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Samenvatting
In opdracht van Rombou heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een
verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Looweg te Noord-Sleen (Gemeente
Coevorden). Het voornemen is om binnen het plangebied (circa 1,6 ha) een bouwblok aan te
wijzen voor de realisatie van een melkveebedrijf. Bij de voorziene nieuwbouw bestaat de kans
dat archeologische waarden verstoord worden. In dit kader dient een archeologisch onderzoek
te worden uitgevoerd.
Op basis van de historische kaarten en de landschaps- en archeologische verwachtingen kaart
van de gemeente Coevorden is er sprake van een tweedeling in het gebied. De noordwestzijde
ligt in een van oorsprong laaggelegen gebied opgevuld met dekzand, waarschijnlijk is hier
sprake van een hoge grondwaterstand en komen er mogelijk beekeerdgronden voor. De
zuidoostelijke helft ligt op een hoger gelegen grondmorene welving. Van nature kunnen hier
veldpodzolgronden verwacht worden. Op basis van vondsten in de omgeving worden
archeologische resten verwacht vanaf het laat Paleolithicum t/m de Romeinse tijd. Vondsten
uit latere perioden zijn niet bekend. Op de grondmorene welvingen kunnen nog resten uit het
midden paleolithicum aanwezig zijn, maar deze zijn zeer zeldzaam.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat in het van oorsprong laaggelegen gebied
geen kleinere dekzandkopjes aanwezig zijn. In dit gebied zijn beekeerdgronden aangetroffen.
De hoogte in het oosten van het plangebied bestaat uit keileem met een dunne laag dekzand.
De top van het keileem is intact, maar de top van het dekzand is matig aangetast. De kans op
het aantreffen van archeologische resten wordt klein geacht.
Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te
voeren.
ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten, ook buiten het hier
aangegeven adviesgebied, wettelijk verplicht is om eventuele (toevals)vondsten en
grondsporen te 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 Coevorden en de
provinciaal archeoloog van Drenthe.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
Gemeente Coevorden. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit
nemen over deze aanbeveling.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Rombou heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een
verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Looweg te Noord-Sleen (Gemeente
Coevorden). Het voornemen is om binnen het plangebied (circa 1,6 ha) een bouwblok aan te
wijzen voor de realisatie van een melkveebedrijf. Bij de voorziene nieuwbouw bestaat de kans
dat archeologische waarden verstoord worden. In dit kader dient een archeologisch onderzoek
te worden uitgevoerd.

1.2

Doel en Vraagstelling
De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische
verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, historische- en
archeologische gegevens. Het verkennend booronderzoek toetst de verwachting van het
bureauonderzoek voor wat betreft de bodemopbouw. De volgende vragen staan bij het
onderzoek centraal:


Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
 Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem?
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011).

1.3

Administratieve data
Adres:
Toponiem:
Kadastrale adres
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
bevoegd gezag:
Coördinaten:

Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeksnummer

Looweg te Noord-Sleen
Looweg
Sloon, sectie O, nr. 716
Drenthe
Coevorden
Rombou
Gemeente Coevorden
248.671/533.947
248.765/533.865
248.686/533.781
248.591/533.852
Circa 1,6 ha
17G
57212
47029
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2
2.1

Bestaande en toekomstige situatie
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt ten zuidwesten van Noord-Sleen aan de Looweg, ten westen van het punt
waar de weg een scherpe hoek naar het noorden maakt (zie afbeelding 1). Het plangebied
heeft een oppervlakte van circa 1,6 ha. Op de topografische kaart van 2012 is het zuidelijk deel
van het plangebied in gebruik als akker.
Uit een kaart met gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het
plangebied ligt op een gemiddelde hoogte van circa 16,0 + NAP.1Richting het westen en zuiden
loopt het terrein ligt af (zie afbeelding 2).

2.2

Voorziene ontwikkeling
Het project betreft het realiseren van een nieuw melkveebedrijf. Een ontwerp van de
voorlopige inrichting is opgenomen in bijlage 1. Het toekomstige bouwblok ligt nog niet vast,
maar zal ergens binnen het plangebied komen te liggen.

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (paars) op een topografische kaart.2

1
2

http://ahn.geodan.nl/ahn/
Kadaster 2012
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3
3.1

Bureauonderzoek
Methode
Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een
archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.

3.2

Aardkundige gegevens
Het plangebied is gelegen op het Drents plateau. Dit plateau wordt gekenmerkt door het
voorkomen van keileem (Formatie van Drenthe, Laagpakket van Gieten) in de ondergrond. De
keileem is afgezet onder het landijs in de voorlaatste ijstijd: ‘het Saalien’ tussen 370.000 en
130.000 jaar geleden.3 Gedurende het smelten van het landijs in de warme periode die volgde:
‘het Eemien’ vond erosie van de keileem plaats en werden dalen gevormd. In de hierop
volgende ijstijd: ‘het Weichselien’ tussen 115.000 en 11.755 jaar geleden, heeft door talrijke
vries-dooi cycli nog veel erosie plaatsgevonden. Hierbij zijn de oorspronkelijke diepere dalen
weer grotendeels opgevuld met sediment (fluvio-periglaciale afzettingen) en vooral in de
breedte verder uitgesleten.4
Uit een kaart gemaakt van meetpunten van het actueel hoogtebestand Nederland (AHN) en uit
de geomorfologische kaart blijkt dat het plangebied ligt ten zuidwesten van een hoge rug (rug
van Rolde/Rolderrug) en een groot dal in het zuidwesten, waarin De Laak ligt die iets
zuidelijker samenkomt met het Nieuwe Drostendiep. Naast de erosie van het keileem heeft er
in het midden en koudste deel van het Weichselien, ook veel zandtransport door de wind
plaatsgevonden. Dit vrijgekomen zand is vooral afgezet in de aanwezige laagten. Op de hogere
keileemplateaus werd het stuivende zand slecht vastgehouden en is de laag dekzand vaak
aanzienlijk dunner of komt het keileem aan de oppervlakte voor. Dekzand afzettingen worden
gerekend tot het Laagpakket van Wierden behorende tot Formatie van Boxtel. Uit het AHN
blijkt dat het noordwestelijk deel van het plangebied ligt in een smal dal, dat van noordoost
naar zuidwest loopt. De oostelijke punt van het plangebied ligt op een hoger gedeelte. Op de
geomorfologische kaart is het hoge gebied gekarteerd als grondmorene met en zonder
welvingen, hooggelegen (code 3L2a). De laagte in het noordoosten is een dalvormige laagte
zonder veen (code 2R2).5
Bodem (zie afbeelding 3)
Op basis van de bodemkaart komt in het plangebied een veldpodolgrond voor in lemig fijn
zand. (code Hn23). Ten noorden en zuiden van het plangebied komen beekeerdgronden voor
(code pZg23t) in lemig fijn zand.6 Beekeergronden zijn gronden waarbij als gevolg van een
hoge grondwaterstand plantenresten slecht werden afgebroken. Hierdoor ontstond een dikke
humeuze bovengrond. Door de hoge grondwaterstand was ook geen uitspoeling of
roestvorming mogelijk. Veldpodzolgronden komen voor in iets hoger gelegen gebieden waar

3

De Mulder e.a. 2003 & Berendsen 2004
De Mulder e.a. 2003
5
Alterra 2003
6
Alterra 1960-1995
4
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wel sprake was van de afbraak van materiaal en de inspoeling van humeus in een B-horizont.7
De grondwatertrap is VI.

Afbeelding 2. Het plangebied geprojecteerd op het actueel hoogtebestand Nederland.8

Afbeelding 3. Het plangebied op een bodemkaart met waarnemingen uit archis.9

7

Boerma 1992
http://ahn.geodan.nl/ahn/
9
Alterra 1960-1995
8
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Afbeelding 4. Plangebied (geel) geprojecteerd op de landschaps- en archeologische
verwachtingskaart van de gemeente Coevorden.10
De landschappelijke situatie wordt samengevat in de hierboven weergeven landschaps- en
archeologische verwachtingkaart. De donkerrode kleur is een grondmorene welving (code Gw,
middelhoge verwachting). De grijze kleur in het noordwesten van het plangebied is dekzand
afgezet op een vlakte of in een dal (code Dz, middelhoge verwachting, zie afbeelding 4).

3.3

Historische situatie
Een oude kaart die een mooi beeld geeft van de situatie is de op het voorblad weergegeven.
Dit is een kaart uit de atlas van Huguenin uit de periode 1819-1829. Te zien is dat het
plangebied ligt in woeste grond, waarschijnlijk heide- of veengebied. De laagte in het zuiden is
in gebruik als hooiland en de hogere delen ten oosten van het plangebied, tussen Sleen en
Noord-Sleen, zijn in gebruik als akkerland.11
Op de veldminuut uit de periode 1830-1850 is er in de situatie niet veel veranderd evenals op
een kaart uit 1904.12 Pas in 1954 is het gebied in gebruik genomen en is het verdeeld in lange
smalle stroken (zie afbeeldingen 5 t/m 7).13

10

Gemeente Coevorden 2011, kaart 4
Versfelt en Schroor 2005
12
Bureau voor Militaire Verkenningen 1830-1850 en 1904
13
Kadaster 1954
11
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Afbeelding 5. Plangebied geprojecteerd op de veldminuut gebaseerd op de minuutplannen uit
de periode 1811- 1832.14

Afbeelding 6. Plangebied geprojecteerd op een Bonneblad uit 1904.15

14
15

Bureau Militaire Verkenningen 1830-1850
Bureau Militaire Verkenningen 1912
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Afbeelding 7. Plangebied geprojecteerd op een Topografische kaart uit 1964.16
Bij de ruilverkavelingen in de jaren 60 en 70 zijn de lange smalle percelen samengevoegd tot
grote blokken. Waarschijnlijk is dit gepaard gegaan met grondbewerking en egalisatie.

3.4

Bekende archeologische terreinen, waarnemingen, vondst- en onderzoeksmeldingen
De genoemde meldingen zijn weergegeven op afbeelding 9.
AMK-terrein 14355 (waarneming 33531). Een terrein met mogelijk resten van een urnenveld.
Bij een kartering bij de aanleg van een weg en grondverbeteringen in 1955 werd hier
aardewerk aangetroffen. In slootprofielen zijn sporen van kringgreppels aangetroffen.
AMK-terrein 10384. Terrein met sporen van bewoning daterend uit het laat paleo, meso- en
neolithicum. Er werd vuursteen en aardewerk gevonden. Het terrein is een met dekzand
bedekt keileemplateau en ligt aan de rand van een beekdal.
AMK-terrein 9359 heeft dezelfde landschappelijke ligging als AMK-terrein 10384. Dit betreft
een mesolithische vuursteen vindplaats.
AMK-terrein 14353. Terrein met sporen van bewoning uit de Romeinse tijd. In 1937 zijn bij een
opgraving grondsporen en aardewerk uit deze periode gevonden.
waarnemingnr.

vondsten

periode

complextype

methode

1189

raatakker

ijzertijd?

akkerbouw

luchtfoto

33534

grondspoor

ijzertijd?

akkerbouw

veldkartering

302153

huisplattegrond,
waterput, aardewerk

ijzertijd-romeinse tijd

nederzetting

opgraving 1937

410

aardewerk pot,
handgevormd

ijzertijd

onbekend

niet bekend

302198

grondspoor

neolithicum-nieuwe
tijd

grafveld

veldkartering

239974

1 kling en 2 schrabbers

mesolithicum

onbekend

veldkartering

239987

3 schrabbers en 1

neolithicum

onbekend

waarschijnlijk

16

Kadaster 1964
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afslag

veldkartering

33562

trapezium, breed +
ongeretoucheerde
stukken,
geconcentreerd in
kleine plekken

neolithicumpaleolithicum

onbekend

veldkartering in
geploegde akker, oude
dekzand was
aangeploegd in 1980

33529

stenen bijl en krabbers

neolithicum

onbekend

veldkartering

Afbeelding 9. Ligging van onderzochte terreinen, waarnemingen en AMK-terreinen uit het
archeologisch Informatie Systeem (Archis).17
Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 8)
Onderzoeksmelding 32751. Dit betreft een booronderzoek en veldkartering.Uit de boringen
bleek dat de bodem was verstoord en dat er geen vondsten gedaan zijn. Geadviseerd is om
geen vervolgonderzoek uit te voeren.
Informatie van amateurarcheologen
De Drents Prehistorische Vereniging is benaderd. Rondom Sleen, zijn op dit moment geen
vondsten bekend die niet in archis staan. In het najaar is een bijeenkomst voorzien, waar
mogelijk weer nieuwe vondsten opduiken van amateurarcheologen.
Archeologische beleidskaart (zie afbeelding 10)
De archeologische beleidskaart van de Gemeente Coevorden geeft voor plangebied een
middelhoge archeologische verwachting (Categorie 2).
17

Archis 2012
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Uit de beleidskaart blijkt dat hier onderzoek dient plaats te vinden bij ingrepen dieper dan 30
cm –mv en groter dan 500 m2.18

Afbeelding 10. Plangebied (groen) geprojecteerd op de archeologische beleidsadvieskaart van
de gemeente Coevorden.19
Op de IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarden) van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed krijgt het gebied een hoge archeologische verwachting.20

4

Archeologische verwachting
Op basis van de historische kaarten en de landschaps- en archeologische verwachtingen kaart
van de gemeente Coevorden is er sprake van een tweedeling in het gebied. De noordwestzijde
ligt in een van oorsprong laaggelegen gebied opgevuld met dekzand, waarschijnlijk is hier
sprake van een hoge grondwaterstand en komen er mogelijk beekeerdgronden voor. De
zuidoostelijke helft ligt op een hoger gelegen grondmorene welving. Van nature kunnen hier
veldpodzolgronden verwacht worden. Op basis van vondsten in de omgeving worden
archeologische resten verwacht vanaf het laat Paleolithicum t/m de Romeinse tijd. Vondsten
uit latere perioden zijn niet bekend. Op de grondmorene welvingen kunnen nog resten uit het
midden paleolithicum aanwezig zijn, maar deze zijn zeer zeldzaam.
Archeologische resten worden verwacht in de top van pleistocene afzettingen, direct onder de
bouwvoor. De archeologische laag kan bestaan uit een strooiing van aardewerk en of
vuursteen. Door de zure omstandigheden en de slechte conserveringsomstandigheden van het
dekzand of de morene-afzettingen is andere materiaal vrijwel zeker grotendeels vergaan.
18

Gemeente Coevorden 2011
Gemeente Coevorden 2011, kaart 5
20
Geraadpleegd op ARCHIS
19
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Onder een eventuele vondstlaag kunnen grondsporen worden aangetroffen. Van belang
hiervoor is dat de bodem niet te diep verstoord is door ploegen of egaliseren.
De grondbewerking in de nieuwe tijd kunnen ervoor gezorgd hebben dat de top van het
oorspronkelijke bodem profiel volledig verploegd is. Anderzijds zijn de oorspronkelijk
laaggelegen gebieden mogelijk opgehoogd. Daarnaast loopt centraal door het plangebied een
gasleiding van de NAM. Hier is de bodem eveneens over een strook van circa 10 meter
vergraven.

5
5.1

Verkennend booronderzoek
Methode
Er is een veldinspectie gedaan waarbij is gelet is of het reliëf nog overkwam met het beeld van
het AHN, dus dat in het westen van het plangebied een hoogte aanwezig is.
Bij het verkennend booronderzoek zijn 12 boringen uitgevoerd. In eerste aanleg zijn de
boringen 1 t/m 10 uitgevoerd. Vervolgens zijn op de hoogte in de oostzijde twee aanvullende
boringen uitgevoerd. De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van
7 cm. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.21 De niet
verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie
voor Nederland.22 De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de
Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig
beschreven.23
De boorpunten zijn ingemeten met een GPS tot op circa 1 meter nauwkeurig.

5.2

Resultaten en interpretatie
De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1. De ligging van de boorpunten is weergegeven in
afbeelding 11.
Veldinspectie
Uit de veldinspectie is gebleken dat de hoogte in het oosten overeen komt het beeld van het
AHN. Verder zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen, die van invloed zijn geweest op
het boorplan van het verkennend booronderzoek.

21

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker & Schelling 1989
23
Bosch 2008
22
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Afbeelding 11. Ligging van de boorpunten en het ontwerp op het AHN.24
De bodem in de boringen 9 en 10 is sterk geroerd. In boring 4 is een laag van 30 cm
opgebrachte grond aanwezig. In boring 3 en 5 was de bouwvoor slechts 10 respectievelijk 15
cm dik, hetgeen duidt op afgraving van de bouwvoor.
In het plangebied bestaat van nature uit een dunne laag dekzand op keizand en keileem. De
dekzand is dikker in het van oorsprong lager gelegen gebied in de in de boringen 1 t/m 4 en 6
is tot de geboorde diepte, dekzand aanwezig. Hoewel deze in de boringen 3 en 4 onderin matig
siltig in plaats van zwak siltig was. De bodem bestaat in het laaggelegen gedeelte, boringen uit
een A-C profiel, vermoedelijk van oorsprong een beekeerdgrond. De C-horizont is in het lage
gedeelte sterk doorworteld.
In het hoger gelegen gedeelte, boringen 7, 8, 11 en 12 en ter plaatse van boring 5 komt het
keizand en keileem dichter onder het maaiveld voor. In een dunne laag dekzand die aanwezig
is en in het keizand heeft zich een podzolbodem ontwikkeld. Hiervan zijn de onderste resten
van een B-horizont aangetroffen in de boringen 7 en 11. In de boringen 8 en 12 is geen Bhorizont meer aangetroffen, maar is sprake van een A-C profiel of van keileem direct onder de
bouwvoor. De top van het dekzand dat op de keileemhoogte ligt is matig aangetast.

24

Actueel Hoogtebestand Nederland
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6

Conclusies











Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt? Uit het bureauonderzoek blijkt dat de zuidoostzijde van het
plangebied ligt op een morenewelving en de noordwestzijde in een laagte opgevuld
met dekzand. Er komen beekeerdgronden in de lagere delen en veldpodzolgronden in
de hogere delen van het plangebied voor.
De verwachting van het bureauonderzoek is in het veldonderzoek bevestigd. Het
plangebied ligt op de overgang van smalle laagte in het westen en hogere gronden in
het oosten. Het reliëf is was voor de depositie van het dekzand, oorspronkelijk meer
uitgesproken. Het dekzand heeft de laagte grotendeels opgevuld. In de laagte komen
beekeerdgronden voor en in het hoger gelegen deel zijn ten dele sterk aangetaste
podzolgronden aanwezig.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
In het van oorsprong laaggelegen deel van het plangebied zijn A-C profielen aanwezig.
Er zijn geen aanwijzingen voorkleine dekzandkopjes die niet op het AHN zichtbaar
geweest zouden zijn. Er zijn geen venige restgeulen van mogelijk aanwezige oude
beken aangetroffen. In dit gebied worden geen archeologische resten meer verwacht.
In het van oorsprong hooggelegen gebied is de top van het keileem grotendeels intact.
Daar kunnen nog resten uit het midden paleolithicum op aanwezig zijn. De top van het
dekzand op de hoogte is matig aangetast. Archeologische resten uit de periode laat
paleolithicum t/m de Romeinse tijd worden niet meer verwacht.
Vondsten van na de Romeinse tijd zijn in de omgeving nog niet gedaan. Aangenomen
wordt dat het gebied toen niet meer begaanbaar was, en mogelijk door veen bedektof omgeven was.
De kans op het aantreffen van archeologische resten wordt, mede gezien de kleine
oppervlakte van de hoogte en de aantasting ervan klein geacht.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Niet van toepassing.
Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem?
In het van oorsprong hooggelegen gedeelte van de bodem is de top van het dekzand
verstoord tot in de B-horizont (2 boringen) en verstoord tot in de C-horizont/keileem
(2 boringen). In het lager gelegen gebied in de boringen 9 en 10 is de bodem tot in de
diepere C-horizont vergraven.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Niet van toepassing.
Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Een archeologisch vervolg onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.
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7

Aanbeveling/Selectieadvies
Op basis van het bureau- en booronderzoek wordt aanbevolen om in het plangebied geen
vervolgonderzoek uit te voeren.
ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten, ook buiten het hier
aangegeven adviesgebied, wettelijk verplicht is om eventuele (toevals)vondsten en
grondsporen te 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 Coevorden en de
provinciaal archeoloog van Drenthe.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
Gemeente Coevorden. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit
nemen over deze aanbeveling.
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Bijlage 1: Voorlopig planontwerp

Tekening: voorlopige toekomstige situatie van Rombou (d.d. 4-6-2013).
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Bijlage 2 Boorstaten

Coördinaten van de boorpunten.
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boorstaten

Noord-Sleen

Boring 1 (100cm)

datum: 21-08-2013

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

55
60

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; donker bruine vlekken; geroerd;
scherpe ondergrens .
100 Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. Wortels sterk.
zandmediaan matig fijn; C horizont dekzand .
80

100cm

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (70cm)
(1:50)

datum: 21-08-2013

Zand, matig siltig, matig humeus.
Bruin-donkergrijs. Wortels zwak. zandmediaan
35 matig fijn; scherpe ondergrens; bouwvoor .

50cm
70

Zand, zwak siltig. Lichtbeige. Wortels sterk.
zandmediaan matig fijn; C horizont dekzand .

---

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 3 (100cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 21-08-2013

10

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Wit-lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
55 zwak. zandmediaan matig fijn; scherpe
ondergrens; C horizont .
Zand, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak,
Wortels matig. zandmediaan matig fijn; C
100
horizont dekzand .

---

--

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (110cm)
(1:50)

datum: 21-08-2013

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
opgebracht; .
Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
60 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
geroerd; .
Zand, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
90 matig. zandmediaan matig fijn; vlekken donker
bruin; geroerd; scherpe ondergrens .
110
Zand, matig siltig. Lichtbeige. IJzer/Oer/Gley
zwak, Wortels matig. zandmediaan matig fijn;
C horizont dekzand .

--

30

50cm

100cm

----

150cm

Boormeester: LC Nijdam
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boorstaten

Noord-Sleen

Boring 5 (90cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 21-08-2013

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
45 Leem, sterk zandig, matig grindig.
Wit-lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley sterk. keileem; C
horizont scherpe ondergrens .
Leem, sterk zandig, zwak grindig.
90 Beige-lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley zwak, Wortels
zwak. keileem; C horizont .
15

---

--

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (90cm)

datum: 21-08-2013

(1:50)
40

50cm

60
65
90

100cm

Zand, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus.
Donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
opgebracht; scherpe ondergrens .
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
geroerd; .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .
Zand, zwak siltig. Wit-lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont .

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 7 (100cm)
(1:50)

datum: 21-08-2013

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
35 bouwvoor .
50 Zand, zwak siltig, zwak humeus.
Geel-lichtbruin. zandmediaan matig fijn;
geleidelijke ondergrens; B horizont dekzand; .
75
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; C horizont
100
dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtbeige. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan zeer fijn; C horizont
scherpe ondergrens .
Leem, sterk zandig. Lichtbeige. IJzer/Oer/Gley
matig. keileem; C horizont .
20

50cm

100cm

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 8 (90cm)
(1:50)

datum: 21-08-2013

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Leem, sterk zandig. Beige-lichtgrijs.
55 IJzer/Oer/Gley matig. keileem; C horizont
scherpe ondergrens .
Zand, matig siltig. Geel-lichtgrijs.
90 IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
keizand C horizont .

--

35

50cm

100cm

---
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boorstaten

Noord-Sleen

Boring 9 (120cm)

datum: 21-08-2013

(1:50)

50cm

45

90

100cm
120

Zand, matig siltig, matig humeus.
Bruin-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; bouwvoor .

--

Zand, matig siltig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. scherpe ondergrens;
vlekken licht bruin; geroerd; .

--

Leem, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. keileem; C horizont .

--

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 10 (120cm)

datum: 21-08-2013

(1:50)
30

50cm

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

--

Zand, matig siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. vlekken bruin;e vlekken onderin;
scherpe ondergrens; geroerd; .

--

Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak, Wortels matig. zandmediaan matig fijn;
horizont dekzand .

--

90

100cm

120 C

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 11 (80cm)
(1:50)

datum: 21-08-2013

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Grijs-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens bouwvoor .
40
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin.
60 Zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; B horizont dekzand .
80 Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont
dekzand .
Zand, matig siltig, zwak grindig. Geel-lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens keizand C horizont .
Leem, sterk zandig. Lichtbeige. IJzer/Oer/Gley
zwak. keileem; C horizont .
20
25

50cm

100cm

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 12 (90cm)
(1:50)

datum: 21-08-2013

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, matig siltig. Geel-lichtbruin.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
geleidelijke ondergrens; C horizont dekzand .
Zand, matig siltig, zwak grindig. Lichtbeige.
90 IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan zeer fijn;
keizand C horizont .
30
40

50cm

100cm

----
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