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Samenvatting
In opdracht van Provincie Friesland heeft ArGeoBoor een karterend booronderzoek uitgevoerd
ter plaatse van vuursteenvindplaats 220 in het tracé van de Centrale As bij Burgum (gemeente
Tytsjerksteradiel). De aanleiding van het onderzoek zijn werkzaamheden ten behoeve van de
Centrale As waarbij ter plaatse van een eerder aangetroffen oppervlaktevindplaats de bodem
waarschijnlijk sterk verstoord gaat worden.
De archeologische verwachting in het plangebied is hoog voor sporen en vondsten uit het
mesolithicum. De verwachting is dat in het hoogste deel van de vindplaatse de bodem is
verstoord tot in de C-horizont als gevolg van grondbewerking (egalisatie en ploegen).
Veronderstelt wordt dat de vindplaats een doorsnede van ongeveer 15 meter heeft.
Tijdens de veldinspectie zijn twee bewerkte en twee verbrande vuursteenfragmenten
aangetroffen, één stuk is mogelijk een fragment van een B-spits en kan in het mesolithicum
gedateerd worden. In de boringen is echter geen vuursteen of ander archeologische materiaal
aangetroffen. Daardoor kan niet worden uitgesloten dat de aangetroffen vuurstenen
artefacten met opgebrachte grond zijn aangevoerd.
De aangetroffen bodemopbouw is conform de verwachting. Ter plaatse van de vindplaats is de
bodem verstoord tot in de C-horizont. De aanwezigheid van een menglaag onder de (dikke)
bouwvoor kan een aanwijzing zijn voor egalisatie en ophoging.
Aan de zuidzijde is het aantreffen van een veraarde veenlaag, aan de rand pingoruïne, een
aanwijzing dat de bodem hier, onder de ophoging, nog deels intact is. De vraag of er in dit
gedeelte, dus niet op het van oorsprong hoogste deel van de wal, maar aan de rand ervan, een
kans is op archeologische sporen?
Selectieadvies:
Aangezien de bodemopbouw grotendeels geen natuurlijke laagopbouw vertoont is de kans op
intacte sporenniveau ‘s / vondstlagen uit de steentijd laag. Het uitvoeren van een
proefsleuvenonderzoek en/of het zeven van vakken op deze locatie lijkt dan ook niet zinvol.
Wel kunnen zich op de overgang van de bouwvoor/verstoorde laag eventueel nog dieper
liggende sporen (bij voorbeeld mesolithische haardkuilen) aftekenen. Daarom blijft het advies
van RAAP overeind om dit deel van de graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de
het aquaduct archeologisch te begeleiden (zie afbeelding 4). ArGeoBoor wijst erop dat men bij
bodem verstorende activiteiten, ook buiten het hier aangegeven adviesgebied, wettelijk
verplicht is om eventuele (toevals)vondsten en grondsporen t e melden bij de Minister van
OC&W Monumentenwet 1988, artikel 53 ). Het rijk heeft deze taak in de praktijk gedelegeerd
naar de lagere overheden. In dit geval wordt aangeraden om in dergelijke gevallen contact op
te nemen met de gemeente Tytsjerksteradiel en de provinciaal archeoloog van Fryslân.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Provincie Friesland heeft ArGeoBoor een karterend booronderzoek uitgevoerd
ter plaatse van vuursteenvindplaats 220 in het tracé van de Centrale As bij Burgum (gemeente
Tytsjerksteradiel). De aanleiding van het onderzoek zijn werkzaamheden ten behoeve van de
Centrale As waarbij ter plaatse van een eerder aangetroffen oppervlaktevindplaats de bodem
waarschijnlijk sterk verstoord gaat worden.
Bij voorgaand inventariserend veldonderzoek in het plangebied is ter plaatse een beperkt
aantal bewerkte vuurstenen gevonden.1 De vondsten zijn gedateerd in het mesolithicum. Er
zijn bij het voorgaand onderzoek geen boringen in de vindplaats uitgevoerd, waardoor de
bodemopbouw ter plaatse niet bekend is. Het is gebleken dat er voor het opstellen van een
PvE (Programma van Eisen) voor het gravend vervolgonderzoek naar de vuursteen vindplaats
te weinig informatie voorhanden was.
Daarom is begin 2013 alsnog een karterend booronderzoek binnen de vermoedelijke
begrenzing van de vindplaats uitgevoerd.

1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van het karterend booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw om
uitspraken te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van archeologische niveaus en
mogelijke bodemverstoringen binnen het plangebied. De volgende vragen staan bij het
onderzoek centraal:






Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
Is de bodem nog intact?
Indien intacte bodemlagen aanwezig zijn, bevinden zich hierin archeologische
indicatoren (met name bewerkt/verbrand vuursteen)?
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011).

1

Aalbersberg 2010
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1.3

Administratieve data
Projectnaam
Locatie
Toponiem:
Plaats
Kadastrale nr.
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
Contactpersoon

bevoegd gezag:
Contactpersoon
Adviseur namens de gemeente

Coördinaten plangebied

Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

2
2.1

De Centrale As, vuursteenvindplaats 220
Ten zuiden van de Hillamaweg
Hillemaweg
Bergum (Fries: Burgum)
Bergum, sectie I, nr. 1482
Friesland
Tytsjerksteradiel
Provincie Friesland, Projectbureau De centrale As
Dhr. Dhr. J.H. Bruinsma
Postbus 20120
8900HM Leeuwarden
e-mail: j.h.bruinsma@fryslan.nl
Gemeente Tytsjerkstreradiel
Dhr. O Postma
e-mail: Opostma@t-diel.nl
G.J. de Langen
Provincie Fryslân, afd. Stêd en Plattelân
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
T 058-2925487
g.delangen@fryslan.nl
194.530 / 578.404
194.567 / 578.417
194.575 / 578.379
194.543 / 578.372
2
Circa 1.500 m
6D
55307
45757

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt aan de zuidwestkant van Burgum (zie afbeelding 1, voorkant) ten zuiden
van de Hillamaweg, ten noorden van de Kromme Ee, die juist hier overgaat in de Wijde Ee. Het
plangebied is in gebruik als akkerland. Uit een kaart met gegevens van het actueel
hoogtebestand Nederland blijkt dat het maaiveld van hoogste deel van het plangebied ligt op
circa 0,4 m + NAP. En het laagste deel (zuidoostpunt) ligt op circa 0,4 m –NAP.2 Een
hoogtekaart met daarop de boringen is opgenomen als afbeelding 2.

2.2

Voorziene ontwikkeling
In mei 2006 hebben de Provinciale Staten van Fryslân besloten de Centrale As aan te leggen:
een nieuwe verbinding van Sumar naar Dokkum. Ter hoogte van Burgum wordt een aquaduct
onder de Kromme Ee / het Prinses Margrietkanaal aangelegd. De bouw van dit aquaduct zal
naar verwachting alle ter plekke aanwezige archeologische resten volledig vernietigen.

2

www.ahn.nl/vieuwer

ArGeoBoor rapport 1206: Centrale As, vuursteenvindplaats 220
Opdrachtgever: Provincie Friesland

5

Het onderzoeksgebied bevindt zich aan de noordzijde van de tunnelbak van het geplande
aquaduct. Planaanpassing om archeologische vindplaatsen te kunnen behouden is op deze
locatie niet aan de orde.

3

Voorgaand onderzoek
Het tracé van de Centrale As is in het voortraject van de ontwikkeling onderzocht. Dit deel van
het tracé is onderzocht door middel van een verkennend booronderzoek.3 Uit het verkennend
booronderzoek is gebleken dat in de hooggelegen zone ten noorden van een laagte de bodem
verstoord is tot in de C-horizont. Verder is vastgesteld dat in de laagte ten zuiden van het
plangebied een veenpakket aanwezig is en dat waarschijnlijk sprake is van een pingo ruïne. In
2009 is een aanvullend verkennend booronderzoek uitgevoerd waarbij enkele terreinen alsnog
zijn onderzocht waar in eerste instantie geen betredingstoestemming was, evenals enkele
terreinen die door tracéwijzigingen nu ook binnen het plangebied vielen. In dit onderzoek is
ook de zone tussen de vermoedelijke pingo en de Smalle Ee / prinses Margrietkanaal
onderzocht. Hier bevinden zich onder andere twee dekzandkoppen, waarop echter geen
aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen zijn aangetroffen.4 Op basis van het
verkennend onderzoek is de laagte direct ten zuidoosten van de vindplaats nader onderzocht
om te beoordelen of het inderdaad een pingoruïne betreft.5 Hierbij zijn de bodemlagen in de
laagte beschreven en zijn geologische profielen van de pingoruïne gemaakt. Op weg naar de
onderzoekslocatie zijn, bij toeval, enkele vuurstenen artefacten opgeraapt, die de aanleiding
vormen voor onderhavig booronderzoek. Het betrof een kling, 1 licht verbrande afslag met
retouche, 2 verbrande afslagen en 1 verbrand brokje waarschijnlijk bewerkingsafval.
Vooralsnog zijn de vondsten in het mesolithicum gedateerd.
Uit het booronderzoek in de pingo-ruïne is gebleken dat de veenlagen die in de laagte
gevormd zijn bevatten naar verwachting nog veel informatie en kunnen een belangrijke
bijdrage leveren aan vegetatie- en klimaatreconstructies van noord Nederland. Het advies is
om de bodem ter plaatse niet te verstoren om deze informatiebron te behouden voor
toekomstig onderzoek. Hierbij hoort ook het niet verlagen van de grondwaterstand.

4

Archeologische verwachting
De archeologische verwachting in het plangebied is hoog voor sporen en vondsten uit het
mesolithicum. De verwachting is dat in het hoogste deel van de vindplaatse de bodem is
verstoord tot in de C-horizont als gevolg van grondbewerking (egalisatie en ploegen).
Aalbersberg (2010) veronderstelt dat de vindplaats een doorsnede van ongeveer 15 meter
heeft.

3

Exaltus & De Neef 2008
Veenstra & Van den Berg 2009
5
Aalbersberg 2010
4
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Afbeelding 2: locatie van de boorpunten van onderhavig onderzoek (nrs 1 t/m 12) en de
boorpunten van het onderzoek van Aalbersberg (693, 692, 688 en 689) en Exaltus (2/1 en 2/2)
geplot op het AHN.6

5
5.1

Archeologisch veldonderzoek
Methode
Oppervlaktekartering
Ter plaatse van de vindplaats is een oppervlaktekartering uitgevoerd. Hierbij is gelopen in
Noord-Zuid gerichte raaien met daartussen circa 1 meter. De vindplaats bevindt zich in een
akker met daarop maisstoppels. Daardoor was de zichtbaarheid van oppervlaktevondsten over
het algemeen goed. In het midden van de vindplaats lag een pakket strooisel, waardoor de
zichtbaarheid van vondsten minder goed was. Ook aan de oostzijde van de vindplaats was de
zichtbaarheid minder goed door begroeiing langs de verkavelingssloot.
Karterend booronderzoek
Verspreid in het plangebied zijn 12 boringen (nrs 1/t/m 12) gezet met een Edelmanboor met
een diameter van 12 cm. Er is gestreefd om tot minimaal 30 cm in de C-horizont te boren.

6

Figuur afkomstig uit Aalbersberg 2010, aangevuld met boorpunten van het onderhavige onderzoek
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De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.7 De niet verstoorde
bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het systeem voor bodemclassificatie voor
Nederland.8 De archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de
Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB), zijn indien aanwezig beschreven.9
Archeologisch relevante bodemlagen zijn bemonsterd nat gezeefd over een zeef met een
maaswijdte van 2,8 mm.

5.2

Resultaten
Oppervlaktekartering
Aan het maaiveld zijn diverse materialen aanwezig. Hieronder recent glas, puin en andere
opgebrachte materialen. Het aangetroffen aardewerk dateert uit de late middeleeuwen en
nieuwe tijd en is waarschijnlijk op het land terecht gekomen als onderdeel van
bodemverrijking met mest en huisvuil.
Er zijn in totaal 192 stukken vuursteen verzameld. Deze stukken zijn ter beoordeling
voorgelegd aan drs. M.J.L.Th Niekus (Groninger Instituut voor Archeologie, RU Groningen). Uit
zijn analyse blijkt dat slechts twee stukken met zekerheid door de mens bewerkt zijn.
Daarnaast zijn twee verbrande vuursteenfragmenten aanwezig. Dit kan wijzen op menselijke
activiteit, maar kan ook op natuurlijke wijze zijn ontstaan. De bewerkte stukken betreffen één
duidelijke afslag en één klingfragment met retouche, zeer waarschijnlijk een fragment van een
B-spits. De afslag kan niet nader gedateerd worden, het geretoucheerde klingfragment (Bspits?) hoort zeker in het mesolithicum thuis(persoonlijk commentaar M. Niekus). Deze
resultaten sluiten naadloos aan op de door RAAP aangetroffen vondsten. De overige stukken
zijn allemaal natuurlijk, niet bewerkt vuursteen. Ten gevolge van de bodemopbouw ter plekke
(zie hieronder) is niet zeker of de aangetroffen vuurstenen (zowel de natuurlijke als de
bewerkte stukken) zijn losgeploegd uit de ondergrond of dat deze van elders zijn aangevoerd.
Karterend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De ligging van de boorpunten is weergeven
in afbeelding 2.
De bodem ter plaatse van de vindplaats is als volgt opgebouwd: een dunne laag dekzand op
keizand op keileem. In de boringen 6 en 7, aan de zuidzijde richting het centrum van de pingoruïne, is een dunne veraarde veenlaag aangetroffen. In de boringen (1 t/m 4 en 8 t/m 12) op
het hogere deel, op de rand van de pingo-ruïne, ter plaatse van de vindplaats, is het
bodemprofiel tot in de C-horizont verstoord. De bouwvoor is hier tussen de 40 en 60 cm dik.
Onder de bouwvoor bevindt zich in de boringen 1 t/m 4 en 10 t/m 12 een menglaag,
bestaande uit materiaal uit de C-horizont met brokken uit de bouwvoor of andersom. In de
boringen 8 en 9 gaat de bouwvoor direct over in de C-horizont. In boring 10 was tussen de
bouwvoor en de C-horizont een laag aanwezig, waarvan niet met zekerheid kon worden
vastgesteld of dit een menglaag was of een B-horizont. Deze laag is voor de zekerheid
bemonsterd.
7

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
9
Bosch 2007
8
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In de boringen 5 t/m 7 is de bodem waarschijnlijk opgehoogd, waardoor hier nog een deel van
de oorspronkelijke bodem aanwezig is. In de boringen 5 en 6 is tussen 50 en 70 cm –mv een
uitgebleekte dun zandlaagje aanwezig. In boring 6 ligt op dit uitgeloogde zandlaagje nog een
restant van een veraarde veenlaag. De gedachte is dat de oorspronkelijk aanwezige zure
veenlaag de bodem hier heeft uitgeloogd of het betreft een opgebracht laagje. De bodem
onder dit laagje bestaat uit matig siltig, zwak grindig, zwak humeus, donkerbruin zand. Deze
laag is rommelig, mogelijk als gevolg van bioturbatie. Deze laag is zowel in boring 5 als in
boring 6 bemonsterd. Direct onder deze laag ligt sterk zandige keileem (C-horizont).
In boring 7 is onder de bouwvoor en een veraarde veenlaag en vanaf 60 cm –mv een zwak
zandige, zwak grindige, zwak humeuze kleilaag aanwezig. Deze laag ligt aan de binnenzijde van
de pingoruïne wal en is 15 cm dik. Mogelijk is hier door erosie materiaal van bovenaf gemengd
met gyttja-achtig materiaal. De laag gaat abrupt over in een sterk siltige zandlaag.
Archeologisch indicatoren
Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren waargenomen zoals
houtskoolbrokken of spikkels, bewerkt vuursteen, verbrand vuursteen etc. De monsters zijn
gezeefd over een diameter van 2.8 mm. Hierbij zijn geen vuurstenen met bewerkingssporen of
andere archeologische indicatoren aangetroffen. De monsters bevatten wat grind met daarbij
enkele onbewerkte vuursteenfragmentjes. Het grind is afkomstig van het keizand/keileem.
Selectie en deponering
Op advies van de vuursteenspecialist (drs. M. J. L. Th. Niekus) zijn de natuurlijke vuurstenen
niet geselecteerd voor deponering en verwijderd. Alleen de twee verbrande en de twee
bewerkte stukken vuursteen zullen aan het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis worden
aangeboden ter deponering.

6

synthese
Tijdens de veldinspectie zijn twee bewerkte en twee verbrande vuursteenfragmenten
aangetroffen, één stuk is mogelijk een fragment van een B-spits en kan in het mesolithicum
gedateerd worden. In de boringen is echter geen vuursteen of ander archeologische materiaal
aangetroffen. Daardoor kan niet worden uitgesloten dat de aangetroffen vuurstenen
artefacten met opgebrachte grond zijn aangevoerd.
De aangetroffen bodemopbouw is conform de verwachting. Ter plaatse van de vindplaats is de
bodem verstoord tot in de C-horizont. De aanwezigheid van een menglaag onder de (dikke)
bouwvoor kan een aanwijzing zijn voor egalisatie en ophoging.
Aan de zuidzijde is het aantreffen van een veraarde veenlaag, aan de rand pingoruïne, een
aanwijzing dat de bodem hier, onder de ophoging, nog deels intact is. De vraag of er in dit
gedeelte, dus niet op het van oorsprong hoogste deel van de wal, maar aan de rand ervan, een
kans is op archeologische sporen?
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Afbeelding 3: Profiel door de pingoruïne nabij het plangebied.10

10

Aalsbergen 2010
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Uit het geologisch profiel van de pingoruïne blijkt dat de leem- en zandlagen die de bodem van
de pingoruïne vormen vrij abrupt wegduiken en dieper komen te liggen (zie afbeelding 3). Ter
plaatse kan verwacht worden dat dit gebeurd tussen boring 7 van het onderhavig onderzoek
en boring 688 van het al uitgevoerde onderzoek (zie afbeeldingen 2 en 3). Het is voorstelbaar
dat in het mesolithicum of eerder de grondwaterstand in de pingoruïne dermate laag was dat
ook op dit gedeelte, direct aan de rand van de pingo-ruïne, activiteiten kunnen hebben
plaatsgevonden en dat zich hier in de ondergrond nog archeologische sporen bevinden.

Afbeelding 3: Rood omcirkeld de zone waar een archeologische begeleiding geadviseerd wordt.

7

Conclusies






Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
De bodemopbouw bestaat uit een bouwvoor/verstoorde bodemlaag op een C-horizont
in keizand of dekzand op keileem. In de zuidzijde nabij de kern van de pingoruïne is een
dunne veraarde veenlaag op zwak humeus zand op leen en sterk siltig zand aanwezig.
Is de bodem nog intact?
De bodem is in het hoogste gelegen deel verstoord tot in de C-horizont. Het kan niet
uitgesloten worden dat een deel van de huidige bouwvoor is opgebracht en dus van
elders is aangevoerd. Aan de zuidzijde, tussen het hoogste deel tot waar de pingoruïne
plotseling dieper wordt, lijkt het bodemprofiel onder de veenlaag nog intact te zijn.
Indien intacte bodemlagen aanwezig zijn ,bevinden zich hierin archeologische
indicatoren (met name bewerkt vuursteen)?
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Er zijn in de boringen geen archeologische indicatoren aangetroffen. Alleen tijdens de
oppervlaktekartering zijn vondsten gedaan. Naast glas en aardewerk uit de nieuwe tijd
zijn aan het oppervlak twee bewerkte fragmenten vuursteen en twee verbrande
stukken vuursteen aangetroffen.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Uit een vergelijking van de resultaten van het vooronderzoek met de voorgenomen
werkzaamheden voor het aquaduct blijkt dat ter plaatse de bodemlagen waarin zich
eventueel nog archeologische resten zouden kunnen bevinden volledig verstoord zullen
worden.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Gezien de beperkte omvang van de vindplaats en de afwezigheid van een intacte
natuurlijke bodemopbouw is de kans op het aantreffen van vuursteenconcentratie(s) in
een archeologische context laag. Wel kunnen in de ondergrond nog resten van dieper
gelegen grondsporen (bv haardkuilen) aanwezig zijn. Door een vervolgonderzoek
middels een archeologische begeleiding van de civieltechnische graafwerkzaamheden
kunnen dergelijke sporen afdoende onderzocht worden en kan mogelijk worden
beoordeeld of er inderdaad sprake is van een verstoorde vindplaats op deze locatie of
dat de vondsten toch hoogstwaarschijnlijk zijn aangevoerd met opgebrachte grond.

Aanbeveling/Selectieadvies
Selectieadvies:
Aangezien de bodemopbouw grotendeels geen natuurlijke laagopbouw vertoont is de kans op
intacte sporenniveau ‘s / vondstlagen uit de steentijd laag. Het uitvoeren van een
proefsleuvenonderzoek en/of het zeven van vakken op deze locatie lijkt dan ook niet zinvol.
Wel kunnen zich op de overgang van de bouwvoor/verstoorde laag eventueel nog dieper
liggende sporen (bij voorbeeld mesolithische haardkuilen) aftekenen. Daarom blijft het advies
van RAAP overeind om dit deel van de graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de
het aquaduct archeologisch te begeleiden (zie afbeelding 4). ArGeoBoor wijst erop dat men bij
bodem verstorende activiteiten, ook buiten het hier aangegeven adviesgebied, wettelijk
verplicht is om eventuele (toevals)vondsten en grondsporen t e melden bij de Minister van
OC&W Monumentenwet 1988, artikel 53 ). Het rijk heeft deze taak in de praktijk gedelegeerd
naar de lagere overheden. In dit geval wordt aangeraden om in dergelijke gevallen contact op
te nemen met de gemeente Tytsjerksteradiel en de provinciaal archeoloog van Fryslân.
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Bijlage 1
boorstaten

ArGeoBoor rapportnr. 1206 bijlage 1: boorstaten
Opdrachtgever: Provincie Friesland

boorstaten

AOGB.050 Burgum

Boring 1 (110cm)

datum: 25-01-2013 08:40

(1:50)
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
bouwvoor scherpe ondergrens .

Puin zwak.

50cm

100cm

Zand, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus.
Donkergrijs/Lichtbruin. IJzer/Oer matig.
vlekken licht bruin scherpe ondergrens .
Leem, sterk zandig, zwak grindig.
Lichtgrijs/Lichtgroen. IJzer/Oer zwak. C
horizont keileem.

---

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (120cm)
(1:50)

50cm

100cm

150cm

datum: 05-02-2013 13:09

Zand, zwak siltig, zwak humeus.
Donkergrijs/Donkerbruin. bouwvoor scherpe
ondergrens .
Zand, matig siltig, zwak grindig.
Lichtbruin/Donkergrijs. IJzer/Oer zwak.
vlekken donker grijs verstoord .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin/Grijs. IJzer/Oer
zwak. zandmediaan matig fijn C horizont
dekzand.
Zand, sterk siltig, zwak grindig.
Lichtbruin/Oranje. IJzer/Oer matig.
Zandmediaan matig fijn C horizont keizand.
Leem, sterk zandig, zwak grindig.
Lichtgrijs/Lichtgroen. IJzer/Oer matig. keileem
C horizont .

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 3 (120cm)

datum: 05-02-2013 13:24

(1:50)
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
bouwvoor .
50cm

100cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus.
Donkergrijs/Donkerbruin. gevlekt verstoord
scherpe ondergrens .
Zand, matig siltig. Lichtbruin/Donkergrijs.
IJzer/Oer zwak. vlekken donker grijs scherpe
ondergrens verstoord .
Zand, matig siltig, zwak grindig. Oranje.
IJzer/Oer matig. Sortering slecht C horizont
keilzand.

-----

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (110cm)
(1:50)

datum: 05-02-2013 13:40

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn bouwvoor scherpe
ondergrens .

--

50cm

100cm

Zand, matig siltig. Lichtbruin/Lichtgrijs. vlekken
donker grijs scherpe ondergrens verstoord .
Zand, matig siltig, zwak grindig. Lichtgrijs.
Zandmediaan matig fijn keizand C horizont .
Leem, sterk zandig, zwak grindig.
Lichtgrijs/Lichtgroen. IJzer/Oer matig. C
horizont keileem .

----

150cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

AOGB.050

blad

locatieadres

1/3

locatie

vuursteensite 220
opdrachtgever

Provincie Friesland
bureau

postcode / plaats

Burgum
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

AOGB.050 Burgum

Boring 5 (120cm)
(1:50)

50cm

100cm

150cm

datum: 05-02-2013 13:48

Zand, matig siltig, matig humeus.
Donkergrijs/Donkerbruin. bouwvoor scherpe
ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs/Bruin.
zandmediaan matig fijn uitgeloogd scherpe
ondergrens .
Zand, matig siltig. Lichtbruin/Donkergrijs.
IJzer/Oer matig. zandmediaan matig fijn
gevlekt mogelijk bodem bioturbatie scherpe
ondergrens .
Leem, sterk zandig, zwak grindig.
Lichtgrijs/Lichtgroen. IJzer/Oer matig. C
horizont keileem .

Puin zwak.
----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (120cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 05-02-2013 14:14

Zand, matig siltig, zwak humeus.
Donkergrijs/Donkerbruin. bouwvoor scherpe
ondergrens .
Veen, zwak zandig. Donkergrijs. scherpe
ondergrens veraard veen.
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. uitgeloogd
scherpe ondergrens zandmediaan matig fijn .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
rommelige bodem .
Leem, sterk zandig, zwak grindig.
Lichtgrijs/Oranje. IJzer/Oer matig. C horizont
keileem .

------

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 7 (100cm)
(1:50)

50cm

datum: 05-02-2013 14:34

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn scherpe ondergrens
opgebracht .
Veen, zwak zandig. Donkergrijs. veraard veen.
Klei, zwak zandig, zwak grindig, zwak humeus.
Donkergrijs. hellingmateriaal .
Zand, sterk siltig. Lichtbruin. C horizont .

---Hout sterk.

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 8 (90cm)
(1:50)

50cm

datum: 05-02-2013 14:45

Zand, matig siltig, matig humeus.
Donkergrijs/Donkerbruin. zandmediaan matig
fijn scherpe ondergrens bouwvoor .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin.
vlekken grijs B horizont ?scherpe ondergrens .
Leem, sterk zandig, zwak grindig.
Lichtgrijs/Oranje. IJzer/Oer matig. C horizont
keileem .

----

100cm

Boormeester: LC Nijdam
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AOGB.050 Burgum

Boring 9 (90cm)
(1:50)

datum: 05-02-2013 14:49

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn bouwvoor scherpe
ondergrens .

--

Zand, matig siltig. IJzer/Oer zwak.
zandmediaan matig fijn C horizont dekzand.

--

50cm

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 10 (90cm)

datum: 05-02-2013 14:58

(1:50)
Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
bouwvoor scherpe ondergrens zandmediaan
matig fijn .

--

Zand, matig siltig. Donkergeel. IJzer/Oer
matig. C horizont dekzand.

--

50cm

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 11 (110cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 05-02-2013 15:04

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn scherpe ondergrens
bouwvoor .
Zand, matig siltig. Bruin. vlekken grijs
verstoord scherpe ondergrens .
Zand, matig siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn C horizont dekzand.
Zand, zwak siltig, zwak grindig. Oranje.
IJzer/Oer matig. C horizont keizand .

-----

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 12 (110cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 05-02-2013 15:14

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn scherpe ondergrens
bouwvoor .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
vlekken donker grijs scherpe ondergrens
verstoord .
Zand, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer zwak.
zandmediaan matig fijn C horizont .
Leem, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer zwak.

--

----

150cm

Boormeester: LC Nijdam
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