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Voor het plangebied Zuidwending is gekozen voor een eerste archeologische oriëntatie in de vorm van
een oppervlaktekartering door de Werkgroep Prehistorie van het Veenkoloniaal Museum. Deze
werkgroep van amateurarcheologen inventariseert sinds jaar en dag archeologische vindplaatsen in de
Groninger Veenkoloniën door middel van visuele inspecties van de akkers. De door hen uitgebrachte
‘Tussenrapportage’ en ‘Tweede tussenrapportage’ over de kans op archeologische waarden ter hoogte
van de aardgasopslag Zuidwending is op die expertise gebaseerd. Aanvullende handboringen zijn
verricht ter controle van de mate van aantasting van het natuurlijke bodemprofiel, een indicatie voor
de gaafheid van eventuele vindplaatsen.
Uit de rapportages blijkt dat in het zoekgebied inderdaad archeologische vindplaatsen voorkomen,
daterend uit het Laat-Paleolithicum/Mesolithicum. Dat hoeft niet te verbazen, aangezien in de nabije
omgeving al in de jaren tachtig dergelijke vindplaatsen van bewerkte vuursteen op dekzandkoppen
zijn geregistreerd. Toen al werd geconstateerd dat hier veel percelen een diepe grondbewerking
hebben ondergaan. Deze conclusie trekt thans ook de Werkgroep Prehistorie voor de percelen gelegen
binnen het zoekgebied.
De mate van aantasting van de percelen met vuursteenvondsten lijkt dusdanig sterk, dat objecten en
eventuele structuren zich naar verwachting niet meer in situ bevinden. De noodzaak van documentatie
door middel van een opgraving is derhalve niet aangetoond en verder voorafgaand archeologisch
onderzoek is dan ook niet te verdedigen. Als zodanig geldt hier een negatief selectiebesluit ten aanzien
van de archeologische waarden (d.i. de aangetroffen oppervlaktevondsten). Dat betekent dat voor de
mogelijk nog aanwezige relicten een andere, lichtere vorm van documentatie kan worden gekozen, die
kan plaatsvinden tijdens de uitvoering van het grondwerk.
Aanbevolen wordt de Werkgroep Prehistorie in te schakelen zodra het verwijderen van de teelaarde
van start gaat en hen de gelegenheid te geven om de vlakken die zo ontstaan te inspecteren. Mochten
zich toch situaties voordoen die een (partiële) opgraving rechtvaardigen, dan kan de Werkgroep
Prehistorie dit signaleren en melden bij de provinciaal archeoloog. In die situatie moet naar bevind van
zaken gehandeld worden. Het kan dan eventueel nodig blijken een (gecertificeerd) bedrijf in te huren
om het archeologische werk uit te voeren. Het is raadzaam om tussen het verwijderen van de teelaarde
en het diepere graafwerk enige tijd te reserveren om op eventualiteiten in te kunnen spelen.
Henny Groenendijk,
provinciaal archeoloog
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