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Laagland Archeologie heeft op 6 en 7 november 2017 een archeologische begeleiding 

uitgevoerd bij de aanleg van een deel van de rioleringen in het kader van het 

Centrumplan Eelde. Het betreft een zone van circa 20 meter lengte in het oostelijke deel 

van de straat Westerhorn, met een aansluiting op de Hoofdweg. Op basis van voorgaand 

bureau- en verkennend booronderzoek heeft dit deel van het gehele Centrumplan een 

hoge archeologische verwachting gekregen. Bij de aanleg van het riool diende er een 

archeologische begeleiding plaats te vinden. 

 

Bij de archeologische begeleiding is een deel van een gracht aangetroffen die 

waarschijnlijk rond het terrein van het Nijsinghhuis loopt. De gracht is vermoedelijk niet 

eerder dan in de eerste decennia van de 20e eeuw gedempt met een pakket sterk 

humeuze grond. Mogelijk is deze grond afkomstig van het aangrenzende terrein rond het 

Nijsinghhuis. De gracht is in het deel van de rioolsleuf dat onder archeologische 

begeleiding is uitgegraven over de lengte aangesneden en in een dwarsprofiel voor 

ongeveer de halve (noordelijke) doorsnede waargenomen. Het in de vulling aangetroffen 

keramische vondstmateriaal dateert op zijn vroegst uit de 18e eeuw maar een porseleinen 

elektriciteitsisolator dateert het dempingspakket op zijn vroegst uit het begin van de 20e 

eeuw. Voor zover bekend is er geen historische informatie over de demping van de 

gracht. De gracht is waarschijnlijk aangelegd in de eerste helft van de 18e eeuw bij de 

aanleg van de tuinen rond het Nijsinghhuis en gedempt in een van de eerste decennia 

van de 20e eeuw. 

In het overige deel van de onderzochte rioolsleuf is nog een gedempte sloot aangetroffen. 

Het natuurlijke bodemprofiel is als gevolg van de aanleg van de gracht en recentere 

kabel- en leidingsleuven tot diep in de C-horizont vergraven. 

 

Bij eventuele toekomstige ontwikkelingen met graafwerken direct langs de begrenzing 

van de (deels voormalige) tuinen rond het Nijsinghhuis verdient het de aanbeveling om 

ook daarbij ook archeologisch veldonderzoek uit te voeren. 
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De aanleiding van het onderzoek vormen de geplande werkzaamheden aan de riolering in 

het centrum van Eelde, gemeente Tynaarlo. Voor de aanleg van de nieuwe riolering wordt 

een sleuf aangelegd met een gemiddelde diepte van 2 m -Mv. en plaatselijk tot 3 m -Mv. 

De breedte van de sleuf bedraagt aan de onderzijde maximaal 3 m en aan de bovenzijde 

3 m. Als gevolg van deze bodemingrepen kunnen mogelijk aanwezige archeologische 

waarden verstoord worden. 

Het plangebied van de rioleringswerkzaamheden bevindt zich gedeeltelijk in een terrein 

van hoge archeologische waarde op de Archeologische Monumentenkaart (AMK). Het 

betreft de historische kern van Eelde (AMK-nummer 14023). Uit eerder uitgevoerd 

inventariserend veldonderzoek in de vorm van verkennend booronderzoek (Kaptein 

en Spoelstra 2010), blijkt dat de bodem in het aangrenzende terreindeel ten zuiden van 

de straat de Westerhorn intact is en bestaat uit een zeer humeuze laag op het dekzand 

(C-horizont). In een van de boringen in deze laag zijn baksteenresten aangetroffen die 

mogelijk afkomstig zijn van kloostermoppen. De laag lijkt gerelateerd te zijn aan de oude 

kern van Eelde en betreft waarschijnlijk een oude cultuurlaag. Om deze redenen wordt de 

aanleg van het nieuwe riool ter plaatse van de Westerhorn onder archeologische 

begeleiding uitgevoerd (afbeelding 1). Andere delen van het plangebied van de 

rioleringswerkzaamheden zijn reeds vrijgegeven (Kaptein en Spoelstra 2010) of worden 

aanvullend onderzocht middels verkennende boringen.  

Voor de archeologische begeleiding is een door de gemeente Tynaarlo (bevoegd gezag) 

goedgekeurd PvE opgesteld.1 

 

 

                                                

1 Amsing en Benjamins 2017 

1INLEIDING 

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK 
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Afbeelding 1. Ligging van het gehele projectgebied ‘Centrumplan Eelde’ en het 

onderzoeksgebied (binnen de blauwe ovaal). Bron: PvE, Amsing en Benjamins). 

Het onderzoeksgebied omvat het oostelijke deel van de straat Westerhorn dat aansluit op 

de Hoofdweg, zie onderstaande afbeelding. 

 

1.2 AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED 
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Afbeelding 2. Het onderzoeksgebied voor de archeologische begeleiding (blauw) 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS PLANGEBIED 

Projectnaam 
AB Centrumplan Eelde, Westerhorn 

Toponiem 
Eelde Westerhorn 

Plaats 
Eelde 

Gemeente 
Tynaarlo 

Provincie 
Drenthe 

Kaartblad 
12W 

Coördinaten centrum X: 233.800 ; Y:572.550 

Oppervlakte plangebied circa 
75 m2 

Diepte geplande bodemverstoring  
 2 – 3 m –Mv 

Onderzoeksaanmelding Archis3 
4574738100 

Archis-monumentnummer 
14023 – Historische kern Eelde 

CMA/AMK-status 
Terrein van hoge archeologische waarde 

Archis-vondstlocatie 
N.v.t. 

Opdrachtgever 
ARCADIS Nederland B.V. 
Postbus 63 

1.3 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
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9400 AB Assen 

Uitvoerder 
Laagland archeologie vof 
Cobbingstraat 27, 7631 DA Ootmarsum 

06-49883403 

Hans.ouderengerink@laaglandarcheologie.nl 

Bevoegd gezag 
Gemeente Tynaarlo, 
Kornoeljeplein 1 
9481 AW Vries 

Deskundige namens het bevoegd 

gezag 

M. Huisman 
Kornoeljeplein 1 
9481 AW Vries 
*** 

Uitvoeringsperiode onderzoek 7 en 8 december 2017 

Beheerder en plaats documentatie Laagland archeologie vof, Ootmarsum 

Tabel 1. Objectgegevens. 

 



Archeologische begeleiding. Centrumplan Eelde, rioolvervanging Westerhorn, gemeente Tynaarlo 

(DR) 

9 

 

 

Uit eerder uitgevoerd inventariserend veldonderzoek, in de vorm van verkennend 

booronderzoek2 blijkt dat de bodem ter plaatste van de straat de Westerhorn intact is en 

bestaat uit een zeer humeuze laag op het dekzand (C-horizont). In een van de boringen 

in deze laag zijn baksteenresten aangetroffen die mogelijk afkomstig zijn van 

kloostermoppen. De laag lijkt gerelateerd te zijn aan de oude kern van Eelde en betreft 

waarschijnlijk een oude cultuurlaag. Om deze redenen wordt de aanleg van het nieuwe 

riool ter plaatse van de Westerhorn onder archeologische begeleiding uitgevoerd ( 

afbeelding 1). Andere delen van het plangebied van de rioleringswerkzaamheden zijn 

reeds vrijgegeven (Kaptein en Spoelstra 2010) of worden aanvullend onderzocht middels 

verkennende boringen. Het doel van de archeologische begeleiding is om eventueel 

aanwezige archeologische waarden veilig te stellen en te documenteren. 

Onderzoeksdoel 

De archeologische begeleiding is uitgevoerd op basis van een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd PvE.3 De archeologische begeleiding heeft tot doel eventueel in de 

kabelsleuven aanwezige archeologische sporen en structuren te onderzoeken en te 

documenteren en eventueel relevante vondsten te bergen en veilig te stellen. 

 

Onderzoeksvragen uit het PvE 

1. Zijn er ter plaatse van de vindplaats(en) archeologische resten en sporen aanwezig? 

2. Wat is de ligging van de aanwezige archeologische resten (horizontaal en verticaal)? 

3. In welke mate is ter plaatse van de vindplaats(en) sprake van een intacte 

bodemopbouw? 

4. Zijn er verstoringen aanwezig? Zo ja, welke verstoring(en), (tot) op welke diepte en 

wat is de impact (horizontaal/verticaal) van de verstoring(en) op het bodemarchief ter 

plaatse? 

                                                

2 Kaptein en Spoelstra 2010, 

3 J.A.M. Oude Rengerink 2017 

2 ONDERZOEKSOPDRACHT 

2.1 ALGEMEEN 

2.2 PVE EN ONDERZOEKSVRAGEN 

H
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5. Wat kan op basis van de resultaten gezegd worden over de aard van de aanwezige 

archeologische resten in de verschillende perioden? 

6. Zijn er structuren aanwezig zoals oude gebouwen, muren, etc. etc.?  

7. Zijn er sporen aanwezig van landbouwactiviteiten, zoals ploegsporen en 

(drainage)greppels? In de vorm van verkleuringen in de grond? 

8. Zijn er sporen aanwezig van infrastructuur, zoals een oude weg en waterwegen? 

9. Wat is de gaafheid en mate van conservering van de aanwezige archeologische resten? 

10. Wat is de mate van conservering van eventuele paleo-ecologische resten zoals zaden, 

pollen en noten etc. ? 

11. Wat is de relatie tussen de aangetroffen resten, de vastgestelde stratigrafie, de 

bodemgesteldheid en het landschap (geomorfologie en reliëf)? 

12. Wat is de relatie tussen de landschappelijke ligging (geomorfologie, reliëf en bodem) 

en de conservering van de archeologische resten? 

13. Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de op de onderzoekslocatie aanwezige 

archeologische resten (zeldzaamheid en informatiewaarde), gemeten aan hetgeen er uit 

de regio reeds bekend is? 

14. Bestaat er een relatie tussen verschillende vondstconcentraties (vindplaatsen uit 

verschillende perioden of gelijktijdig gebruik /ensemblewaarde), zowel op de 

onderzoekslocatie als in de omgeving? 

15. Wat is het belang (bezien vanuit lokaal, regionaal en landelijk perspectief) van de 

binnen het plangebied aanwezige archeologische resten (representativiteit)? 

16. Hoe valt samengevat de waarde van de vindplaatsen te beschrijven – en daarmee de 

noodzaak tot vervolgonderzoek? Als de waarde binnen een vindplaats te differentiëren is, 

wat is dan de waarde van die deellocaties? 

17. Welke nieuwe specifieke onderzoeksvragen komen uit de begeleiding naar voren die 

door middel van een opgraving beantwoord kunnen worden? 

 

Datering 

Late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd  

 

Complextype 

Dorpskern 

 

Omvang 

De begrenzing en oppervlakte van eventuele vindplaatsen zijn vooralsnog onbekend. 

 

Diepteligging 

Archeologische sporen en vondsten kunnen aangetroffen worden direct onder het 

maaiveld/ verstoring van de huidige weg(bestrating). 

 

Gaafheid en conservering 

2.3 ARCHEOLOGISCH VERWACHTINGSMODEL 
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In verband met de aanwezigheid van een intact esdek, is de verwachte gaafheid en mate 

van conservering als goed te kwalificeren. 

 

Locatie 

De facto wordt de sleuf voor de nieuwe riolering kabelsleuven in een vindplaats aangelegd 

(AMK-terrein). 

 

Uiterlijke kenmerken 

Sterk humeuze woon- of bouwlandlagen. Mogelijk funderingsresten en kavelsloten. 

 

Mogelijke verstoringen 

Er zullen vrijwel zeker recente en subrecente verstoringen zijn binnen de aan te leggen 

sleuf. Deze zullen onder andere bestaan uit de oudere rioolsleuf. 
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De te volgen onderzoeksstrategie omvat een zogenaamde actieve archeologische 

begeleiding waarbij in het te onderzoeken deel van de Westerhorn het graafwerk voor de 

aanleg van de rioolsleuf op aanwijzingen van een archeoloog wordt uitgevoerd. Het 

archeologische veldwerk is uitgevoerd op basis van de in het PvE in paragraaf 6 

omschreven strategie. 

 

Bevindingen bij het veldwerk 

De archeologische begeleiding is uitgevoerd door J.A.M. Oude Rengerink (Senior KNA-

archeoloog) op 6 en 7 november 2017. In afbeelding 3 is de ontgraving aangegeven 

waarbinnen de archeologische begeleiding heeft plaatsgevonden. 

 

3 VELDONDERZOEK 

3.1 ONDERZOEKSMETHODIEK 

H
O
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Afbeelding 3. Begrenzing van de aangelegde rioolsleuf = put 1  

Lithologie, lithogenese en bodem 

De natuurlijke bodemopbouw is nagenoeg geheel verstoord als gevolg van recente en 

oudere graafwerken. In de noordwand van de ontgraving is te zien dat de bodem tot in de 

3.2 RESULTATEN; LITHOLOGIE, LITHOGENESE EN 

BODEMONTWIKKELING 
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C-horizont is vergraven. Deze C-horizont bestaat uit matig fijn tot zeer fijn zand waarin 

een gelaagdheid voorkomt die bestaat uit fijnzandige en sterk siltige en matig fijnzandige 

zwak siltige laagjes. Deze gelaagheid duidt mogelijk op Oud Dekzand. 

Scherp begrensd op deze C-horizont ligt in het westelijke deel van de ontgraving een 

oude slootdemping (afbeelding 5, profiel 1).  

 

In de zuidwand van de rioolsleuf is de C-horizont binnen het opgravingsvlak niet 

aangetroffen. Hier bevindt zich een antropogeen pakket dat als een voormalige gracht 

wordt aangemerkt (zie verder paragraaf 3.3). 

 

 

Afbeelding 4. Spoellagen in dekzand onder een geheel geroerd grondpakket in het 

oostelijke deel van de noordwand van de rioolsleuf. 
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Afbeelding 5. Profiel 1 met een slootdemping (spoor3) in het westelijke deel van de 

noordwand van de rioolsleuf. 

In de sleuf is een beperkt aantal sporen aangetroffen. In de noordwand aan de westzijde 

van de sleuf is een donkergrijsbruin humeus pakket grond aangetroffen van een spoor dat 

zich bij het uitgraven van de sleuf al als een greppel of een sloot kenmerkte (spoor 3). 

 

Spoor 1 omvat een in de gehele zuidzijde en in de zuidwand van de sleuf liggende 

donkerbruingrijze en sterk humeuze vulling van een vermoedelijke grachtvulling. Dit 

spoor is in de profielen 2 tot en met 5 gedocumenteerd en de insnijding is in het 

opgravingsvlak als een baan over de lengte van de sleuf ingemeten. De vulling bevatte 

een relatief grote hoeveelheid puinresten, bestaande uit baksteen-en dakpanfragmenten. 

In het westelijke deel van dit spoor lag een dik pakket gebroken dakpannen. De vulling 

van spoor 1 was relatief homogeen van textuur en kleur. Het spoor is in het vlak 

gedocumenteerd op een diepte van circa 1,5 tot 1,7 m onder het straatniveau. Bij de 

aanleg van de sleuf was de boveninsteek te zien op circa 0,6 m onder het straatniveau 

(zie sporentekening). De onderkant van dit spoor is niet bereikt binnen het 

opgravingsvlak. Door middel van enkele boringen kon worden bepaald dat deze op circa 

0,3 tot 0,5 m onder het vlak lag. Daarmee ligt de onderkant van dit spoor op circa 1,15 

m. +NAP en heeft ten opzichte van het straatniveau een diepte van circa 2,0 tot 2,2 m. 

3.3 ARCHEOLOGIE 

3.3.1 SPOREN EN STRUCTUREN 
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Spoor 2 omvat een flinke zwerfkei die was ingebed in de noordkant van de vulling van 

spoor 1. De veldkei had een diameter van ongeveer 0,8 m. 

 

 

Afbeelding 6. Pakket met gebroken dakpannen in het westelijke deel van spoor 1 

 

Het vondstmateriaal uit het spoor omvat aardewerk (46 fragmenten), glas (6 fragmenten) 

en bouwkeramiek. Met uitzondering van een elektriciteitsisolator, kan al het 

vondstmateriaal in de 18e eeuw vervaardigd zijn of voorkomen. Onder het aardewerk en 

het glaswerk zijn zowel objecten vertegenwoordigd die in de late 17e tot eerste helft van 

de 18e eeuw zijn vervaardigd, als objecten uit de tweede helft van de 18e eeuw. Geen 

enkel aardewerk- of glasfragment is echter met zekerheid vóór ca. 1700 te dateren. Het 

na 1800 te dateren industrieel wit aardewerk is slechts met één klein fragment 

vertegenwoordigd. Afwijkend is de datering van een elektriciteitsisolator uit wit, 

industrieel porselein die, gelet op de ontwikkeling van het gebruik van elektriciteit 

moeilijk van vóór 1850 kan dateren. Vooralsnog wordt aangenomen dat Eelde en 

omgeving niet eerder dan in het begin van de 20e eeuw van elektriciteit waren voorzien, 

mogelijk zelfs nog enige decennia later. 

Het geborgen aardewerk omvat roodbakkend aardewerk (18 fragmenten, witbakkend 

aardewerk (7 fragmenten), geglazuurd steengoed (12 fragment), faience (4 fragmenten), 

majolica (1 fragment) en industrieel wit aardewerk (2 fragmenten). Het roodbakkende 

3.4 VONDSTEN (T.A. SPITZERS) 
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aardewerk bestaat uit gewoon gebruiksaardewerk, waaronder kommen, voorraadpotten 

en kannen en is op zijn minst ten dele vervaardigd in de nabijgelegen Friese 

aardewerkcentra. Hetzelfde geldt vermoedelijk ook voor het witbakkende aardewerk. De 

aard van het aangetroffen steengoedaardewerk sluit aan bij die van het rood- en 

witbakkende aardewerk. Het bestaat vooral uit fragmenten van kannen en 

mineraalwaterflessen. Rijkversierde, luxe-kannen ontbreken. Te vermelden is het 

voorkomen van steengoed dat bedekt is met een donkerbruin loodglazuur dat met 

ijzerengobe is vermengd. Dit is waarschijnlijk afkomstig uit het Nedersaksische 

pottenbakkerscentrum Duingen ten zuiden van Hannover. Naast een fragment van een 

(pis?)potje met bewust aangebrachte draairibbels is waarschijnlijk ook een fragment van 

een kan hier gefabriceerd.  

Het glaswerk omvat fragmenten van kelkglazen uit kleurloos glas en wijnflessen met een 

bolle vorm uit groen glas. Beide behoren tot het gebruiksglas dat in de 18e eeuw 

algemeen gangbaar was en ook in boerderijen wordt teruggevonden. 

Onder de bouwkeramiek bevinden zich enkele opvallende zaken, die afkomstig zouden 

kunnen zijn van het nabijgelegen herenhuis. De bouwkeramiek in het spoor omvat 

fragmenten van bakstenen, dakpannen, wand- en vloertegels. Twee van de vier geborgen 

wandtegelfragmenten zijn beschilderd met paarse mangaanverf. Het gebruik van 

dergelijke wandtegels was vrij algemeen, ook in boerderijen, bijvoorbeeld tegen een 

haardwand. Ook het gebruik van plavuizen was niet ongewoon in boerderijen. 

Aangetroffen zijn fragmenten van ongeglazuurde rode en grijze plavuizen en van groen 

geglazuurde plavuizen. Aan dakbedekking zijn resten van golfpannen aangetroffen: zowel 

gewone, ongeglazuurde rode tot oranje pannen, maar ook fragmenten van donkerbruin 

geglazuurde pannen. De laatste zijn vanaf de 17e eeuw vervaardigd, maar worden vooral 

gevonden in contexten uit de latere 18e en 19e eeuw, vaak in de buurt van bijzondere 

gebouwen, zoals kerken of herenhuizen. Behalve gewone golfpannen is ook een 

geglazuurde nokpan aangetroffen. Bijzonder is ook een vogelpan of ventilatiepan: een 

golfpan met een overdekt gat waar een vogel uit kan vliegen.  

Verder zijn diverse soorten bakstenen aangetroffen, allen zonder mortelsporen. Uit de 

late middeleeuwen dateert een halve kloostermop met een formaat van 14,5 x 8 cm. 

Daarnaast zij meerdere fragmenten van mopstenen aangetroffen met breedte van 11,5 

tot 12,5 en een dikte van 5,0 tot 5,5 cm. Deze kunnen in de late 16e of 17e eeuw 

vervaardigd zijn. De diverse handvormstenen met kleinere formaten passen goed in de 

18e eeuw. Het betreft rode handvormstenen met hoekige kanten en formaten van 21 x 

9,0-9,5 x 5,0 cm; 10,5 x 4,5 cm; 8,5 x 4,0 cm; een (licht)rode  en een gele 

handvormsteen van 10,0 x 3,5 cm met minder scherpe kanten en een zacht, rommelig 

baksel; een geeltje van 7,5 x 3,0 cm en een klinkerharde, donkerbruingrijze steen met 

hoekige kanten van 7,0 x 3,3 cm. De bakstenen en plavuizen zijn in het veld 

gedeselecteerd. 

Spoor 1 werd tijdens het veldwerk als een vermoedelijke gedempte gracht aangemerkt. 

Deze interpretatie is vooral gebaseerd op de langwerpige vorm langs de zuidelijke zijde 

3.5 INTERPRETATIE EN CONCLUSIES 
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van de leidingsleuf. De vulling werd gezien de textuur, de vele puinresten en de vondsten 

die over de gehele verticale dimensie van de gracht grotendeels uit dezelfde periode 

dateren, gezien als een demping met sterk humeuze grond die van elders is aangevoerd, 

inclusief het vondstmateriaal.  

Op de topografische kaart rond 1900 is te zien dat er rond de tuinen van het Nijsinghhuis, 

die noordelijk aan de Westerhorn grenzen een brede sloot of gracht lag. 

 

De in de rioolsleuf waargenomen gracht zou dan mogelijk de gracht langs de noordzijde 

kunnen zijn. 

 

 

Afbeelding 7. Het terrein van het Nijsinghhuis (binnen de rode contour) dat grotendeels 

met een flinke sloot of gracht is omgeven op de topografische kaart rond 1900. 

 

Uit het door Oranjewoud uitgevoerde onderzoek op onder andere het aangrenzende 

terrein aan de zuidkant van de Westerhorn blijkt dat er daar sprake is van een 

ophogingspakket dat bestaat uit een donkergrijs, sterk humeus ophogingspakket met veel 

puinresten (boring 7 die op ongeveer 40 m zuidoostelijk van de rioolsleuf ligt, tot een 

diepte van circa 1,5 meter onder het maaiveld).  

 

Bij twee andere boringen in dit terrein is er tot een diepte van 1,2 tot 1,5 m -mv sprake 

van een lichtgrijsbruine puinhoudende laag op een donkerbruingrijze ‘oude laag’ met 

daarin onder andere oud puin. De onderkant van de ’oude laag’ ligt op circa 1,5 tot 2,1 m 

onder het maaiveld. Het betreffende terrein is blijkbaar flink opgehoogd waarbij het 
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onbekend is wanneer dit is gebeurd. Indien de veronderstelde ‘oude laag’ het 

oorspronkelijke maaiveld vormt dan ligt de grachtvulling in de rioolsleuf met de 

bovenkant aanzienlijk hoger. In het licht daarvan is het ook denkbaar dat spoor 1 ook 

deel uitmaakt van de ophoging op het aangrenzende zuidelijke terrein.  

 

De datering van de aanleg van de gracht of sloot kan niet goed worden bepaald 

aangezien er geen concrete aanwijzingen voor zijn aangetroffen. De jongste vondst (de 

porseleinen isolator uit de demping in spoor 1 dateert op zijn vroegst uit het begin van de 

20e eeuw. De herkomst van de vondstrijke grond is niet te herleiden maar denkbaar is dat 

deze ergens vanaf het terrein van het Nijsinghhuis afkomstig is en is aangebracht 

gelijktijdig met de ophoging van het noordelijke deel van het terrein zoals dat uit het 

onderzoek van Oranjewoud is vastgesteld.  

 

Tijdens het veldwerk wist een oudere belangstellende nog te melden dat er in zijn 

jeugdjaren nog lange tijd een sloot langs de zuidzijde van de Westerhorn lag. Bovendien 

ligt er langs de west- en zuidzijde van het terrein rond het Nijsinghhuis nog steeds een 

brede sloot die ook het restant van een rondlopende gracht kan zijn. 

 

Het Nijsinghhuis is een oud aanzienlijk huis dat na een verbouwing in 1654 en tot 1751 

de zetelplaats was van de schulten van Eelde4. Nadien bleef het de woning van de 

aanzienlijke families Nijsingh, Lewe en Tonkens. Het huis heeft onder andere nog 

gefungeerd als ambtswoning van burgemeesters van Eelde en Peize en als gemeentehuis 

van Eelde, kantoor sociale zaken, distributiekantoor, Nutsspaarbank en school. 

Tegenwoordig is er het museum De Buitenplaats. In de eerste helft van de 18e eeuw is er 

door de familie Nijsingh ook een ruime tuin met een appelhof en een vijver aangelegd.5 

Vermoedelijk had deze tuin de omvang zoals die op 19e eeuwse kaarten is te zien. Op de 

topografische kaart uit het midden van de 19e eeuw is te zien dat er in die periode nog 

een aanzienlijke gracht rond de tuinen ligt.  

 

De gracht zal geen defensieve functie hebben gehad aangezien er geen enkele aanwijzing 

is dat er ter plaatse van het Nijsinghhuis voor de 17e eeuw een verdedigbaar huis heeft 

gestaan. Grachten rond aanzienlijke huizen werden aangelegd om prestigieuze motieven 

en al dan niet met het oogmerk om als adellijke eigenaar van een omgracht aanzienlijk 

huis en goederenbezit te voldoen aan een van de toelatingseisen voor toetreding tot de 

ridderschap van Drenthe. In dat geval zou het Nijsinghhuis tot een havezate zijn 

verheven maar afgezien van de ontbrekende adellijke status was het ook geen erkende 

havezate. Het meest waarschijnlijk is dat de aanleg van de gracht deel uitmaakte van de 

aanleg van het tuincomplex door de familie Nijsingh in de eerste helft van 18e eeuw. 6 

 

Het noordelijke deel van de tuin, grenzend aan de Westerhorn, was gezien de historische 

kaarten een weilandje. Mogelijk lag dit relatief laag. Ergens in de jaren negentig van de 
                                                

4 https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijsinghhuis 

5 idem 

6 Helemaal zeker is dit niet. Er is vermoedelijk ook voor het midden van de 17e eeuw al een huis 

aanwezig van het geslacht Bronneger, maar dit zal geen ‘aanzienlijk’ huis zijn geweest. 
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20e eeuw is dit deel van de tuin onttrokken aan het tuingebied en ingericht als openbare 

ruimte zoals dat tegenwoordig nog het geval is.  

 

Zoals op de historische topografische kaart al blijkt lag er nog rond het begin van de 20e 

eeuw een brede sloot of gracht nagenoeg geheel om het terrein van het Nijsinghhuis. Op 

de topografische kaart rond 1930 lijkt er alleen nog maar een smalle sloot zichtbaar te 

zijn. Het is dus waarschijnlijk dat de gracht in de eerste decennia van de 20e eeuw is 

gedempt, wat gezien de aangetroffen porceleinen isolator meer voor de hand ligt. 

 

 

Afbeelding 8. Topografische kaart midden 19e eeuw. Rond de tuinen van het Nijsinghhuis 

ligt een redelijk brede waterloop die als gracht bestempeld kan worden. 

Bij de verdere aanleg van het riool in de Hoofdweg in zuidelijke richting, ter plaatse van 

het Nijsinghhuis is door de regioarcheoloog en medewerkers van de aannemer echter 

geen spoor van de gracht aangetroffen. De Hoofdweg is hier in de tweede helft van de 20e 

eeuw echter in oostelijke richting verlegd waardoor een voor het Nijsinghhuis liggende 

gracht gemist kan zijn. 
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De onderzoeksvragen uit het PvE worden hieronder beantwoord: 

1. Zijn er ter plaatse van de vindplaats(en) archeologische resten en sporen aanwezig? 

Er is een gedempte gracht of sloot aanwezig waarvan de aanlegperiode niet is te 

bepalen. De demping zal op zijn vroegst hebben plaatsgevonden aan het einde van de 

19e eeuw. Verder is er aan de noordzijde van de rioolsleuf een ondiepere gedempte 

sloot aangetroffen. 

2. Wat is de ligging van de aanwezige archeologische resten (horizontaal en verticaal)? 

De gedempte gracht strekt zich uit langs de zuidzijde van de rioolsleuf en kan 

mogelijk om de hoek met de Hoofdweg afbuigen langs de westzijde van deze straat. 

3. In welke mate is ter plaatse van de vindplaats(en) sprake van een intacte 

bodemopbouw? 

Er is geen intacte bodemopbouw aanwezig. De natuurlijke bodem is tot diep in de C-

horizont vergraven. 

4. Zijn er verstoringen aanwezig? Zo ja, welke verstoring(en), (tot) op welke diepte en 

wat is de impact (horizontaal/verticaal) van de verstoring(en) op het bodemarchief 

ter plaatse? 

De bodem is sterk verstoord, enerzijds door de aanleg van kabels- en leidingen en in 

zekere zin kan ook de gedocumenteerde gracht als een oude bodemverstoring worden 

gezien. Deze verstoringen reiken tot diep in de natuurlijke C-horizont. 

4 ONDERZOEKSVRAGEN EN 

CONCLUSIE 

4.1 ONDERZOEKSVRAGEN 

H
O

O
F
D

S
T

U
K
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5. Wat kan op basis van de resultaten gezegd worden over de aard van de aanwezige 

archeologische resten in de verschillende perioden? 

Er is een gedempte gracht aanwezig waarvan de ouderdom van de aanleg niet goed is 

te bepalen. Waarschijnlijk is de gracht gegraven bij de aanleg van de tuinen in de 18e 

eeuw. De gracht heeft in elk geval open gelegen tot aan het einde van de 19e eeuw. 

Vermoedelijk is de gracht in de eerste decennia van de 20e eeuw gedempt 

6. Zijn er structuren aanwezig zoals oude gebouwen, muren, etc. etc.?  

De gracht kan als een structuur worden aangemerkt. Het betreft dan waarschijnlijk 

een deel van een rond het terrein van het Nijsinghhuis rondlopende gracht. 

7. Zijn er sporen aanwezig van landbouwactiviteiten, zoals ploegsporen en 

(drainage)greppels? In de vorm van verkleuringen in de grond? 

Er zijn geen sporen van landbouwactiviteiten waargenomen. 

8. Zijn er sporen aanwezig van infrastructuur, zoals een oude weg en waterwegen? 

Er zijn sporen van 20e eeuwse infrastructuur aangetroffen, bestaande uit oude kabels 

en leidingen. Oudere sporen zijn niet waargenomen. 

9. Wat is de gaafheid en mate van conservering van de aanwezige archeologische 

resten? 

Voor zover niet bij de aanleg van de rioolsleuf vergraven, is de gracht als grondspoor 

met vulling buiten de rioolsleuf waarschijnlijk nog intact en de dempingslaag bevat 

goed geconserveerd vondstmateriaal. 

10. Wat is de mate van conservering van eventuele paleo-ecologische resten zoals zaden, 

pollen en noten etc.?  

Er was geen aanleiding om paleo-ecologische monsters te nemen en derhalve kan 

alleen worden aangegeven dat in de relatief vochtige en humeuze vulling van de 

gracht nog redelijk goed geconserveerde paleo-ecologische resten aanwezig zullen 

zijn. 

11. Wat is de relatie tussen de aangetroffen resten, de vastgestelde stratigrafie, de 

bodemgesteldheid en het landschap (geomorfologie en reliëf)? 

Bij de archeologische begeleiding zijn geen specifieke gegevens gedocumenteerd om 

op deze vraag een antwoord te kunnen geven. 
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12. Wat is de relatie tussen de landschappelijke ligging (geomorfologie, reliëf en bodem) 

en de conservering van de archeologische resten? 

 

Idem als bij vraag 11. 

 

13. Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de op de onderzoekslocatie aanwezige 

archeologische resten (zeldzaamheid en informatiewaarde), gemeten aan hetgeen er 

uit de regio reeds bekend is? 

Waar het gaat om de opgevulde gracht gaat het om een demping die op zijn vroegst 

uit de 19e eeuw dateert. De vulling bevat een set aan (keramische) vondsten die in 

secundaire context liggen en de informatiewaarde is daarom gering. De gracht kan 

qua aanlegperiode niet gedateerd worden en betreft slechts een klein deel van een 

grotere structuur. Grachten rond voorname huizen, zoals in dit geval het Nijsinghhuis, 

zijn niet bijzonder en niet zeldzaam.  

14. Bestaat er een relatie tussen verschillende vondstconcentraties (vindplaatsen uit 

verschillende perioden of gelijktijdig gebruik /ensemblewaarde), zowel op de 

onderzoekslocatie als in de omgeving? 

Er is geen relatie te leggen met zowel vondstconcentraties binnen de 

onderzoekslocatie (die zijn er niet), en vindplaatsen in de omgeving. 

15. Wat is het belang (bezien vanuit lokaal, regionaal en landelijk perspectief) van de 

binnen het plangebied aanwezige archeologische resten (representativiteit)? 

Het belang van de archeologische resten is gering. De vondsten liggen in een 

secundaire context. 

16. Hoe valt samengevat de waarde van de vindplaatsen te beschrijven – en daarmee de 

noodzaak tot vervolgonderzoek? Als de waarde binnen een vindplaats te differentiëren 

is, wat is dan de waarde van die deellocaties? 

De vindplaats vormt een deel van een grotere structuur waarvan de ruimtelijke 

dimensies nog niet geheel bekend zijn. Waarschijnlijk gaat het dan om een rond het 

terrein van het Nijsinghhuis lopende gracht of diepe sloot. Aangezien de vulling 

bestaat een pakket dempingsgrond die van elders afkomstig is, is de waarde van het 

daarin aangetroffen vondstcomplex vooralsnog van geringe waarde vanwege de 

onbekendheid van de primaire context daarvan. Als archeologische structuur is de 

gracht een relatief nieuw feit dat gerelateerd kan worden aan de historie van het 

Nijsinghhuis en de voormalige tuinen die daaromheen lagen. 
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17. Welke nieuwe specifieke onderzoeksvragen komen uit de begeleiding naar voren die 

door middel van een opgraving beantwoord kunnen worden? 

Het meest voor de hand liggend zijn in ieder geval de volgende onderzoeksvragen: 

• Wat is zijn de ruimtelijke dimensies van de gracht in doorsnede, diepte en 

ruimtelijke strekking? 

• Loopt de gracht rondom het terrein van het Nijsinghhuis? 

• Wanneer is de gracht aangelegd? 

Bij de archeologische begeleiding is een deel van een gracht aangetroffen die 

waarschijnlijk rond het terrein van het Nijsinghhuis loopt. De gracht is vermoedelijk niet 

eerder dan in de eerste decennia van de 20e eeuw gedempt met een pakket sterk 

humeuze grond waarvan niet bekend is waar die vandaan komt. Mogelijk is deze grond 

afkomstig van het aangrenzende terrein rond het Nijsinghhuis. De gracht is in het deel 

van de rioolsleuf dat onder archeologische begeleiding is uitgegraven over de lengte 

aangesneden en in een dwarsprofiel voor ongeveer de halve (noordelijke) doorsnede 

waargenomen. Het in de vulling aangetroffen keramische vondstmateriaal dateert op zijn 

vroegst uit de 18e eeuw maar een porseleinen elektriciteitsisolator dateert het 

dempingspakket op zijn vroegst uit het begin van de 20e eeuw. Voor zover bekend is er 

geen historische informatie over de demping van de gracht. De gracht is waarschijnlijk 

aangelegd in de eerste helft van de 18e eeuw bij de aanleg van de tuinen rond het 

Nijsinghhuis en gedempt in een van de eerste decennia van de 20e eeuw. 

In het overige deel van de onderzochte rioolsleuf is nog een gedempte sloot aangetroffen. 

Het natuurlijke bodemprofiel is als gevolg van de aanleg van de gracht en recentere kabel 

en leidingsleuven tot diep in de C-horizont vergraven. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 CONCLUSIE 
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1 0 1 1 1 0 AANLEG KAW ROOD MARMER r-bor-3/4/9 fragm. geor

w itte engobe+rood 
marmer met gelig 
glazuur inw . loodglazuur inw .+uitw diameter standring 9 cm 1 0 0 0 1 1 NTM NTM 1675 1825

1 1 1 1 1 0 AANLEG KAW ROOD - r-pot-2 fragm. loodglazuur inw .+uitw

standring; w orstoor 
aanhechting met 
vingerindrukken; datering 
vanaf 1700/1775? 1 1 3 0 5 2 NTM NTM 1775 1925

1 2 1 1 1 0 AANLEG KAW ROOD - r-gra-vgl 48 fragm. loodglazuur inw .+uitw

w ijd type; uitstaande rand; 
scherpe knik naar platte 
bodem 1 1 1 0 3 3 NTM NTM 1700 1800

1 3 1 1 1 0 AANLEG KAW ROOD - r-kom fragm.
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ox. 1x

inw .bo
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1 4 1 1 1 0 AANLEG KAW ROOD - r-kom? fragm.
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1 5 1 1 1 0 AANLEG KAW ROOD - ? fragm. loodglazuur
uitw +spaar
zaam inw inw . Zw art verbrand 0 1 0 0 1 1 NTV NTM 1550 1900
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1 16 1 1 1 0 AANLEG KAW FAYENCE - f-kop fragm.

handgeschilderd 
onderglazuur blauw : 
bloem

inw .+ui
tw tinglazuur inw .+uitw

in mal gevormd:  
cirkel(merk?) op bodem 0 0 1 0 1 1 NTM NTM 1700 1800

1 17 1 1 1 0 AANLEG KAW
MAJOLIC
A - m-bor fragm.

handgeschilderd: 
blauw inw tinglazuur inw

glazuuraanhechting van 
ander bord uit ovenbrand 0 1 0 0 1 1 NTM NTM 1650 1800

1 18 1 1 1 0 AANLEG KAW STGL - (pis?)pot fragm. dgr fijne hor.ribbels uitw . ijzerengobe inw .+uitw

bruin opp.;7-8 mm dikke, 
platte, 2 cm  breed naar 
buiten staande rand 1 0 0 0 1 1 NTV NTM 1600 1800

1 19 1 1 1 0 AANLEG KAW STGL - kan? fragm. gr/ge ijzerengobe inw .+uitw

grbruin glanzend opp.; 
baksel grijs, gele kern met 
w it steengruis; vlakke 
bodem met standvoet. 0 1 1 0 2 1 NTM NTM 1650 1800

1 20 1 1 1 0 AANLEG KAW STGL - kan/pot fragm. grge zoutglazuur uitw
vlakke bodem; grijsroze 
opp. 0 0 1 0 1 1 NTM NTM 1700 1800

1 21 1 1 1 0 AANLEG KAW STGL - kan fragm. lgr
relief, blauw  en 
mangaan beschilderd uitw zoutglazuur inw .+uitw standvoet 0 0 1 0 1 1 NTM NTM 1650 1725

1 22 1 1 1 0 AANLEG KAW STGL - kan fragm. lgr
blauw  beschilderd; 
hor.ribbels op hals zoutglazuur inw .+uitw

driehoekig naar beneden 
getrokken ooraanhechting 
blauw  aangezet 2 2 0 0 4 1 NTM NTM 1700 1750

1 23 1 1 1 0 AANLEG KAW ROOD -
voorraadpo
t fragm. loodglazuur inw .

halsdiameter ca. 41 cm; 
schuin naar buiten 
staande rand met vage 
dekselgeul 1 0 0 0 1 1 NTV NTM 1600 1850

1 24 1 1 1 0 AANLEG KAW STGL - s2-fle-2 fragm. lgr zoutglazuur inw .+uitw
gelig glazuur/opp.; vlakke 
bodem 0 0 1 0 1 1 NTM NTM 1680 1800

1 25 1 1 1 0 AANLEG KAW STGL - s2-fle-4/9 fragm. zoutglazuur uitw 1x rode blos 0 2 0 0 2 NTM NTL 1740 1900
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BIJLAGE 5 ALLE SPORENTEKENING 
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