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Administratieve gegevens 
 
Toponiem   : Stokerij 
Plaats    : Gorredijk 
Gemeente   : Opsterland 
Provincie   : Friesland 
Projectnummer   : S090080 
Bevoegd gezag   : gemeente Opsterland 
Opdrachtgever   : Tauw Amsterdam bv 
Uitvoerende instantie  : Synthegra bv 
Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 33.985 
Datum onderzoeksmelding : 10-03-2008 
Onderzoeksnummer (ARCHIS) : 27146 
Kaartblad   : 11G 
Periode    : laat-paleolithicum – nieuwe tijd 
Oppervlakte   : ca. 6935 m2 
Perceelnummer(s)  : onbekend 
Grond eigenaar / beheerder : onbekend 
Grondgebruik    : Bebouwing, tuin, verharding. 
Geologie : keileem (Laagpakket van Gieten, Formatie van Drente) met een dek van 

  dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) 
Geomorfologie   : grondmorene met een dek van dekzand, zwak golvend 
Bodem    : laarpodzolgronden 
Depot    : Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het 

  Provinciaal Depot van Groningen, Friesland en Drenthe te Nuis 
 
 
De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende 4 coördinaten: 
 
noordwest X: 200523   Y: 558598 
noordoost X: 200670   Y: 558598 
zuidoost  X: 200670   Y: 558497 
zuidwest  X: 200523   Y: 558497 
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1 Inleiding 
 

1.1 Onderzoekskader 
Synthegra heeft in opdracht van Tauw Amsterdam een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een 
terrein aan de Stokerij in Gorredijk (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen 
nieuwbouw. De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van 
de aanleg van bouwputten voor de bebouwing zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau 
worden verstoord, dat in dit gebied vanaf het maaiveld verwacht kan worden. 
 
Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen archeologische waarden in het gebied 
verloren gaan. Daarom is vanwege de regelgeving van de overheid voorafgaand aan de graafwerkzaamheden 
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie versie 3.1.1  
 
Het bevoegd gezag, de gemeente Opsterland, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een 
selectiebesluit nemen. 
 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 
de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 
waarden.  
 
De volgende onderzoeksvragen zullen, indien mogelijk, worden beantwoord: 
 
• Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 
• Worden in het onderzoeksgebied archeologische vindplaatsen verwacht?  
• Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 
• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
 

                                                           
1 SIKB 2006a. 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 
Het plangebied is circa 6935 m2 groot en ligt aan de Stokerij in Gorredijk (afbeelding 1.1). Het terrein wordt in 
het noorden begrensd door de Stationsweg, in het oosten door een erfafscheiding, in het zuiden door 
bestaande bebouwing en in het westen door een pad. Het plangebied is deels in gebruik als grasland/tuin en 
deels verhard en bebouwd. De hoogte van het maaiveld bedraagt circa 0,5 m +NAP (Normaal Amsterdams 
Peil).2 

Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 
kader (Bron: TOP25raster 1998. Topografische Dienst Nederland, Emmen).  

                                                           
2 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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2 Bureauonderzoek 
 

 2.1 Inleiding 
Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 
verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is in eerste instantie gedaan door het raadplegen van 
voor de archeologie relevante (schriftelijke) bronnen. Dit betreft met name gegevens over bekende 
archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied. Dit is aangevuld met historisch en fysisch-geografisch 
onderzoek, waarbij informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van historische kaarten 
en tevens gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 
 

2.2 Landschapsgenese  
Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn gegevens 
over de landschapsgenese verzameld:  
 

• Geologische Kaart, schaal 1:50.000 
• Geomorfologische Kaart, schaal 1:50.000 
• Bodemkaart, schaal 1:50.000 
• Relevante achtergrondliteratuur 

 
Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de Lithostratigrafische Indeling van de Ondiepe 
Ondergrond.3 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 
 
Geologie en geomorfologie 
Op de geologische kaart van Nederland 1:50.000 (afbeelding 2.1) staat aangegeven dat binnen het 
plangebied op geringe diepte onder het maaiveld keileem aanwezig is (Dr6).4  
 
De keileem is afgezet tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien (circa 200.000 – 130.000 jaar geleden). In die 
tijd was de noordelijke helft van Nederland bedekt door een landijskap. De keileem werd onder het landijs 
afgezet en bestaat uit een mengsel van materiaal dat uit de ijskap smelt en materiaal dat al onder de 
landijskap ligt en door het ijs vervormd is.5 Op deze manier ontstond een sediment dat zeer slecht gesorteerd 
is en dat over het algemeen zeer slecht waterdoorlatend is. Deze laatste eigenschap is vaak nog van invloed 
op het huidige landschap (natte zone), zeker wanneer de keileem niet te diep onder het maaiveld aanwezig is. 
De keileem wordt tot het Laagpakket van Gieten gerekend, dat onderdeel is van de Formatie van Drente. Na 
het afsmelten van de ijskap heeft de keileem lange tijd aan het oppervlak gelegen. In de warmere periode die 
volgde op het Saalien, het Eemien, heeft er mogelijk bodemvorming plaatsgevonden in de keileem. 
 
Met de gele driehoekjes, in afbeelding 2.1, zijn de gebieden aangegeven waar de keileem bedekt is met een 
laag dekzand. Dit dekzand is afgezet gedurende de laatste ijstijd, het Weichselien. In de koudste en droogste 
perioden van het Weichselien, met name tijdens het Laat-Pleniglaciaal (circa 26.000 – 15.700 jaar geleden) 
en Laat-Glaciaal (circa 15.700 – 11.755 jaar geleden), was de vegetatie vrijwel verdwenen. Hierdoor kon op 
grote schaal verstuiving optreden, waarbij dekzand is afgezet.6 Dit (vaak lemige) zand is kalkloos, fijnkorrelig 
(150 – 210 μm), goed afgerond, goed gesorteerd en arm aan grind en wordt tot het Laagpakket van Wierden 
gerekend en behoort tot de Formatie van Boxtel. Het reliëf dat hierbij is ontstaan wordt gekenmerkt door 

                                                           
3 De Mulder e.a. 2003 en via  www.nitg.tno.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de ondiepe 

ondergrond. 
4 Rijks Geologische Dienst, 1986. 
5 Berendsen, 1996. 
6 Berendsen 2004, 190. 
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vlaktes, depressies en dekzandkopjes, afgewisseld met langgerekte ruggen. Binnen het plangebied heeft het 
dekzand naar verwachting een dikte van 0,5 à 2 meter.7  

Legenda 
Dr6  : keileem; Laagpakket van Gieten, Formatie van Drente 
Tw3  : dekzand dikker dan 2 m; Formatie van Twente 
Tw4  : fluvio(eolisch)periclaciale afzetting (zand, plaatselijk met leem, gyttja en veen); 
 Formatie van Twente 
gele driehoekjes : dekzand dunner dan 2 m; Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel 
Afbeelding 2.1: Ligging van het plangebied op de Geologische Kaart van Nederland schaal 1:50.000, 
aangegeven met het rode kader (Bron; Rijks Geologische Dienst, 1986). 
 
Vanaf het begin van het Holoceen (circa 11.755 jaar geleden) steeg de zeespiegel doordat het landijs afsmolt. 
Als gevolg van de stijgende zeespiegel steeg ook de grondwaterstand in het dekzandgebied, waardoor het 
gebied vernatte. Door de vernatting van het gebied kon er veenvorming plaatsvinden. De veenvorming begon 
in de relatief laag gelegen delen van het dekzandlandschap zoals de beekdalen.8 Het veen dat werd gevormd 
onder invloed van het stijgende grondwater wordt laagveen genoemd en wordt gerekend tot het Hollandveen 
Laagpakket, dat onderdeel is van de Formatie van Nieuwkoop. Het bestaat hoofdzakelijk uit rietveen.  
Hoe dikker de veenlaag werd, hoe minder het veen gevoed werd door het grondwater en hoe meer het 
afhankelijk werd van de neerslag. Op deze wijze ontstond een voedselarm soort veen met heide, veenmos en 
wollegras.9 Dit type veen, dat onafhankelijk van het grondwater kan groeien wordt hoogveen genoemd en 
wordt gerekend tot het Laagpakket van Griendtsveen, dat onderdeel is van de Formatie van Nieuwkoop. Dit 
type veen heeft zich ook binnen het plangebied gevormd. Er is geen exacte datering van het begin van de 

                                                           
7 Rijks Geologische Dienst, 1982. 
8 Berendsen, 2005. 
9 Ter Haar en Polhuis, 2004. 
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veengroei in de omgeving van het plangebied bekend, maar vermoedelijk begon de veenvorming rond 3000 v. 
Chr.10 
 
De vorming van het hoogveen ging door tot het moment dat het hoogveen werd afgegraven in het kader van 
de turfwinning. De eerste kleinschalige vervening vond plaats in de 13e eeuw. Vanaf de 16e eeuw werd de 
vervening geregeld door de overheid en werd het veen op grotere schaal afgegraven. Ook binnen het 
plangebied is het veen geheel afgegraven. Dit is nu nog te zien aan de langgerekte strookverkaveling 
(afbeelding 1.1). 

Legenda 
3L2 : grondmorene, bedekt met dekzand, zwak golvend 
2M44 : veenkoloniale ontginningsvlakte (laag gelegen) 
2M14 : vlakte van  ten dele verspoelde dekzanden (vervlakt door veen en/of overstromingsmateriaal) 
3K14 : dekzandrug 
B : bebouwing 
Afbeelding 2.2: Ligging van het plangebied op de Geomorfologische Kaart van Nederland schaal 1:50.000, 
aangegeven met het rode kader (Bron: www.archis2.archis.nl). 
 
Op de Geomorfologische Kaart van Nederland schaal 1:50.000 (afbeelding 2.2) is het plangebied niet 
gekarteerd, omdat het binnen de bebouwde kom van Gorredijk ligt. Op grond van de aangrenzende 
kaarteenheden ligt het plangebied naar verwachting op grondmorene, bedekt met dekzand (code 3L2). Zowel 
ten oosten als ten westen van de bebouwde kom van Gorredijk staan enkele dekzandruggen aangegeven, 
maar uit de hoogtekaart van het plangebied en directe omgeving (afbeelding 2.3) blijkt dat het plangebied niet 
op een dergelijke dekzandrug ligt.11  

                                                           
10 De Mulder, 2003. 
11 www.ahn.nl 
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Legenda 
Blauw : < 0 +NAP 
Groen : 0 – 0,75 m +NAP 
Geel : 0,75 – 1,50 m +NAP 
Rood : > 1,5 m +NAP 
Afbeelding 2.3: Ligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland schaal, aangegeven met 
het rode kader (Bron: www.ahn.nl). 
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Bodem  
Volgens de bodemkaart komen in het plangebied laarpodzolgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand voor 
(afbeelding 2.4, code cHn21).12 
 

Legenda 
cHn21 : laarpodzolgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand 
zWp : moerige podzolgronden met een humushoudende bovengrond en een moerige tussenlaag 
vWp : moerige podzolgronden met een moerige bovengrond 
...x : keileem in de ondergrond beginnend tussen 40 en 120 cm beneden maaiveld 
Afbeelding 2.4: Ligging van het plangebied op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000, aangegeven met het 
rode kader (Bron: Stichting voor Bodemkartering, 1978). 
 
De laarpodzolgronden worden gekenmerkt door een dun plaggendek met een dikte van 30 tot 40 cm.13 Dit 
plaggendek is ontstaan, doordat mogelijk al vanaf 1500 op grote schaal het systeem van potstalbemesting 
werd toegepast.14 Plaggen werden met mest van het vee vermengd en op de akkers uitgespreid om de 
bodem vruchtbaarder te maken. In de loop der tijd is hierdoor een plaggendek op de oorspronkelijke bodem 
ontstaan. Plaggendekken kunnen archeologische vindplaatsen beschermen tegen verstoring zoals 
verploeging. 
 
Het plaggendek is meestal donkergrijs tot zwart van kleur (Aap/Aa-horizont).15 Onder het plaggendek ligt de 
oorspronkelijke bodem, een podzolgrond. De podzolgrond bestaat uit een donker gekleurde, humeuze 

                                                           
12 Stichting voor Bodemkartering, 1978. 
13 Stichting voor Bodemkartering, 1971. 
14 Spek, 2004. 
15 Stichting voor Bodemkartering, 1971. 
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bovengrond (A-horizont), waaronder een E-horizont (uitspoelingshorizont) aanwezig is.16  Hieronder ligt de B-
horizont (inspoelingshorizont), die geleidelijk overgaat in de C-horizont. Afhankelijk van de vroegere 
bodembewerking is de oorspronkelijke A-, E- en/of B-horizont in meer of mindere mate intact. Vaak zijn deze 
door verploeging met de onderste helft van het plaggendek vermengd geraakt. Gezien het feit dat er 
turfwinning heeft plaatsgevonden binnen het plangebied is de kans erg groot dat het oorspronkelijke 
podzolprofiel is vergraven. 
 
De grondwatertrap binnen het plangebied is V. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand op  
minder dan 40 cm beneden maaiveld wordt aangetroffen en de gemiddeld laagste grondwaterstand dieper 
dan 120 cm beneden maaiveld ligt.  
 
 
 

                                                           
16 De Bakker en Schelling, 1989. 
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2.3 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 
In deze paragraaf wordt gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische waarden bekend zijn. 
Hiervoor zijn de volgende bronnen binnen de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 
(RACM) geraadpleegd: 
 

• het Centraal Archeologisch Archief (CAA) 
• het Centraal Monumenten Archief (CMA) 
• Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS II) 

 
Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 

• Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) 
 
Volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RACM geldt een lage 
archeologische trefkans (bijlage 2). Deze kaart is indicatief en zal voor het opstellen van een gespecificeerd 
verwachtingsmodel worden genuanceerd en gepreciseerd, aangezien er niet uit blijkt wat de aard en 
ouderdom is van de te verwachten archeologische resten.  
 
FAMKE adviseert voor het plangebied een quickscan om het steentijd-bodemarchief op intactheid te 
controleren en een karterend onderzoek voor de periode ijzertijd – late middeleeuwen, waarbij aandacht uit 
dient te gaan naar Romeinse en vroegmiddeleeuwse ontginningssporen. 
 
Uit de archieven en ARCHIS II van de RACM blijkt dat in het onderzoeksgebied geen archeologische 
monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen aanwezig zijn (bijlage 2). Uit de directe omgeving 
(binnen een straal van 500 m) zijn evenmin monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen bekend. 
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2.4 Historische ontwikkeling 
Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal en relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd, 
dat in onderstaande paragraaf is weergegeven. 
 
Gorredijk (of: De Gordyk) is ontstaan langs de huidige Opsterlandse Compagnonsvaart. Het is een 
veenkolonie die is ontstaan vanuit het zuidelijker gelegen Kortezwaag, gelegen op de kruising van de weg 
naar Heerenveen – Assen en de vaart naar het Gorreveen.17 In 1633 is sprake van een  "Seeckere huijs, 
seuen roede lang en twee voet breet, staende te corteswagen bij de Hoogewech en de Heerensloot", 
waarschijnlijk het eerste huis van de kolonie Gorredijk.18 Een veenkolonie is te omschrijven als een 
(laatmiddeleeuwse) nederzetting waarvan de ruimtelijke hoofdstructuur ten behoeve van de turfwinning is 
aangelegd.19 De veenontginning in Friesland kwam in de 16e eeuw op gang, maar het duurde nog tot de 17e 
eeuw voordat het veen op grote schaal werd afgevoerd.20 Voor het turftransport waren kanalen van groot 
belang. De Opsterlandse Compagnonsvaart, waarvan de aanleg begonnen is rond 1630, is één van de drie 
grote compagnonsvaarten in Friesland. Via dit kanaal werd, net als via de Drachtstercompagnonsvaart en de 
Schoterlandse Compagnonsvaart, het meeste Friese veen afgevoerd.  
 
Vaarten, die met hun bruggen en sluizen grote investeringen vereisten, werden in eerste instantie vooral met 
behulp van kapitaal uit Utrecht en Holland aangelegd. Toch waren de Friese "heeren" vanaf het begin 
betrokken bij deze initiatieven dankzij hun politieke invloed. Vanaf 1660, toen de Republiek der Verenigde 
Nederlanden en het rijke Holland over het hoogtepunt van hun groei heen was, kregen de Friese edelen de 
initiatieven tot vervening in handen.21 Sommige vervenerfamilies kregen veel invloed en bouwden hun 
landhuizen met fraaie tuinen naast de landhuizen van de adellijke bewoners. De familie van Teyens uit 
Opsterland was één van die grote, invloedrijke families.22  
 
In Opsterland, waar Gorredijk in is gelegen, heeft men zowel hoog- als laagveen ontgonnen. Het hoogveen 
werd sinds de 16e eeuw na afwatering als turf gestoken en gebruikt als brandstof. De vervening van het 
laagveen, waarbij men geen molens en dijken bouwde, was rond 1750 een nieuwe manier van vervenen, 
overgewaaid uit Noordwest-Overijssel. De arbeiders verveenden in tegenstelling tot de oude Friese methode 
(namelijk het drogen van uit ‘petten’ gegraven veen op daarvoor bestemde stroken land die ‘ribben’ werden 
genoemd23) met de baggerbeugel, en vervoerden de specie op bokken naar het land. Deze methode was 
grondiger, maar zorgde er ook voor dat de ‘petten’, de gaten waar het veen uit werd gewonnen, niet meer 
verlandden.24  
 
Het gebied rondom Gorredijk is ontstaan na inpoldering en natte vervening van het gebied, dat vervolgens 
weer werd drooggemalen.25 De Opsterlandse Compagnonsvaart was daarbij onmisbaar, aangezien deze voor 
zowel de afwatering als voor de transportmogelijkheid van het veen benut werd. Gorredijk groeide in de 18e 
eeuw uit tot een handelscentrum voor hout en boekweit, waarmee de oorspronkelijke veenkolonie een andere, 
op opslag en doorvoer gerichte infrastructurele vorm kreeg. In de 19e eeuw werd de Nieuwe Vaart aangelegd 

                                                           
17 Stenvert e.a. (red.) 2000, 142. 
18 www.pbgorredijk.nl 
19 Stol 1994, 81. 
20 Idem. 
21 www.museumopsterland.nl 
22 Idem 
23 Ter Haar en Polhuis 2004, 33-34. 
24 www.hfjansen.nl 
25 www.museumopsterland.nl 
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om de verbinding met de meren te verbeteren, en de weg naar Heerenveen werd beter begaanbaar gemaakt 
door deze te verharden.26 
 
Op zowel het minuutplan uit begin 19e eeuw (afbeelding 2.1)27  als uit de gegevens van de Oorspronkelijke 
Aanwijzende Tafels (OAT)28 behorende bij het minuutplan blijkt dat het plangebied niet bebouwd is. Het is in 
gebruik als bouwland, en beslaat meerdere percelen. De huidige Stationsweg ten noorden van het plangebied 
is reeds zichtbaar. Ten oosten van het plangebied is op circa 300 m bebouwing aanwezig.  

Afbeelding 2.3: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1811-1832, aangegeven met het blauwe 
kader. (Bron: www.watwaswaar.nl). 
 
Op de kaart uit 1838-1857 (afbeelding 2.4) is evenmin bebouwing zichtbaar binnen het plangebied, dat in 
gebruik is als bouwland. De bebouwing ten oosten van het plangebied is duidelijk zichtbaar, evenals de 
zuidelijk van het plangebied gelegen dorpskern. Ten zuiden van het plangebied is een pad zichtbaar, waaraan 
ten zuidoosten van het plangebied een enkele boerderij gelegen is. Ten westen van het plangebied is de 
Nieuwe Vaart zichtbaar, die ten noordwesten van de dorpskern begint en in noordelijke richting loopt. Ter 
hoogte van de aanwezige brug ligt het gehucht Draaibrug. Een pad loopt van dit gehucht naar de bebouwing 
ten oosten van het plangebied.  
 

                                                           
26 Stenvert e.a. (red.) 2000, 143. 
27 www.watwaswaar.nl Gemeente Gorredijk, sectie B, blad 4. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die zijn 

vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen 

(kadasters) van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 
28 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die        

betrekking hebben op de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en 

de oppervlakte. 
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Afbeelding 2.4: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1851-1855, aangegeven met het blauwe 
kader. (Bron: Wolters Noordhoff Atlasproducties 1990, Noord-Nederland, blad 65). 
 

Afbeelding 2.5:  Ligging van het plangebied op de kaart uit ca. 1927, aangegeven met het blauwe kader (Bron: 
Uitgeverij Nieuwland 2005, Friesland, blad 147). 
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Afbeelding 2.6: Ligging van het plangebied op de kaart uit ca. 1955-1965, aangegeven met het blauwe kader 
(Bron: Uitgeverij 12 Provinciën 2006/2007, blad 55-56). 

 
Op de kaart uit circa 1927 (afbeelding 2.5) zijn twee gebouwen binnen de grenzen van het plangebied 
zichtbaar. Deze woningen zijn omgeven met een erf dat buiten de noordelijke grens van het plangebied valt 
en grenst aan de huidige Stationsweg. In het westen van het plangebied is een pad aanwezig dat vanaf de 
stationsweg in zuidelijke richting loopt. Aan weerszijden van dit pad is begroeiing aanwezig. Het overige deel 
van het plangebied is in gebruik als weiland. Zowel ten noorden van het plangebied, noordelijk van de 
stationsweg, als ten westen van het plangebied is bebouwing aanwezig. De bebouwing ten zuidoosten van 
het plangebied is niet meer aanwezig, maar de bebouwing ten oosten van het plangebied is wel uitgebreid in 
westelijke richting. Het pad dat vanaf deze bebouwing naar Draaibrug loopt is nog aanwezig. Langs dit pad, 
dat de Tolhuislaan kruist ten noordwesten van het plangebied, zijn ter plaatse van de Leitspolder enkele 
boerderijen gebouwd. Ten zuiden van het plangebied is het pad dat op de kaart uit 1851-1855 voor het eerst 
aanwezig is nog steeds zichtbaar.  
 
Op de kaart uit 1955-1965 (afbeelding 2.6) Is de bebouwing binnen het plangebied ongewijzigd, en is het 
onbebouwde deel in gebruik als weiland. De bebouwing ten oosten van het plangebied is eveneens niet 
gewijzigd. De bebouwing ten noorden van de Stationsweg wel; op de kaart uit 1927 zijn drie boerderijen 
zichtbaar en op de kaart uit 1955-1966 zijn er twee zichtbaar. De meest oostelijke boerderij van deze drie is 
verdwenen. Het pad dat tussen Draaibrug en de bebouwing ten oosten van het plangebied loopt is niet meer 
aanwezig, maar de voormalige ligging is nog wel te herkennen aan het verkavelingspatroon (schuin lopende 
sloten) ten noorden van het plangebied. Het pad ten zuiden van het plangebied is nog wel aanwezig.  
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2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 
Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 
verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 2.1.  
 
Volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RACM geldt een lage 
archeologische trefkans (bijlage 2). Deze kaart is indicatief en zal voor het opstellen van een gespecificeerd 
verwachtingsmodel worden genuanceerd en gepreciseerd, aangezien er niet uit blijkt wat de aard en 
ouderdom is van de te verwachten archeologische resten. FAMKE adviseert voor het plangebied een 
quickscan om het steentijd-bodemarchief op intactheid te controleren en een karterend onderzoek voor de 
periode ijzertijd – late middeleeuwen, waarbij aandacht uit dient te gaan naar Romeinse en 
vroegmiddeleeuwse ontginningssporen. 
 
Op basis van de ouderdom van de te verwachten afzettingen kunnen er vondplaatsen aanwezig zijn vanaf het 
paleolithicum – mesolithicum. In de paleolithische en mesolithische periode leefde men als jager-
verzamelaars in tijdelijke kampementen. In het midden-paleolithicum lag binnen het plangebied de keileem 
aan het maaiveld. Archeologische resten uit deze periode bestaan vooral uit werktuigen van bot en vuursteen 
en haardkuilen. Dergelijke vindplaatsen zijn zeer moeilijk op te sporen. Er zijn geen waarnemingen uit deze 
periode in de omgeving van het plangebied bekent. De archeologische verwachting voor de periode midden-
paleolithicum wordt daarom op laag gesteld. 
 
In het laat-paleolithicum is de keileem bedekt met dekzand. Als tijdelijke woonplaats koos men vaak de hoger 
gelegen dekzandruggen in de buurt van water. Archeologische resten uit de periode laat-paleolithicum tot en 
met het mesolithicum worden daarom op de top van het dekzand verwacht en bestaan vooral uit werktuigen 
van bot en vuursteen en haardkuilen en zijn moeilijk op te sporen. Het plangebied ligt relatief laag in een 
golvende dekzandvlakte. De kans is groot dat de top van het dekzand bij het afgraven van het veen in het 
plangebied is vergraven, waardoor eventueel aanwezige archeologische resten uit deze periode al zijn 
vernietigd. De archeologische verwachting voor de periode laat-paleolithicum tot en met mesolithicum wordt 
daarom op laag gesteld. 
 
Vanaf het neolithicum schakelt men geleidelijk aan over van jagen/verzamelen naar landbouw en veeteelt. Dit 
proces verloopt geleidelijk aan. Door deze overschakeling kan men het nomadische bestaan achter zich laten 
en overschakelen op een sedentaire levenswijze. De nederzettingslocaties blijven dezelfde. Nog steeds 
verkiest men hogere, droge gebieden nabij water, bijvoorbeeld dekzandruggen. In tegenstelling tot de 
vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars gekenmerkt door een oppervlakkige verstoring van de bodem, 
gaat men vanaf het neolithicum de bodem bewerken en vaste woonplaatsen aanleggen. Het sedentaire 
karakter van de nederzettingen resulteert in diepe paalkuilen, afvalkuilen, waterputten en beerputten. Het 
plangebied lag  tot en met het midden-neolithicum vermoedelijk in een relatief laaggelegen deel van het 
dekzandgebied. Er zijn geen waarnemingen bekend in de omgeving van het plangebied uit deze periode. 
Daarom wordt de archeologische verwachting voor de periode vroeg-neolithicum tot en met het midden-
neolithicum op laag gesteld, te meer omdat het niveau waarin eventuele resten worden verwacht (de top van 
dekzand) vermoedelijk vergraven is. 
 
Vanaf circa 3000 v. Chr. (laat neolithicum) raakt het plangebied overgroeid met veen en zijn de 
omstandigheden ongunstig voor bewoning. De veengroei hield aan tot aan het moment dat het veen werd 
afgegraven ten behoeve van de turfwinning in de late middeleeuwen. Binnen het plangebied is al het veen 
afgegraven. Daarom wordt de archeologische verwachting voor resten uit de periode laat-neolithicum tot en 
met de vroege middeleeuwen op laag gesteld. 
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In de middeleeuwen bestond de omgeving van het plangebied uit een uitgestrekte hoogveenvlakte, plaatselijk 
afgewisseld met laagveen. Pas na ontginning van deze veengebieden werd het mogelijk om nederzettingen te 
vestigen. Gorredijk werd in de eerste decennia van de 17e eeuw gesticht nadat de Opsterlandse 
Compagnonsvaart werd aangelegd. De vaart zorgde voor afwatering van het gebied en bood de verveners de 
mogelijkheid om turf te vervoeren. Het plangebied ligt ten noorden van de oude kern van Gorredijk en is lange 
tijd in gebruik geweest voor agrarische doeleinden. Uit onderzoek van het historische kaartmateriaal blijkt dat 
de eerste bebouwing dateert uit het begin van de 20e eeuw. De huidige bebouwing dateert uit de tweede helft 
van de 20e eeuw en bevindt zich op de plaats van de eerdere bebouwing, waardoor de bodem verstoord zal 
zijn. De verwachting voor archeologische resten uit de late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd wordt 
daarom eveneens op laag gesteld. 
 
 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging 
sporen 

midden-
paleolithicum 

laag bewoningssporen, tijdelijke 
kampementen: vuursteen artefacten, 
haardkuilen 

Onder het 
dekzand, vanaf 
de top van de 
keileem 

laat-
paleolithicum  – 
mesolithicum 

laag  vanaf maaiveld 

neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

laag niet van toepassing  

late 
middeleeuwen – 
nieuwe tijd 

laag sporen van agrarische activiteit, losse 
vondsten 

vanaf maaiveld 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 
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3 Conclusies en aanbevelingen 
 
3.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied geldt zowel een lage verwachting voor 
vuursteenvindplaatsen vanaf het midden-paleolithicum tot en met het mesolithicum als voor 
nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd.  
 

3.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  
 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 
In het plangebied is keileem afgezet, dat tot het Laagpakket van Gieten (onderdeel van de Formatie 
van Drente) wordt gerekend, afgedekt door een dek van dekzand. Dit dekzand wordt tot het 
Laagpakket van Wierden (onderdeel van de Formatie van Boxtel) gerekend. De keileem bestaat uit 
grondmorene. Het hierover afgezette dekzand is zwak golvend. Het dekzand is overgroeid geraakt 
met veen, dat vanaf de late middeleeuwen is afgegraven. Het plangebied werd door middel van 
potstalbemesting vruchtbaar gemaakt voor de landbouw, waardoor laarpodzolgronden werden 
gevormd. 
 

• Worden archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied verwacht? 
Binnen het plangebied worden geen archeologische vindplaatsen verwacht. 
 

• Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 
Op grond van het antwoord op bovenstaande vraag is deze vraag niet meer van toepassing. 
 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 
ontwikkeling van het gebied? 
In het plangebied worden geen archeologische resten verwacht, waardoor deze niet bedreigd 
kunnen worden door de voorgenomen herinrichting van het plangebied. 

 
3.3 Aanbevelingen 

FAMKE adviseert voor het plangebied een quickscan om het steentijd-bodemarchief op intactheid te 
controleren en een karterend onderzoek voor de periode ijzertijd – late middeleeuwen, waarbij aandacht uit 
dient te gaan naar Romeinse en vroegmiddeleeuwse ontginningssporen. Op grond van de resultaten van het 
onderzoek wordt er voor het plangebied echter geen vervolgonderzoek geadviseerd, aangezien voor alle 
perioden een lage archeologische verwachting geldt. 
 
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectie-advies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop 
wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 
activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zijn beoordeeld door het bevoegd 
gezag (gemeente Opsterland), die vervolgens een selectiebesluit neemt.  
 
Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 
onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit 
volledig worden uitgesloten. Synthegra bv wil de opdrachtgever er daarom op wijzen, dat mochten er tijdens 
de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen dan geldt conform artikel 53 
van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg29 een meldingsplicht bij de minister van Onderwijs, 

                                                           
29 WAMZ 2007. 



Project : Bureauonderzoek , Stokerij te Gorredijk 
Kenmerk : RNI/ALG/SAD/S090080  

 
 

 
 
© Synthegra bv, Doetinchemseweg 61a, NL-7007 CB  Doetinchem 21 van 23 

Cultuur en Wetenschap of ons inziens het door hem vertegenwoordigd bevoegd gezag, de gemeente 
Opsterland. 
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Bijlage 1:    Overzicht van relevante geologische en archeologische 
tijdvakken 
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Bijlage 2:    Combinatiekaart IKAW, AMK en ARCHIS-waarnemingen 
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