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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Gemeente Tynaarlo heeft ArGeoBoor controle boringen uitgevoerd op vijf
locaties in de gemeente Tynaarlo. De aanleiding van het onderzoek is het voornemen van de
gemeente Tynaarlo om de archeologische verwachtings- en beleidskaart voor de gemeente
vast te stellen.
Door een wijziging in de Monumentenwet in 2007 is de gemeente tegenwoordig wettelijk
verplicht om bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden met eventueel
aanwezige archeologische resten. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen heeft de gemeente
Tynaarlo in 2012 een archeologische beleids- en advieskaart op laten stellen door bureau BAAC
uit Deventer. Hierbij hebben gebieden een archeologische, lage middelhoge of hoge
verwachting gekregen. Daarbij is ook, in overleg met o.a. LTO-Noord en de provincie Drenthe,
gekeken naar locaties waar de bodem aantoonbaar is verstoord door ontgronding, sanering,
ruilverkaveling of diepploegen. Op basis van bekende gegevens is een concept archeologische
verwachtingskaart gemaakt, die ter inzage heeft gelegen en waar bezwaar tegen kon waarden
aangetekend.
Een aantal grondbezitters heeft daadwerkelijk bezwaar gemaakt tegen de archeologische
verwachting en de bijbehorende beperking van het grondgebruik op hun terrein zoals deze in
het bestemmingsplan zou worden opgenomen. Voor de in dit rapport onderzochte locaties zijn
de bezwaren van de grondbezitters door de gemeente Tynaarlo gegrond verklaard. Er is ervoor
om door middel van veldonderzoek deze bezwaren te checken. Het doel van de controle
boringen is om de aard van de bodemopbouw van de betreffende percelen vast te stellen en
de archeologische verwachting, zoals deze op de concept kaart is opgenomen te checken. Het
veldonderzoek heeft plaats gevonden op 17 april 2013.

1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van het veldonderzoek door middel van controleren boringen 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?
 Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied?
 Dient het concept van de archeologische verwachtingskaart te worden gewijzigd?
De uitgevoerde boringen zijn uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA), versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011).

1.3

Opzet rapport
In de onderstaande hoofdstukken worden de onderzochte locaties afzonderlijk besproken. De
boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1.
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2

Paterswolde, Onlandseweg 6

Kadastraal adres
Oppervlakte
centrumcoördinaat
Onderzoekmeldingsnr.
Onderzoeksnr.
Huidige gebruik
Archeologische verwachting concept kaart

Bezwaar

Uitgevoerde werkzaamheden

2.1

EELDE B193,B194, B214 en B3383
2,5 ha
232.968/575.466
56494
45797
weiland
Het betreft een mogelijke pingo/ven, die is
overgenomen van een provinciale
inventarisatie van natte landschapselementen
Indiener geeft aan onder de kwekerij en het
bouwblok ten noorden daarvan een
aanduiding WR-A2 ligt. Op het bouwkavel is
grond opgebracht, gediepploegd en drainage
aangebracht. De archeologische aanduiding
wordt daarom niet zinvol geacht.
5 boringen tot P 1 t/m P5 tot max 1,6 m –mv.

Resultaat
In de boringen P1 t/m P5 is matig humeus fijn zand aanwezig, dit zand ligt in de boringen P1
t/m P3 en P5 op een veraarde veenlaag. Het zand bevat vlekken licht bruin zand. Dit zand
wordt geïnterpreteerd als een opgebrachte laag. De veraarde veenlaag hieronder is in de
boringen P1, P2, P3 en P5 30 tot 50 cm dik. In boring P4 ontbreekt deze veraarde veenlaag.
Onder de veraarde veenlaag is in de boringen P1 en P4 een ijzerrijke laag aangetroffen. Deze
ijzerrijke laag is waarschijnlijk ontstaan door uittredend (oxiderend) ijzerrijk grondwater en is
als Bw horizont geïnterpreteerd. In de boringen P2 en P3 is onder het veraarde veen een gyttja
laag aanwezig. In boring P5 ligt de veraarde veenlaag op een BC horizont. Onder de Bw
horizont of gyttja lagen is in alle boringen een BC horizont aanwezig. In boring P5 ligt de
veraarde veenlaag direct op deze BC horizont.
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De Bw en BC horizonten zijn gevormd in matig siltig fijn zand. Hieronder is een C-horizont
aanwezig. In boring 4 bestaat de C-horizont uit keileem.

2.2

Interpretatie
Het voorkomen van veraarde veenresten, ijzerrijke kwellagen, matig en sterk lemige bodem
lagen zijn allemaal aanwijzingen dat het gebied van oorsprong een slechte waterhuishouding
kent. De oorspronkelijke hoogte verschillen in de siltige ondergrond zijn gering. Het aanwezige
veen is bijna allemaal veraard, alleen in boring 3 is een niet veraarde veenlaag van 30 cm dik
aanwezig. Het laaggelegen gebied is ongeschikt geweest voor gebruik als nederzettingsterrein.
Eventuele sporen kunnen te maken hebben met jachtactiviteiten, hoewel er nauwelijks sprake
lijkt van een landschappelijke gradiënt , maar meer van een groter laaggelegen gebied. Ook
voor klimaatreconstructie is de waarde van de dunnen veenlaag beperkt, omdat de
tijdsperiode die een degelijke dunne veenlaag beslaat relatief kort zal zijn. Voor klimaat
reconstructies zijn laagten met dikkere veenlagen beter geschikt.

2.3

Conclusie en aanbeveling
De huidige aanduiding (WR-A2) kan in twijfel worden getrokken. Waarschijnlijk geldt de hoge
verwachting alleen voor de randzones van deze laagte. Voor het plangebied is dat de
westrand. Het nu uitgevoerde onderzoek is te beperkt van omvang om wijzigingen in de
verwachtingskaart door te voeren.
Indien er ontwikkelingen plaatsvinden op het perceel, met uitzondering van de westrand (zeg
50 meter vanaf de westelijke perceelsgrens), die niet dieper gaan dan 60 cm -mv, kunnen deze
op basis van de artikelen 36.2.1c en 36.4.c2 – en het onderzoeksrapport van genoemd
veldonderzoek – worden vrijgesteld van de verplichting om archeologisch vooronderzoek uit te
voeren.

3

Eelde, Esweg 37

Kadastraal adres

Eelde D354 (gedeeltelijk)
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Oppervlakte
centrumcoördinaat
Onderzoekmeldingsnr.
Onderzoeksnr.
Huidige gebruik
Archeologische verwachting Concept kaart

Bezwaar

Uitgevoerde werkzaamheden

3.1

1.140 m2
234.630/572.527
56495
45798
Kwekerij Tuinderij
Het perceel ligt in een bufferzone van 50
meter rondom een mogelijke pingo, die is
overgenomen van een provinciale
inventarisatie van natte landschapselementen.
Indiener geeft aan dat de zone aan de
zuidoostzijde van het perceel is gediepploegd
en dat daarom de aanduiding WR-A2 niet
zinvol is. Het perceel is in gebruik voor het
kweken van heesters en snijbloemen,
waardoor het 80 tot 90 centimeter verstoord
zou zijn.
4 boringen tot circa 1,2 m -mv

Resultaat en interpretatie
Uit de boringen E1 t/m E4 is gebleken dat de huidige bouwvoor 70 tot 80 cm dik is. In de
boringen E1, E3 en E4 is onder deze bouwvoor een oude akkerlaag aanwezig op een deels
intacte podzolbodem met een B-, BC, en C horizont in dekzand. In boring 2 is de bodem
verstoord tot in de C-horizont. De oude akkerlaag maakt waarschijnlijk deel uit van de zuid-es
van Eelde.

3.2

Conclusie en aanbeveling
Vanaf 70 cm kunnen nog archeologische resten verwacht worden. Indien er ontwikkelingen
plaatsvinden op het perceel die niet dieper gaan dan 70 centimeter onder maaiveld, kunnen
deze op basis van de artikelen 35.2.1c en 35.4.c2 – en het onderzoeksrapport van genoemd
veldonderzoek – worden vrijgesteld van de verplichting om archeologisch vooronderzoek uit te
voeren.
Het perceel ligt in de bufferzone van 50 meter rondom een mogelijke pingo, die is
overgenomen van een provinciale inventarisatie van natte landschapselementen. De controle
boringen hebben aangetoond dat op het perceel geen pingo-ruïne aanwezig is. Voor de
verwachtingskaart betekenen de resultaten dat de begrenzing van de mogelijke pingo-ruïne
moet worden aangepast. De onderliggende hoge archeologische verwachting (AV-2) van het
perceel blijft gehandhaafd.
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4

Bunne, Bongveenweg 4

Kadastraal adres
Oppervlakte
centrumcoördinaat
Onderzoekmeldingsnr.
Onderzoeksnr.
Huidige gebruik
Archeologische verwachting Concept kaart
bezwaar

Uitgevoerde werkzaamheden

4.1

VRIES X 74
10 ha
229.397/568969
56496
45799
akkerbouw
Middelhoog en hoog (laagte t.p.v. B1)
Indiener geeft aan dat het gebied tussen
Roderweg en fietspad BongveenwegBunnerveenseweg in de Tweede
Wereldoorlog tot 60 cm is gediepploegd en
dat daarom de aanduiding WR-A2 niet zinvol
is. Het betreft een mogelijke pingo-ruïne, die
is overgenomen van een provinciale
inventarisatie van natte landschapselementen.
Slootkantinspectie bij punt nr. B2
Boring in mogelijke ping-ruïne: nr. B1

Resultaten en interpretatie
In de slootkant was de overgang van de geploegde grond naar de C-horizont duidelijk
waarneembaar (zie foto’s volgende bladzijde). De eigenaar van het perceel, dhr. Kievit wist
veel over het gebied. Hij vertelde dat veel grote percelen diep geploegd zijn. Dit gebeurde door
middel van het inzetten van lieren, waarmee een grote ploeg door de bodem werd getrokken
om de harde lagen te breken.
Uit boring B1 is gebleken dat de hier op de kaart aangegeven laagte deze laagte geen veen
bevat. Wel is een door uittredende kwel een ijzerrijke (Bw) horizont ontstaan in dekzand.
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4.2

Conclusie en aanbeveling
De diepgeploegde percelen kunnen een lage archeologische verwachting krijgen. Dit is ook het
geval voor een zone ten noorden van de Bunnerveenseweg die op de bodemkaart en de
landschappelijke verwachtingskaart als verspit staat aangegeven. De resultaten van dit
veldonderzoek en de informatie van dhr. Kievit en maken het waarschijnlijk dat deze zone
verder naar het zuiden moet worden uitgebreid, mogelijk deels zelfs tot aan de Kampweg. Het
beleid ter plaatse van mogelijk verspitte gronden, bij ingrepen die groter zijn dan de
vrijstelling, is dat een lagere onderzoek intensiteit geldt (3 boringen per hectare in plaats van 6
per hectare). Op dit moment is niet duidelijk hoe groot het gebied is dat indertijd is
gediepploegd. Dit verdient nader onderzoek en zal worden meegenomen in de eerstvolgende
update van de gemeentelijke archeologische beleids- en advieskaart.
De laagte waarin boring B1 is geplaatst is geen pingo-ruïne. De aanduiding WR-A2 voor dit
object (de zuidelijke paarse vlek op bovenstaande figuur) kan vervallen.

Foto’s ter plaatse van slootkant inspectie punt B2.
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5

Zeijen, Hooidijk 1 en 3

Kadastraal adres
Oppervlakte
centrumcoördinaat
Onderzoekmeldingsnr.
Onderzoeksnr.
Huidige gebruik
Archeologische verwachting concept kaart

Bezwaar

Uitgevoerde werkzaamheden

5.1

VRIES T1840 T2825 (gedeeltelijk)
Circa 1 ha
232.529/565.211
56497
45800
bouwblok
Volgens de landschapsverwachtingskaart uit
de structuurvisie archeologie is hier sprake
van een dekzandkop op de rand van het
beekdal. Deze zandkop valt voor ongeveer
70% binnen het agrarisch bouwblok.
Dergelijke locaties zijn zeer kansrijk voor het
aantreffen van nederzettingsresten uit de
steentijd
De indiener maakt bewaar tegen de
aanduiding WR-A2 op het bouwkavel omdat
de gronden in het verleden door
bouwactiviteiten al geheel omgezet zouden
zijn.
Er zijn 5 boringen geplaatst nrs. Z1 t/m Z5 tot
circa 1,2 m –mv.

Resultaten en interpretatie
Uit de uitgevoerde boringen kwam een eenduidig beeld naar voren. De bodem bestaat tot
circa 1,0 m-mv uit matig tot sterk siltig en humeus, donker grijs tot bruin zand met hierin leemen humeuze brokken. Deze geroerde laag gaat scherp over in een matig siltige licht grijze
zandlaag met plantenresten. In boring Z4 is een ster zandige veraarde veenlaag aanwezig die
bij de overige boringen ontbrak of was afgegraven. De indiener vertelde dat de bodem ter
plaatse ongeveer een meter is opgehoogd, voordat er gebouwd is. De oorspronkelijke bodem
lijkt te bestaan uit een beekeerd grond.
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5.2

Conclusie en aanbeveling
De hoge verwachting die het gebied nu op de kaart heeft gekregen is onterecht gebleken. De
hoogte is recent opgeworpen en dient een lage archeologische verwachting te krijgen. De
aanduiding WR-A2 op deze locatie kan dan ook vervallen.

6

Zuidlaarderveen, Broeken 4

Kadastraal adres
Oppervlakte
Centrumcoördinaat
Onderzoekmeldingsnr.
Onderzoeksnr.
Huidige gebruik
Archeologische verwachting concept kaart
Bezwaar

Uitgevoerde werkzaamheden

6.1

ZUIDLAREN L597
7.300 m2
245.450/568.881
56498
45801
Weiland
Middelhoog tot laag.
Indiener vraagt om een duidelijkere
begrenzing van de archeologische aanduiding
(AV2) en geeft aan dat het onbenutte deel
van het bouwblok uit laag gelegen veengrond
bestaat.
Er zijn vijf boringen gezet. ZV1 t/m ZV5

Resultaten en interpretatie
Uit de veldinspectie is duidelijk geworden dat de locatie ligt op de grens van hoog naar laag
gebied. De overgang van beekdalvlakte naar dekzand rug.
In boring ZV1 is onder een veraarde veenlaag van 30 tot 60 cm –mv een bruine veenlaag
aanwezig, die gelegen is op een leemlaag, een beekafzetting. Hieronder is een matig siltige
zand aanwezig, geïnterpreteerd als dekzand.
In boring ZV2 zijn tot 50 cm –mv geroerde bodemlagen aanwezig, deze gaan scherp over in een
BC-horizont in dekzand.
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In boring ZV3 is onder een grijs zwarte sterk humeuze bouwvoor van 40 tot 50 cm –mv een
veraarde veenlaagje aanwezig. Middels een scherpe overgang gaat dit veenlaagje over in een
C-horizont in dekzand
In boring ZV4 is een bouwvoor van 30 cm aangetroffen. Van 30 tot 35 cm –mv is een grijs
bruine zandlaag, die is geïnterpreteerd als geroerd. Hieronder is nog een restant van 5 cm over
van een B-horizont. Deze gaat via een BC horizont over in een C-horizont. In boring ZV5 is de
bodem tot 75 cm-mv geroerd. Een scherpe overgang naar een BC horizont.

6.2

Conclusie en aanbeveling
De locatie ligt op de overgang van hoog naar laag gebied. De boringen ZV1 is het van
oorsprong laagste punt, ZV4 ligt het verst van de laagte af en ligt in het van oorsprong hoge
deel van het plangebied. De 3 overige boringen liggen op de overgang en geven een geroerd
beeld. Dit kan te maken hebben met het instorten en/of egaliseren van de oorspronkelijk
aanwezige steilrand. De zone bij boring 4, het duidelijk hoog gelegen krijgt een hoge
archeologische verwachting voor met name de periode van voor de veenbedekking voor jagers
en verzamelaars. De tussenzone lijkt verstoord en krijgt een lage verwachting. De veenlaag in
boring VZ1 is dun en ook hier zou ik een lage verwachting aangeven. Het is aan te bevelen om
het bouwblok in de lengterichting langs de weg te situeren. Indien dit niet mogelijk is zal
aanvullend archeologische onderzoek moeten gebeuren in het hooggelegen gebied ten oosten
van de denkbeeldige lijn die getrokken kan worden tussen de boringen ZV3 en ZV5.
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Bijlage 1
boorstaten

ArGeoBoor rapportnr. 1218 bijlage 1: boorstaten
Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo

boorstaten

OAGB.069 Gemeente Tynaarlo

Boring P1 (160cm)
(1:50)

50cm

100cm

150cm

datum: 17-04-2013 09:25

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan zeer fijn; kalkloos; scherpe
ondergrens; vlekken licht grijs; geroerd;
opgebracht .

--

Veen, sterk zandig. Donkerbruin/Zwart.
veraard; scherpe ondergrens r.

--

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; door kwel ijzerrijk; Bw horizont .
Zand, zwak siltig. Bruin. zandmediaan matig
fijn; geleidelijke ondergrens BC horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont .

----

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring P2 (110cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 17-04-2013 09:41

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; kalkloos; scherpe
ondergrens; opgebracht; vlekken licht .

--

Veen, zwak zandig. Donkerbruin/Zwart.
veraard; scherpe ondergrens .

--

Zand, matig siltig, sterk humeus. Bruin/Zwart.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
slappe grond boor loopt leeg; stevige bodem
op 110 cm gevoeld.

--

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring P3 (150cm)

datum: 17-04-2013 09:50

(1:50)
Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Veen, zwak zandig. Bruin/Zwart. veraard;
geleidelijke ondergrens ; vernat;.

--

Veen, zwak zandig. Bruin. gyttja;.

--

Zand, matig siltig, zwak humeus. Lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; BC horizont .

--

50cm

100cm

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring P4 (160cm)
(1:50)

50cm

100cm

150cm

datum: 17-04-2013 09:57

Zand, matig siltig. Lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .
Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; vlekken grijs; geroerd;
.
Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens A-horizont.
Zand, zwak siltig. Donkerbruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; door kwel
ijzerrijk; Bw horizont.
Zand, matig siltig. Bruin. zandmediaan matig
fijn; scherpe ondergrens; door kwel ijzerrijk;
dekzand BC horizont.
Zand, sterk siltig. Lichtbruin. zandmediaan
zeer fijn; C horizont keileem.

-------

200cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.069

blad

locatieadres

1/5

locatie

diverse locaties
opdrachtgever

Gemeente Tynaarlo
bureau

postcode / plaats

Gemeente Tynaarlo
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.069 Gemeente Tynaarlo

Boring P5 (100cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 17-04-2013 10:17

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; vlekken grijs;
opgebracht; .
Veen, sterk zandig. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
veraard veen.
Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; dekzand BC horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; dekzand C horizont .

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring E1 (110cm)

datum: 17-04-2013 10:51

(1:50)

50cm

100cm

150cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Lichtgrijs/Bruin. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; oude akkerlaag.
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; dekzand B horizont .
Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; dekzand BC horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; dekzand; C horizont .

--

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring E2 (110cm)

datum: 17-04-2013 11:03

(1:50)

50cm

100cm

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

--

Zand, matig siltig. Lichtgeel/Grijs.
zandmediaan matig fijn; C horizont .

--

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring E3 (120cm)

datum: 17-04-2013 11:05

(1:50)

50cm

100cm

150cm

Zand, matig siltig, matig humeus.
Donkergrijs/Bruin. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, matig siltig. Lichtgrijs/Bruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
de akkerlaag, .
Zand, matig siltig. Bruin. zandmediaan matig
fijn; geleidelijke ondergrens; dekzand B
horizont .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; dekzand BC horizont .
Zand, matig siltig. Lichtbruin/Geel.
zandmediaan matig fijn; dekzand C horizont .

--

-----

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.069

blad

locatieadres

2/5

locatie

diverse locaties
opdrachtgever

Gemeente Tynaarlo
bureau

postcode / plaats

Gemeente Tynaarlo
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.069 Gemeente Tynaarlo

Boring E4 (120cm)

datum: 17-04-2013 11:14

(1:50)

50cm

100cm

150cm

Zand, matig siltig, matig humeus.
Donkergrijs/Bruin. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; dekzand B horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont
.
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; dekzand C horizont .

--

----

Boormeester: LC Nijdam

Boring B1 (120cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 17-04-2013 12:15

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; vlekken bruin;
bouwvoor .
Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; dekzand Bw-BC horizont door kwel
ijzerrijk; geleidelijke ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; dekzand C horizont ; .

---

--

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring Z1 (120cm)

datum: 17-04-2013 12:56

(1:50)

50cm

100cm

Zand, matig siltig, matig humeus.
Donkergrijs/Bruin. zandmediaan matig fijn;
veel vlekken licht bruin oranje; geroerd;
opgebracht scherpe ondergrens;.

--

Zand, matig siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
matig. zandmediaan matig fijn; C horizont .

--

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring Z2 (120cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 17-04-2013 13:04

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

--

Zand, sterk siltig, zwak humeus. Grijs.
zandmediaan matig fijn; leembrokken,
humeuze brokken; opgebracht; scherpe
ondergrens .

--

Zand, matig siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
matig. zandmediaan zeer fijn; C horizont .

--

150cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.069

blad

locatieadres

3/5

locatie

diverse locaties
opdrachtgever

Gemeente Tynaarlo
bureau

postcode / plaats

Gemeente Tynaarlo
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.069 Gemeente Tynaarlo

Boring Z3 (115cm)

datum: 17-04-2013 13:20

(1:50)

50cm

Zand, matig siltig, zwak grindig. Lichtgrijs.
zandmediaan matig fijn; humeuze vlekken;
opgebracht gestuit op grind.

--

100cm

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring Z4 (110cm)

datum: 17-04-2013 13:30

(1:50)

50cm

100cm

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; humeuze vlekken; opgebracht;
scherpe ondergrens .
Veen, sterk zandig. Donkerbruin/Grijs.
veraard; geroerd; scherpe ondergrens
ondergrens; oude bouwvoor.
Zand, matig siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
zeer fijn; C horizont .

--

---

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring Z5 (120cm)

datum: 17-04-2013 13:37

(1:50)

50cm

100cm

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
Wortels matig. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; opgebracht; .

Leem, sterk zandig. Grijs/Bruin. scherpe
ondergrens; vlekken licht bruin; geroerd; .
Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer zwak,
Plantenresten zwak. keizand/leem C horizont .

--

---

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring ZV1 (100cm)
(1:50)

datum: 17-04-2013 14:29

Veen, sterk zandig. Donkergrijs. veraard;
scherpe ondergrens .

--

50cm

Mineraalarm veen. Bruin. scherpe ondergrens
.

--

100cm

Zand, sterk siltig. Lichtbruin. zandmediaan
zeer fijn; beekleem?.
Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; dekzand C horizont ; .

---

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.069

blad

locatieadres

4/5

locatie

diverse locaties
opdrachtgever

Gemeente Tynaarlo
bureau

postcode / plaats

Gemeente Tynaarlo
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.069 Gemeente Tynaarlo

Boring ZV2 (90cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 17-04-2013 14:36

Veen, sterk zandig. Donkerbruin. scherpe
ondergrens; bouwvoor .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan zeer fijn; scherpe ondergrens;
vlekken licht grijs; omgewerkt.
Zand, sterk siltig. Lichtbruin. zandmediaan
zeer fijn; geleidelijke ondergrens BC horizont .
Zand, matig siltig. Lichtgeel/Bruin.
zandmediaan matig fijn; dekzand C horizont; .

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring ZV3 (80cm)
(1:50)

50cm

datum: 17-04-2013 14:42

Zand, sterk siltig, sterk humeus. Grijs/Zwart.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens
bouwvoor .
Veen, zwak zandig. Donkerbruin. veraard;
scherpe ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; dekzand C horizont .

----

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring ZV4 (85cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 17-04-2013 14:47

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, matig siltig. Grijs/Bruin. zandmediaan
matig fijn; vlekken licht grijs; geroerd; scherpe
ondergrens .
Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; dekzand B horizont .
Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens ; BC
horizont .
Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; dekzand C horizont .

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring ZV5 (125cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 17-04-2013 14:56

Zand, zwak siltig, sterk humeus. Grijs/Zwart.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor opgebracht .
Zand, matig siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; humeuze vlekken , geroerd; scherpe
ondergrens .
Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; BC horizont .

---

--

150cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.069

blad

locatieadres

5/5

locatie

diverse locaties
opdrachtgever

Gemeente Tynaarlo
bureau

postcode / plaats

Gemeente Tynaarlo
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

