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Samenvatting
In opdracht van dhr. N. Veldscholten heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek
uitgevoerd in een gebied ten zuidwesten van de boerderij op het adres Zoekeweg 3 te
Denekamp (gemeente Dinkelland). De aanleiding van het onderzoek zijn
grondwerkzaamheden ten behoeve van grondverbetering. Hierbij bestaat de kans dat de
bodem geroerd wordt op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurd is en eventueel
aanwezige archeologische resten verstoord gaan worden.
Het te ontgronden perceel ligt in een beekdal met dekzandruggen. Op basis van de
landschappelijke ligging heeft het perceel op de provinciale verwachtingskaart een deels lageen deels hoge archeologische verwachting.
Het verkennend booronderzoek had tot doel om de bodemopbouw en de kans op
archeologische resten in de gebieden met een hoge archeologische verwachting te
onderzoeken.
Het booronderzoek heeft uitgewezen dat de hoge verwachting in het plangebied alleen blijft
gelden voor de hoogte in het uiterste oosten van het plangebied. Onder een plaggendek
kunnen hier nog grondsporen verwacht worden. In het overige deel van het plangebied is door
egalisatie en ploegen de bovengrond waarschijnlijk te zeer aangetast om nog archeologisch
resten te kunnen bevatten.
Voor de hoogte in het oostelijk deel van het plangebied wordt aanbevolen om niet dieper dan
80 cm te ontgraven. Voor het overige deel van het plangebied worden vanuit archeologisch
oogpunt geen beperkingen opgelegd ten behoeve van de voorziene grondverbetering.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog
archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem
verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de
Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt
aangeraden om indien dit het geval is contact op te nemen met de gemeente Dinkelland.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van dhr. N. Veldscholten heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek
uitgevoerd in een gebied ten zuidwesten van de boerderij op het adres Zoekeweg 3 te
Denekamp (gemeente Dinkelland). De aanleiding van het onderzoek zijn
grondwerkzaamheden ten behoeve van grondverbetering. Hierbij bestaat de kans dat de
bodem geroerd wordt op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurd is en eventueel
aanwezige archeologische resten verstoord gaan worden.

1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van het verkennend 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?
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).

1.3

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

bevoegd gezag:
Adviseur van het bevoegd gezag
Contactpersoon bij het Oversticht
Coördinaten plangebied

Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

Zoekeweg 3 te Denekamp
Zoekeweg 3
Denekamp
Denekamp M 158
Overijssel
Dinkelland
Dhr. N. Veldscholten
Zoekeweg 3
7591 NZ Denekamp
e-mail: mts.veldscholten@comveeweb.nl
Provincie Overijssel
Het Oversticht
Mevr. S. Wentink
265.908/490.847
266.091/490.737
266.087/490.604
265.840/490.745
Gehele plangebied 3,5 ha, te onderzoeken gebied circa 1,3 ha.
29A
56028
52176
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt ten zuidwesten van de Zoekeweg 3. De Zoekeweg is gelegen ten noorden
van Denekamp parallel aan het omleidingskanaal (zie afbeelding 1). Het grootste gedeelte van
plangebied is in gebruik als akkerland (mais), Alleen de uiterste oostzijde is in gebruik als
weiland.

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (rode omtrek) op een topografische kaart.1

2.2

Voorziene ontwikkeling
Ter plaatse worden diverse werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van cultuurtechnische
verbetering van de percelen. Het gaat hierbij om egalisatie van de bodem, waarbij tot een
diepte van maximaal 50 cm –mv wordt ontgraven en lagere delen worden opgehoogd.

1

Kadaster 2012
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Archeologische verwachting
De archeologische verwachting is beschreven in een ‘Aanvraag vergunning ontgronding’ door
de Provincie Overijssel.2 Deze verwachting is hier overgenomen.
Het te ontgronden perceel ligt in een beekdal met dekzandruggen. Op basis van de
landschappelijke ligging heeft het perceel op de provinciale verwachtingskaart een deels lageen deels hoge archeologische verwachting. Op de beleidskaart van de gemeente Dinkelland
heeft het perceel eveneens de aanduiding 'beekdalen en overige laagten' (gele kleur). De
archeologische verwachting voor dit gebied is laag voor archeologische resten uit alle
perioden. Twee delen hebben de aanduiding 'dekzandhoogten en -ruggen met een
plaggendek' (donkerbruine kleur). De archeologische verwachting voor dit gebied is hoog voor
resten uit alle perioden (zie afbeelding 2).3

Afbeelding 2. Ligging van het plangebied (rode omtrek) op een uitsnede uit de archeologische
verwachtingskaart van de gemeente Dinkelland.(geel=lage archeologische verwachting; donker
bruin = hoge archeologische verwachting).

2
3

Wentink 2013
Wentink 2013
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Beleid
Het beleid in gebieden met een lage verwachting is vrijstelling van archeologisch onderzoek. In
gebieden met een hoge archeologische verwachting is onderzoek nodig als de ingreep groter is
dan 2.500 m2. In plangebieden met meerdere verwachtingszones dienen bij bodemingrepen
dieper dan 40 cm alle zones onderzocht te worden. Het te ontgronden perceel is veel groter
dan 2.500 m2, de diepte van de ontgronding is meer dan 40 cm en het perceel heeft tevens
meerdere verwachtingszones. Op basis van het gemeentelijk beleid is archeologisch onderzoek
noodzakelijk.4

5
5.1

Archeologisch veldonderzoek
Methode
Veldinspectie
Bij een veldinspectie wordt gelet op hoogteverschillen en andere zaken die van belang kunnen
zijn voor de archeologische verwachting van het plangebied.
Verkennend booronderzoek
In de gebieden met een hoge archeologische verwachting zijn 15 boringen (nrs 1/t/m 15) gezet
met Edelmanboor met een diameter van 7 cm. In de oostzijde zijn 4 boringen, in de
zuidwestzijde zijn 8 en in de noordwestpunt zijn 3 boringen geplaatst. De boringen zijn
redelijke ruim om de gebieden met een hoge verwachting geplaatst (zie afbeelding 2). Er is tot
minimaal 30 cm in de C-horizont geboord. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven
conform de NEN 5104.5 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het
systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.6 De archeologisch belangrijke kenmerken en
indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB),
zijn indien aanwezig beschreven.7

5.2

Resultaten
Veldinspectie
Uit de veldinspectie is gebleken dat er een steilrand aanwezig is tussen de boringen 1 en 2
(grasland, hoge deel) en 3 en 4 (akker, lage deel). Het hoogteverschil is meer dan 1 meter. De
hoogteverschillen binnen het plangebied zijn in het overige deel van het perceel gering.
Verkennend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven in de
afbeeldingen 2 en 3.
Oostzijde (boringen 1 t/m 4)
In de boringen 1 en 2 gezet in het hoog gelegen gedeelte in de uiterste oostzijde van het
plangebied is de huidige bouwvoor circa 40 cm dik.
4

Wentink 2013
Nederlands Normalisatie-instituut 1989
6
Bakker en Schelling 1989
7
Bosch 2007
5
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Deze bouwvoor bestaat uit donkerbruin matig fijn, matig humeus zand. De bouwvoor gaat
abrupt over in een 15 cm dikke grijze zandlaag met een scherpe ondergrens. Deze laag is
geïnterpreteerd als opgebrachte grond, omdat deze ligt op een zwak tot matig humeuze
zandlaag, die een voormalige akkerlaag lijkt te zijn. Deze akkerlaag gaat rond 1,05 m –mv
plotseling over in licht bruin matig fijn zand (dekzand, C-horizont). Er zijn geen andere
bodemhorizonten aanwezig, die wijzen op een voormalige podzolbodem. De boringen 3 en 4,
die in het laaggelegen akker zijn gezet is de 20 cm dikke bouwvoor direct gelegen op de Chorizont.
Zuidwestelijke hoogte (boringen 5 t/m 12)
In de boringen 6 en 8 t/m 10 ligt de bouwvoor met een dikte van circa 20 cm direct op de Chorizont. In de boringen 5, 7 en 12 is onder de bouwvoor een leemlaag aanwezig. Deze leem
wordt gezien als een afzetting van een beek. Deze leemafzetting kan het gevolg zijn van
natuurlijke overstroming of van irrigatie. De leemlaag gaat abrupt over in een C-horizont.
Noordwestpunt (boringen 13 t/m 15)
In boring 13 is onder de bouwvoor, van 40 tot 90 cm –mv een sterk zandige veenlaag
aanwezig. Uit informatie van de heer Veldscholten blijkt dat het hier een greppel betreft. Hier
kan sprake zijn van een ondiepe natuurlijke laagte waarin veen is gevormd of er kan sprake zijn
van een greppel. Deze venige vulling gaat abrupt over in de C-horizont. In boring 14 is de
bouwvoor 45 cm dik en in boring 15 is deze 15 cm dik. De overgang naar de C-horizont is
scherp.
In de boringen 4, 5, 7, 8, zijn in de C-horizont wortels en of plantenresten aanwezig, die
mogelijk duiden op een omwerking van het zand door een vroegere beek of het zijn de
wortelresten van een voormalige bos dat groeide in een oorspronkelijk laaggelegen gebied.
Archeologische indicatoren
Bij het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

6

Synthese
Oostzijde
Het hooggelegen perceel in de oostzijde heeft zijn hoogte grotendeels te danken aan het
opbrengen van grond. Waarschijnlijk is het perceel in 2 fases opgehoogd. De bovenste
opgebrachte laag omvat de huidige bouwvoor en de daaronder gelegen grijze zandlaag, samen
circa 50 cm. De dikte van de daaronder gelegen oude landbouwdek is ook een aanwijzing voor
het opbrengen van plaggen ten behoeve van de vruchtbaarheid van de bodem. Uit welke
periode de laatste ophoging is, is niet exact bekend, maar volgens de opdrachtgever is tot eind
19e eeuw doorgegaan met het opbrengen van plaggen. De hieronder gelegen afgedekte akker
is waarschijnlijk in de late Middeleeuwen ontstaan. Eventuele archeologische resten worden
verwacht onder de oudste akkerlaag, vanaf circa 100cm –mv.
Zuidwestelijk deel
De nu nauwelijks nog waarneembare hoogte in het midden was voorheen waarschijnlijk hoger
gelegen, maar is bij egalisaties in het kader van de ruilverkaveling sterk verlaagd. De bij het
onderzoeken aangetroffen dunne bouwvoor is de reden om dit aan te nemen.
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Eventuele archeologische resten lijken hierdoor aangetast te zijn. De boringen 5, 7 en 12 waar
leem is aangetroffen zijn waarschijnlijk geplaatst in een vroegere laagte of ondiepe greppels
waar de leem is afgezet (zie afbeelding 3). De huidige bouwvoor is hierop opgebrachte grond,
waarschijnlijk in het kader van eerdere egalisaties: Landinrichting Beneden Dinkel 1959-1963.
Noordwestpunt
De hoogte in de noordwestzijde is toe te schrijven aan de voorheen aanwezige weg (zie
afbeelding. 3). In boring 13 is hiervan mogelijk een greppelvulling aangeboord. De C-horizont in
de boringen 14 en 15 is bruin van kleur, mogelijk is sprake van een kwel waardoor hier in
beperkte mate ijzeroxide is afgezet.
In geen van de boringen zijn bodemhorizonten aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid
van podzolbodems. Onder de huidige en vroegere bouwvoor is direct een C-horizont aanwezig,
met uitzondering van de boringen een leemlaag onder de bouwvoor is aangetroffen.

Afbeelding 3: Het plangebied geprojecteerd op een Bonneblad uit 1905.8

8

Bureau Militaire Verkenningen 1905
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Conclusies








8

Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
De bodemopbouw bestaat uit de bouwvoor of oude akkerlaag op een C-horizont in
dekzand. In de boringen 5, 7 en 12 is tussen de bouwvoor en C-horizont een
beekafzettingen aanwezig.
Is de bodem nog intact?
In het gehele plangebied liggen bewerkte bodemlagen op de C-horizont. Alleen in de
boringen 1 en 2 gelegen in het hooggelegen perceel in de oostzijde is de C-horizont
mogelijk niet al te diep aangeploegd. In de overige boringen in voorheen hooggelegen
gebied is de bouwvoor dermate dun, dat waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de Chorizont is aangetast en zijn eventuele archeologische grondsporen sterk aangetast.
Een deel van het plangebied ligt in oorspronkelijk laaggelegen gebied. Hier kan de
bodem nog intact zijn, maar heeft een lage archeologische verwachting.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
De grondwerkzaamheden blijven beperkt tot 50 cm –mv. Hierdoor worden
archeologische sporenniveau in de hoogte ter plaatse van de boringen 1 en 2 niet
aangetast. In het overige gebied worden geen archeologische resten meer verwacht.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Er worden bij de voorziene werkzaamheden geen archeologische kansrijke lagen
verstoord. Een vervolgonderzoek is niet noodzakelijk.

Aanbeveling/Selectieadvies
Aanbevolen wordt om de bodem, ter plaatse van de boringen 1 en2 in het hoge deel in het
oosten van het plangebied, niet verder dan 80 cm-mv af te graven. Hierbij is een
veilgigheidsmarge van 20 cm aangehouden tot de C-horizont waarin mogelijk archeologische
sporen aanwezig kunnen zijn. Het overige deel van het plangebied kan uit archeologisch
oogpunt worden vrij gegeven voor de voorziene werkzaamheden.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog
archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem
verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de
Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt
aangeraden om indien dit het geval is contact op te nemen met de gemeente Dinkelland.
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Bijlage 1
boorstaten

ArGeoBoor rapportnr. 1212 bijlage 1: boorstaten
Opdrachtgever: Dhr. N. Veldscholten

boorstaten

OAGB.065 Zoekeweg 3

Boring 1 (170cm)
(1:50)

50cm

100cm

150cm

datum: 20-03-2013 12:27

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn scherpe ondergrens
bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn scherpe ondergrens opgebracht .
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn geleidelijke
ondergrens oude akkerlaag.
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn vlekken donker grijs
scherpe ondergrens oude akkerlaag.
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn dekzand C-horizont.

---

--

---

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (150cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 20-03-2013 12:43

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn scherpe ondergrens
bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs/Bruin.
zandmediaan matig fijn scherpe ondergrens
opgebracht .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn scherpe ondergrens
oude akkerlaag vlekken donker grijs .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer zwak.
zandmediaan matig fijn dekzand C horizont .

----

--

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 3 (80cm)
(1:50)

50cm

datum: 20-03-2013 12:53

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

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn dekzand C horizont .

--

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (100cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 20-03-2013 12:55

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Donkergrijs/Bruin. zandmediaan matig fijn
scherpe ondergrens bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtbeige. IJzer/Oer zwak.
zandmediaan matig fijn scherpe ondergrens
dekzand C horizont .
Zand, matig siltig. Lichtgrijs/Lichtgroen.
Plantenresten matig. zandmediaan zeer fijn C
horizont beekafzetting.

----

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.065

blad

1/4

locatieadres

Zoekeweg 3

locatie

Denekamp
opdrachtgever

postcode / plaats

bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.065 Zoekeweg 3

Boring 5 (100cm)
(1:50)

50cm

datum: 20-03-2013 13:01

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn scherpe ondergrens
bouwvoor .
Leem, sterk zandig, zwak humeus.
Donkerbruin. IJzer/Oer zwak. scherpe
ondergrens oude akkerlaag beek afzetting.
Zand, matig siltig. Grijs/Bruin. Plantenresten
zwak. zandmediaan matig fijn C horizont .

---

--

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (120cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 20-03-2013 13:14

Zand, matig siltig, matig humeus.
Donkerbruin/Donkergrijs. zandmediaan matig
fijn scherpe ondergrens bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer zwak.
zandmediaan matig grof C horizont scherpe
ondergrens .
Zand, matig siltig. Bruin. zandmediaan matig
fijn dekzand C horizont .

---

--

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 7 (100cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 20-03-2013 13:21

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Donkerbruin/Donkergrijs. zandmediaan matig
fijn scherpe ondergrens bouwvoor .
Leem, sterk zandig, zwak humeus.
Donkergrijs/Bruin. scherpe ondergrens oude
bouwvoor Beekleem .
Leem, sterk zandig. Grijs/Bruin. zandbrokken
omgewerkte grond scherpe ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
zwak. Dekzand C horizont .

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 8 (100cm)
(1:50)

50cm

datum: 20-03-2013 13:29

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn scherpe ondergrens
bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer zwak.
dekzand C horizont scherpe ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. Wortels zwak,
Plantenresten matig. Dekzand C horizont .

---

--

100cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.065

blad

2/4

locatieadres

Zoekeweg 3

locatie

Denekamp
opdrachtgever

postcode / plaats

bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.065 Zoekeweg 3

Boring 9 (100cm)
(1:50)

datum: 20-03-2013 13:37

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

--

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

--

50cm

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 10 (100cm)
(1:50)

50cm

datum: 20-03-2013 13:39

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn scherpe ondergrens
bouwvoor .
Zand, matig siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer zwak.
zandmediaan matig fijn dekzand C horizont
scherpe ondergrens .
Zand, zwak siltig, zwak grindig. Lichtgrijs. C
horizont .

---

--

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 11 (90cm)
(1:50)

50cm

datum: 20-03-2013 13:48

Zand, matig siltig, matig humeus.
Donkerbruin/Grijs. zandmediaan matig fijn
scherpe ondergrens bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer zwak.
zandmediaan matig fijn dekzand C horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn dekzand C horizont .

----

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 12 (100cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 20-03-2013 13:53

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn scherpe ondergrens
bouwvoor .
Zand, matig siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer zwak.
leembrokken verstoord scherpe ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer zwak.
zandmediaan matig fijn dekzand C horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn dekzand C horizont .

-----

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.065

blad

3/4

locatieadres

Zoekeweg 3

locatie

Denekamp
opdrachtgever

postcode / plaats

bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.065 Zoekeweg 3

Boring 13 (120cm)
(1:50)

datum: 20-03-2013 14:01

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

--

Veen, sterk zandig. Donkerbruin. IJzer/Oer
zwak. beekeerdgrond .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn dekzand C horizont .

--

50cm

100cm

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 14 (100cm)
(1:50)

50cm

datum: 20-03-2013 14:07

Zand, zwak siltig, zwak humeus.
Donkerbruin/Grijs. zandmediaan matig fijn
scherpe ondergrens bouwvoor .

--

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

--

Zand, zwak siltig. Bruin. dekzand C horizont .

--

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 15 (100cm)
(1:50)

50cm

datum: 20-03-2013 14:13

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

--

Zand, zwak siltig. Bruin. zandmediaan matig
fijn scherpe ondergrens dekzand C horizont .

--

Zand, matig siltig. Bruin/Grijs. zandmediaan
zeer fijn dekzand C horizont .

--

100cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.065

blad

4/4

locatieadres

Zoekeweg 3

locatie

Denekamp
opdrachtgever

postcode / plaats

bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

