, volgens DMA tevens houtskool en organisch
materiaal

mesolithicum

239405/12GN-295

243,910/558,300

Vuursteen, bijl. Gevonden in 1939 op pas ontgonnen land

neolithicum

300153/12GN-338

243,920/558,560

Vuursteen, niet gespecificeerd. Naar mondelinge
mededeling amateur

mesolithicum

402768/12GN-404

244,020/558,540

Vuursteen, diversen. Oppervlaktevondsten op akkerland

mesolithicum

CAA

4.1.4. Palynologisch onderzoek
Bakker et al. (1999) hebben van de twee venen op het Kreushaarveen het meest
zuidelijke veen bemonsterd, palynologisch onderzocht en zes 14C dateringen
uitgevoerd. Uit het pollenspectrum blijkt dat tussen 2,11 m en 1,55 m onder het
maaiveld (9,83-10,40 m NAP) preboreale tot en met subboreale afzettingen aanwezig
zijn in het veen. Het pollenspectrum laat daarnaast menselijke invloeden zien in een
aantal periodes vanaf het mesolithicum tot en met de Trechterbekercultuur. De
veenlagen die werden gevormd tijdens het atlanticum en (deels) het subboreaal
(7.900-3.400 BP) bevinden zich tussen 1,55 m en 0,72 m onder het maaiveld (10,4011,23 m NAP). Afgaande op de 14C-dateringen bevindt het tijdens de TRB periode
gevormde veen zich rond 1,15 m onder het maaiveld (10,80 m NAP).
Een belangrijke constatering is dat bovenin de 139 cm dikke veenlaag
corrosie van stuifmeel heeft plaatsgevonden. Dit hangt samen met de verlaging van
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het grondwaterpeil, wat de natuurlijke conserverende werking van de bodem
verstoort (Bakker et al. 1999).
4.1.5. Archeologisch verwachtingsmodel
Binnen de onderzoekslocatie Kreushaarveen te Eext zijn twee venen aanwezig. Het
zuidelijke veen is in de jaren '80 onderzocht en beide venen worden tijdens het
huidige onderzoek bestudeerd. Van het zuidelijke veen is vast komen staan dat het
hier gaat om een uitblazingsbekken dat vanaf het preboreaal is volgegroeid met
veen. In dit veen zijn pollen gevonden die wijzen op menselijke invloeden in
periodes vanaf het mesolithicum tot en met de Trechterbekercultuur. Daarnaast zijn
vondsten gedaan van scherven trechterbekeraardewerk in één van de venen. Het is
daarom zeer goed denkbaar dat één of beide venen in het verleden als (rituele)
depositieplaats is gebruikt.
De conservering van zowel organische (behalve de kalkhoudende materialen)
als anorganische materialen is in veen over het algemeen goed. Indien er zich nog
onverstoorde veenlagen bevinden in het Kreushaarveen, bestaat er daarom een grote
kans op goed bewaarde archeologische waarden in situ. Deze kunnen bestaan uit
rituele deposities van allerlei aard: aardewerk, stenen bijlen, wielen, runderhoorns,
veenlijken enzovoorts. Ook kunnen resten van houten structuren worden
verwacht. Dergelijke vondsten zullen hoogstwaarschijnlijk uit het neolithicum of
later dateren.
Vondsten van jager-verzamelaarsamenlevingen uit het mesolithicum zijn ook
te verwachten. Het pollenspectrum uit het zuidelijke veen wijst op menselijke
activiteiten in de buurt ten tijde van het mesolithicum. Er zijn bij het eerdere
onderzoek ook stukjes houtskool gevonden, die mogelijk met dit gebruik te maken
hebben. De vondsten uit het mesolithicum kunnen bestaan uit vuurstenen
werktuigen, afslagen of bewerkt hout en gewei.
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4.2.

Veldonderzoek Kreushaarveen

4.2.1. Werkwijze veldonderzoek
De grondboringen in het Kreushaarveen werden uitgevoerd in april, juli en augustus
2009. Er is gebruik gemaakt van een 7 cm edelmanboor en een 2 cm steekguts.
Hiermee is bepaald wat de gaafheid is van de veenlagen in het noordelijke en
zuidelijke veen.
Er zijn twee boorraaien en vier losse boringen geplaatst. De tweede raai
wordt gevormd door boringen 59 tot en met 63 en de losse boringen zijn nummers
51, 56, 57 en 58. Alle andere boringen horen bij Raai 1. De raaien 1 en 2 liggen circa
20 meter uit elkaar. De boringen liggen 10, 20 of 30 meter uit elkaar op deze raaien.
De boringen 64 t/m 81 liggen oostelijk van de ruilverkavelingsweg, maar ten westen
van de oostelijke sloot (Figuur 20). De andere boringen liggen aan weerszijden van
de bermsloten, op de akkers. Boringen 82 t/m 88 zijn megaboringen.
Van het opgeboorde sediment zijn de diepte, de lithologie en de kleur (m.b.v.
Munsell) bepaald alsmede alle overige bijzonderheden en archeologische indicatoren
zoals houtskool, bewerkt of verbrand vuursteen en aardewerk. De diepte van de
boringen varieert van 50 tot 320 cm onder het maaiveld. Van alle boringen zijn de
RD-coördinaten gemeten met behulp van GPS. Tevens zijn de boorlocaties
ingemeten ten opzichte van de twee dammen die ook in het rapport van Jager &
Smit (1981) zijn aangegeven.
De relatieve hoogten van de boorpunten zijn met behulp van een waterpas
ingemeten en met behulp van het AHN zijn de NAP-hoogtes bepaald. Voor de
NAP-hoogtes en de RD-coördinaten van de afzonderlijke boorpunten wordt
verwezen naar de boorstaten en boorbeschrijvingen in Appendix III.
4.2.2. Resultaten veldwerk
De in raai 1 gezette boringen vormen samen een noord-zuid geörienteerd profiel
door beide venen. Voor het overzicht van de geïnterpreteerde weergave van
boorprofielen wordt verwezen naar Appendix III. Uit het noord-zuid profiel blijkt
dat er, zoals werd aangenomen, inderdaad twee venen aanwezig zijn. Het zuidelijke
veen is duidelijk kleiner en minder diep dan het noordelijke. Het zuidelijk veen is
circa 30 m breed in deze doorsnede en de maximale dikte van het veenpakket hierin
is 1,35 m. Het noordelijke veen blijkt circa 110 m breed in deze doorsnede en
2,95 m diep. Opgemerkt moet worden dat het niet vaststaat dat dit profiel de venen
op hun breedste en diepste punten snijdt, waardoor ze groter en dieper kunnen
blijken te zijn.
Raai 2 is gezet aan de westzijde van de weg ter hoogte van het zuidelijke
veen. De bodem is hier sterk verstoord. In dit profiel werd geen veen aangetroffen,
maar lag de bouwvoor direct op beeksediment. In boring 60 zijn nog wel brokken
veen waargenomen. Deze beekafzetting is waarschijnlijk afkomstig van de
bovenloop van het Scheebroekerloopje. De 'losse' boringen 51, 56 en 57 lieten een
verstoorde bouwvoor van 30 à 40 cm op een BC- of C-horizont zien.
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Zuidelijk veen, boringen 64 t/m 69:
De boringen 64 t/m 69 zijn in het zuidelijke veen en dus op de onderzoekslocatie
van Jager en Smit (1981) gezet. Ter hoogte van boringen 66 en 67 is een veenlaag
aanwezig van respectievelijk 135 cm en 60 cm dikte. Dit veen bevindt zich onder
40 cm tot 50 cm opgebrachte grond. Het veen verkeert in matige conditie door
ontwatering door de naastgelegen sloot.

Figuur 20. Kreushaarveen, Eext:
Luchtfoto (Google Earth) met
boorlocaties. De rode boorpunten
geven de boringen aan waarin
vondsten zijn gedaan. De blauwe
punten geven de boringen in het
noordelijke veen aan. De gele punten
geven de boringen in het zuidelijke
veen aan.
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Noordelijk veen, boringen 70 t/m 88:
Het noordelijke veen is vastgesteld in boringen 72 tot en met 79. De dikte van de
veenlaag varieert van 30 cm in boring 86 tot 295 cm in boring 77. De laag
opgebrachte grond is hier dikker dan op het zuidelijk veen, namelijk 50 cm tot
95 cm en het maaiveld ligt hier ongeveer één meter lager. Gezien de aanwezigheid
van 40 cm veen in de 'losse' boring 58, die 10 m naar het oosten is gezet, lijkt het
noordelijke veen in ieder geval tot daar door te lopen.
In tegenstelling tot het zuidelijke veen werden hier wel diverse zandlenzen
gezien in het profiel (boringen 72, 74, 75, 83 en 84 ). Deze zandlenzen bestonden uit
lemig dekzand. Daarnaast werden er in het noordelijke veen archeologische waarden
gevonden. In boring 78 is op 125 cm onder het maaiveld in een enigszins donkere
veenlaag met zandkorrels en een fragment houtskool opgeboord, wat kan wijzen op
menselijke aanwezigheid op de onderzoekslocatie in het verleden. In boring 83 (een
megaboring) is een fragment van een geslepen steen opgeboord, mogelijk het
halffabrikaat van een bijl (Figuur 21). Ook zijn er fragmenten graniet gevonden.
Alle vondsten zijn vermeld in Appendix IV.
De scheiding in de veenpakketten door de zandlenzen en de vondsten die
zijn gedaan in de boringen wijzen erop dat we ook hier te maken hebben met een
langzaam volgegroeid en deels dichtgestoven laagte, waarin artefacten zijn
achtergelaten.

Figuur 21.

Kreushaarveen, Eext: Foto en tekening van
vondstnummer 2. Het betreft een mogelijk
bijlfragment afkomstig uit het
noordelijke veen (boring 83).
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5.

Waarderingen, conclusies en advies (KNA 3.1 VS07)
De vele venen die Drenthe rijk is vormen een belangrijk deel van het bodemarchief.
Omdat er geen exacte data voorhanden zijn over hoe compleet dit bodemarchief
(nog) in de venen aanwezig is, zijn drie venen geselecteerd voor een waarderend
booronderzoek. Deze drie venen zijn het Bolveen bij Taarlo, het Kooikerveen bij
Klijndijk en het Kreushaarveen bij Eext. Van deze venen moest worden vastgesteld
of hier nog intacte veenlagen aanwezig waren, wat de verspreiding daarvan is en in
welke staat deze lagen verkeren. In alle venen zijn in het verleden opzienbarende
vondsten gedaan, waardoor ze als 'offervenen' worden geïnterpreteerd. Hieronder
volgen per onderzoekslocatie de waarderingen, conclusies en adviezen.

5.1

Bolveen, Taarlo
In het Bolveen zijn nog onverstoorde veenlagen aanwezig. Met name in het
oostelijke deel van de locatie is nog gaaf veen aanwezig. Mede gezien het grote aantal
vondsten dat in het verleden in het Bolveen werd gedaan bestaat er een zeer grote
kans dat hier nog meer archeologische waarden in situ aanwezig zijn.
Het palynologisch onderzoek in 1977 heeft aangetoond dat er destijds nog
veenafzettingen uit het preboreaal en het boreaal aanwezig waren. Het huidige
onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd waaruit blijkt dat de situatie
gewijzigd zou zijn sinds 1977. Het opgeboorde veen oogt goed doorwaterd en lijkt,
zeker op enige diepte, niet te lijden onder oxidatie door fluctuerende of lage
waterstanden. Om een precieze inschatting te maken van de omvang van eventuele
oxidatie van de veenlagen zal een nieuwe pollenanalyse van het veen moeten
worden uitgevoerd.

Tabel 5.

Bolveen, Taarlo. Scoretabel waardestelling vindplaats (naar KNA versie 3.1, 2007)

Waarden

Criteria

Scores
hoog

Beleving

middel

Schoonheid
Herinneringswaarde

Fysieke kwaliteit

Inhoudelijke kwaliteit

laag

totale score

2

2

wordt niet gescoord

Gaafheid

2

Conservering

2

Zeldzaamheid

≥5 behoudenswaardig
4
1

Informatiewaarde

2

Ensemblewaarde

2

Representativiteit

2

≥7 behoudenswaardig

7

Op basis van de aanwezigheid van een voldoende intact veenpakket en de
opmerkelijke al geborgen vondsten wordt het Bolveen als behoudenswaardig
aangemerkt (Tabel 5). Geadviseerd wordt daarom om het Bolveen te beschermen en
er voor te zorgen dat de waterstand op peil blijft, zodat de resterende archeologische
waarden goed geconserveerd blijven.
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Door de goede zichtbaarheid in het landschap is de belevingswaarde die het Bolveen
biedt in de vorm van een moerasbos met daarin een petgat, eveneens behoudenswaardig. Omdat de randen van het veentje reeds zijn verstoord kan geen exacte
omvang van het oorspronkelijke veentje worden gegeven. Geadviseerd wordt om
daarom in ieder geval het gehele bosje waarin het veentje ligt te beschermen.
5.2

Kooikerveen, Klijndijk
Het Kooikerveen is ontstaan als pingo. Nadat de pingo vervallen was tot een
pingoruïne is in het ontstane meer veen gaan groeien. In het Kooikerveen is nog een
grote hoeveelheid onverstoord veen aanwezig en er is in twee boringen (nr. 32 & 34)
gyttja waargenomen. Uit de palynologische studie van de studenten van het BAI is
gebleken dat er in ieder geval veengroei heeft plaatsgevonden tijdens het subboreaal
en de overgang van het subboreaal naar het subatlanticum. De archeologische
vondsten die in het verleden in het veen gedaan zijn dateren uit het laat-neolithicum
tot en met de vroege bronstijd. Deze archeologiche periodes vallen binnen de in het
pollenmonster vastgestelde paleobotanische periode.
Het veenmonster voor het paleobotanische onderzoek werd in 1992
gestoken in het noordelijke deel van het Kooikerveen. De veenlaag blijkt uit het
voorliggende booronderzoek naar het zuiden toe steeds dikker te worden.
Hoogstwaarschijnlijk zijn in het centrale en diepste deel van de pingoruïne nog
oudere lagen bewaard gebleven.
De verstoring aangetroffen in boring 36 hangt hoogstwaarschijnlijk samen
met de sleuf die turfgravers in de dertiger jaren van de vorige eeuw in het veen
hebben aangelegd en waarin de gemelde archeologische vondsten zijn gedaan. Het
lijkt erop dat deze sleuf, die van oost naar west door het veen zou zijn gegraven,
onze boorraai bij boring 36 kruist. De dikke veenlaag op de naastgelegen
boorlocaties duidt erop dat de verstoringen door turfwinning beperkt zijn gebleven.
Geconcludeerd kan worden dat er in het Kooikerveen nog een omvangrijk
pakket intact veen aanwezig is. De randwal en de randen van de pingoruïne zijn wel
aangetast. Aan de noord-, oost- en zuidzijde ligt de randwal binnen in gebruik zijnde
akkers. Daar is het object aan ernstige verstoring onderhevig. De randwal is
geëgaliseerd en alleen op luchtfoto's nog herkenbaar. In het noordelijke bosje is het
veen droog en geoxideerd. Het verkeert het in een matige conditie, mede omdat hier
op het veen geen zandlaag is aangebracht.
Uitgaande van de vondsten die in de dertiger jaren van de vorige eeuw
werden gedaan, de nu nog aanwezige intacte veenlagen en de resultaten van het
paleobotanische onderzoek, bestaat er in het Kooikerveen een zeer grote kans op
aanwezigheid van meer archeologische waarden in situ.
Op basis van de bovenstaande conclusies wordt de locatie Kooikerveen te
Klijndijk als behoudenswaardig aangemerkt in een scoretabel voor de waardestelling
van vindplaatsen (zie Tabel 6).
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Tabel 6.

Kooikerveen, Klijndijk. Scoretabel waardestelling vindplaats (naar KNA versie 3.1, 2007)

Waarden

Criteria

Beleving

Schoonheid

Scores
hoog

Herinneringswaarde
Fysieke kwaliteit

laag

totale score
2

wordt niet gescoord

Gaafheid
Conservering

Inhoudelijke kwaliteit

middel
2

2

≥5 behoudenswaardig
5

3

Zeldzaamheid

1

Informatiewaarde

3

Ensemblewaarde

3

Representativiteit

3

≥7 behoudenswaardig

10

In de omgeving van het veen zijn veel archeologische waarnemingen bekend
(Appendix II). De bewoning van de ruimte rond het Kooikerveen, in samenhang
met de vondsten in het Kooikerveen kan mogelijk meer duidelijkheid verschaffen
over de belevingswaarde van dit veen voor de prehistorische mens. Om deze reden
krijgt de pingoruïne hoge scores voor informatie- en ensemblewaarde en
representativiteit.
Geadviseerd wordt om de gehele pingoruïne inclusief het restant van de
randwal te beschermen. Het is van groot belang dat de grondwaterstand van het
Kooikerveen op peil blijft, en indien mogelijk wordt verhoogd om zo de veenlagen
en daarmee de archeologische waarden niet onnodig aan oxidatie bloot te stellen.
5.3

Kreushaarveen, Eext
Het Kreushaarveen in Eext bestaat uit twee venen. Landschappelijk is er niets meer
van de venen te zien. Ze zijn volledig geëgaliseerd en opgenomen in het
akkerbouwareaal ten zuidwesten van het dorp Eext. De laagtes liggen in het
verlengde van een bovenloop van het Scheebroekerloopje. Naar aanleiding van de
resultaten van het onderzoek door Jager en Smit in 1981 aan het zuidelijke veen,
wordt ervan uitgegaan dat de laagte is ontstaan als uitblazingsbekken. Van het
noordelijke veen is in dit onderzoek niet duidelijk geworden hoe de laagte waarin
het is gegroeid is ontstaan.
In het noordelijke veen is door dhr. Van Westing onder andere
Trechterbeker-aardewerk gevonden. Er is in de jaren '80 onduidelijkheid over de
vondstlocatie ontstaan, waardoor er bij het eerdere paleobotanische onderzoek van
uit is gegaan is dat de vondstlocatie zich in het zuidelijke veen bevond. Dhr. Van
Westing was bij de booronderzoeken van 29 juli en 3 augustus 2009 aanwezig en
deelde mee dat de vindplaats van het aardewerk zich dichtbij de Anderenseweg
bevindt, in het noordelijke veen. Gaande langs de Anderenseweg was hem namelijk
het dikke veenpakket opgevallen dat bij de aanleg van de ruilverkavelingsweg bloot
was komen te liggen.
Op dat moment had men het uitgegraven cunet aan de zuidkant (het
zuidelijk veen) alweer met zand opgevuld. Van Westing sprak van een hoog
veenpakket: veel hoger dan hijzelf. Hiervoor komt alleen het noordelijke veen in
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aanmerking omdat daar zeker 295 cm veen aanwezig was (boring 77). Dit sluit
overigens niet uit dat er in het zuidelijke veen eveneens archeologische waarden
aanwezig zijn.
Evenals in het zuidelijke veen is ook in het noordelijk veen houtskool
opgeboord (boring 78). Het houtskool werd gevonden in een zandige laag in het
veen en op 125 cm onder het maaiveld. De veenlaag ligt hier op 50 cm tot 275 cm
onder het maaiveld. Daarnaast werden in diverse boringen zandlenzen gevonden in
het veenpakket. De zandlenzen zijn ontstaan door het inwaaien van stuifzand.
Dergelijk zandlenzen zijn ook door Jager en Smit gevonden in het zuidelijke veen.
De vondsten die in de megaboringen werden gedaan zijn afkomstig uit de
noordelijke helft van het noordelijke veen. De vondsten lagen op een diepte van
tussen de 60 cm en 150 cm beneden het maaiveld (Appendix IV). Hoogstwaarschijnlijk kunnen de vondsten geassocieerd kunnen worden met het door Van
Westing gevonden Trechterbeker-aardewerk.
In het booronderzoek werd vastgesteld dat de bodem aan de westzijde van de
ruilverkavelingsweg sterk verstoord is. Op de akker aan de westzijde van de weg
hebben bodemingrepen plaatsgevonden in het kader van de ruilverkaveling (Van
Westing, persoonlijk commentaar). Het bodemprofiel zoals waargenomen in de
boringen 64 tot en met 81 (Figuur 20) verkeert in een matige tot redelijke staat.
Gezien de ontwatering die op dit moment plaatsvindt wordt langdurige in situ
bescherming van organische archeologische waarden in het veen niet mogelijk
geacht. Door de ontwatering zal het Kreushaarveen langzaam maar zeker oxideren
en met het veen de organische artefacten. Alleen door middel van het herstellen van
de waterhuishouding of een opgraving (behouden ex situ) kunnen deze
archeologische waarden worden veiliggesteld.
Belevingswaarde heeft het Kreushaarveen niet. De locatie is geheel
geëgaliseerd. Als bodemarchief voor archeologische waarden blijkt de locatie
Kreushaarveen te Eext daarentegen zeer interessant te zijn. De scoretabel die is
ingevuld in het kader van de waardestelling voor deze locatie geeft dan ook een
behoudenswaardige status aan (zie Tabel 7).
Tabel 7.

Kreushaarveen, Eext. Scoretabel waardestelling vindplaats (naar KNA, versie 3.1, 2007)

Waarden

Criteria

Scores
hoog

Beleving

Schoonheid
Herinneringswaarde

Fysieke kwaliteit

Inhoudelijke kwaliteit

middel

1

2

Conservering

2
3

1

≥5 behoudenswaardig
4
≥7 behoudenswaardig

Informatiewaarde

2

Ensemblewaarde
Representativiteit

totale score

wordt niet gescoord

Gaafheid

Zeldzaamheid

laag

2
10

3

40

Geadviseerd wordt het Kreushaarveen te behouden door de waterhuishouding in de
bodem aan te passen (te herstellen) of door een (gedeeltelijke) opgraving van het
object. Het omhoog brengen van het grondwaterniveau is mogelijkerwijs geen
optie, omdat de omringende akkers hierdoor onbegaanbaar worden. Een opgraving
dient vooraf te worden gegaan door een proefsleuvenonderzoek, waarin wordt
vastgesteld of er zich nog artefacten in het veen bevinden en indien dit het geval is
waar deze uit bestaan en hoe ze het beste geborgen kunnen worden. Voor zowel een
proefsleuvenonderzoek als een opgraving dient een Programma van Eisen (PvE) te
worden opgesteld. Dit PvE moet worden voorgelegd aan de gemeente Aa en Hunze
en aan de provinciaal archeoloog, dr. W.A.B. van der Sanden, Drents Plateau,
Stationsstraat 11, 9401 KV Assen, 0592-305932 / 06-22662601,
w.sanden@drentsplateau.nl. Het uitvoerende werk kan alleen verricht worden door
een daartoe gecertificeerd bedrijf.
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Appendix I
Archeologische periodes

paleolithicum
paleolithicum vroeg:
paleolithicum midden:
paleolithicum laat:
paleolithicum laat A:
paleolithicum laat B:

ijzertijd:
tot 300.000 BP
300.000 - 35.000 BP
35.000 BP - 8.800 vC
35.000 - 18.000 BP
18.000 BP - 8.800 vC

mesolithicum:
mesolithicum vroeg:
mesolithicum midden:
mesolithicum laat:

8.800 - 7.100 vC
7.100 - 6.450 vC
6.450 - 4.900 vC

neolithicum:
neolithicum vroeg:
neolithicum vroeg A:
neolithicum vroeg B:
neolithicum midden:
neolithicum midden A:
neolithicum midden B:
neolithicum laat:
neolithicum laat A:
neolithicum laat B:

5.300 - 4.200 vC
5.300 - 4.900 vC
4.900 - 4.200 vC
4.200 - 2.850 vC
4.200 - 3.400 vC
3.400 - 2.850 vC
2.850 - 2.000 vC
2.850 - 2.450 vC
2.450 - 2.000 vC

bronstijd:
bronstijd vroeg:
bronstijd midden:
bronstijd midden A:
bronstijd midden B:
bronstijd laat:

2.000 - 1.800 vC
1.800 - 1.100 vC
1.800 - 1.500 vC
1.500 - 1.100 vC
1.100 - 800 vC

ijzertijd vroeg:
ijzertijd midden:
ijzertijd laat:
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800 - 500 vC
500 - 250 vC
250 - 12 vC

romeinse tijd:
romeinse tijd vroeg:
romeinse tijd vroeg A:
romeinse tijd vroeg B:
romeinse tijd midden:
romeinse tijd midden A:
romeinse tijd midden B:
romeinse tijd laat:
romeinse tijd laat A:
romeinse tijd laat B:

12 vC - 70 nC
12 vC - 25 nC
25 - 70 nC
70 - 270 nC
70 - 150 nC
150 - 270 nC
270 - 450 nC
270 - 350 nC
350 - 450 nC

middeleeuwen:
middeleeuwen vroeg:
middeleeuwen vroeg A:
middeleeuwen vroeg B:
middeleeuwen vroeg C:
middeleeuwen vroeg D:
middeleeuwen laat:
middeleeuwen laat A:
middeleeuwen laat B:

450 - 1.050 nC
450 - 525 nC
525 - 725 nC
725 - 900 nC
900 - 1.050 nC
1.050 - 1.500 nC
1.050 - 1.250 nC
1.250 - 1.500 nC

nieuwe tijd:
nieuwe tijd A:
nieuwe tijd B:
nieuwe tijd C:

1.500 - 1.650 nC
1.650 - 1.850 nC
1.850 – heden

Appendix II

Kaarten met bekende en verwachte
archeologische waarden

Appendix III
Boorbeschrijvingen en profielen volgens
Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Appendix IV
Vondstenlijst van de vondsten uit het Kreushaarveen te Eext

