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Samenvatting
In opdracht van Slaa + van Asselt architecten BNA heeft ArGeoBoor een verkennend
booronderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Bovenweg 44b te Doornspijk (Gemeente Elburg).
De aanleiding van het onderzoek is de voorziene functieverandering van het perceel. Na de
sloop van de bestaande bebouwing (= reeds gebeurd) zal nieuwbouw plaatsvinden van een
woning met een bijgebouw. 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 zullen gaan worden.
Een bureauonderzoek werd niet nodig geacht. Uit tekst van de regio-archeoloog blijkt dat
mogelijke sprake is van een eerdgrond binnen het plangebied. In de omgeving zijn diverse
archeologische vondsten gedaan. De archeologische verwachting is derhalve hoog voor de
periode laat-Paleolithicum-nieuw tijd.
Uit het verkennend booronderzoek en uit het bestuderen van een hoogtekaart op basis van
het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) is gebleken dat de bouwlocatie ligt op
stuifzandafzettingen met een dikte van ruim 1,5 meter. Onder het stuifzand komt een
akkerlaag voor met daaronder een gedeeltelijk intacte podzolgrond. Het is niet bekend
wanneer het stuifzand is afgezet, maar vooralsnog wordt uitgegaan van een tijdstip tussen
1.000 en 1.800 na Chr. De onderliggende bodemlagen zullen bij de huidige bouwplannen niet
geroerd worden.
Voor de plannen zoals deze er nu liggen is een archeologisch vervolgonderzoek niet nodig.
Wordt er in de toekomst op het perceel tot in de onderliggende oude akkerlaag gegraven dan
kunnen eventueel aanwezige archeologische resten verstoord worden. De diepte waarop
archeologische resten aanwezig kunnen zijn varieert, met het reliëf aan het maaiveld, van
dieper dan 1,5 meter ter plaatse van de huidige bouwlocatie tot dieper dan 6,5 meter op het
duin in het noordwesten. Echter in het noordoosten van het plangebied kunnen
archeologische resten al binnen 40 cm voorkomen. Het plangebied blijft derhalve een hoge
archeologische verwachtingswaarde houden.
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 inderdaad sporen worden aangetroffen, contact op te nemen met de
dhr. M. Wispelwey regio-archeoloog Noord-Veluwe.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Slaa + van Asselt architecten BNA heeft ArGeoBoor een verkennend
booronderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Bovenweg 44b te Doornspijk (Gemeente Elburg).
De aanleiding van het onderzoek is de voorziene functieverandering van het perceel. Na de
sloop van de bestaande bebouwing (= reeds gebeurd) zal nieuwbouw plaatsvinden van een
woning met een bijgebouw. 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 zullen gaan worden. De regio-archeoloog heeft aan de opdrachtgever laten weten
dat een bureauonderzoek niet uitgevoerd hoefde te worden. Derhalve heeft het onderzoek
slechts bestaan uit een verkennend booronderzoek.

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?
Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied?
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen nieuwbouw?
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 gegevens
Tabel 1: administratieve gegeven.
Projectnaam
Toponiem:
Plaats
Kadastrale nr.
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Deskundige namens bevoegd
gezag
Coördinaten plangebied
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

Bovenweg 44b te Doornspijk
Bovenweg 44b
Doornspijk
Doornspijk E 8508, E8507, E3496
Gelderland
Nunspeet
Slaa + van Asselt architecten BNA
Gemeente Elburg
Dhr. M. Wispelwey, regio-archeoloog Noord Veluwe
186.392/491.280 186.451/491.315 186.488/491.248 186.428/491.211
2
circa 5750 m
27a
59246
47875
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied betreft perceel Bovenweg 44b. De Bovenweg is een zuidwest-noordoost
gelegen weg, die langs de rand van de Veluwe ligt (afbeelding 1, voorblad).1 Het plangebied
bestaat uit bos (zuidwestzijde), grasland (noordzijde) en bebouwing (zuidoosthoek). De huidige
bouwlocatie was bebouwd met opstallen, maar deze waren al voor het onderzoek gesloopt.
De toekomstige situatie met daarbij het bestaande woonhuis ten oosten van de nieuwbouw is
weergegeven in afbeelding 2a. Het reliëfrijke maaiveld ligt ter plaatse van de voorziene
nieuwbouw op circa 7,5 m + NAP.2

2.2

Voorziene ontwikkeling
De bestaande bebouwing is reeds gesloopt. De bestaande woning wordt gehandhaafd. Ten
west-zuidwesten van de bestaande woning zijn de bouw van een woning met een bijgebouw
voorzien. Bij de bouw zal de bodem verstoord worden op plaatsen waar dit mogelijk nog niet
eerder gebeurd is. De bebouwing zal gefundeerd worden op staal waarbij de verstoring
voornamelijk bestaat uit het afgraven van maximaal 50 cm-mv over gehele oppervlakte van de
bebouwing en maximaal tot 1 meter ter plaatse van de vorstranden en een sleuf voor de
riolering, kabels en leidingen. Er is geen kelder voorzien. De breedte van de sleuven ten
behoeve van de vorstranden zal circa 80 cm zijn (zie afbeeldingen 2a en 2b).3

Afbeelding 2a. Ligging van de voorziene nieuwbouw.

1

Kadaster 2012
AHN-1 1997-2003
3
Slaa + van Asselt 2013
2
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|
Afbeelding 2b. Doorsnede door de voorziene bebouwing.

3

Archeologische verwachting en beleid
De Bovenweg is gelegen op de langgerekte dekzandrug Wessinge naar ’t Harde. Een
kleinschalig kampenlandschap heeft zich hierlangs ontwikkeld. Door de ophoging van de
akkers met potstalmest zijn de akkers zeer geprononceerd aanwezig. De dikte van het
aanwezige eerddek varieert. Het eerddek dekt de dekzandrug af waarin zich archeologische
sporen bevinden. Bij een onderzoek op het terrein direct ten noorden van de sportvelden
kwamen diverse archeologische sporen aan het licht. De aanwezigheid van een concentratie
vuursteen geeft aan dat ook jagers/verzamelaars op de hoog gelegen dekzandrug een tijdelijk
verblijf hebben gehad.
Volgens de archeologische waarden- en verwachtingenkaart van de gemeente Elburg zou de
planlocatie niet op de dekzandrug liggen, maar eerder op een gordeldekzandwelving (zie
afbeelding 3). Op het AHN (afbeelding 5) is te zien dat op het een hoogte aanwezig is waar het
maaiveld 6 meter boven de directe omgeving uitsteekt. De oorsprong/ aard van deze hoogte is
vooralsnog onduidelijk. De kadastrale minuutplan uit 1832 geeft deze verhoging al aan (ook de
kaart van De Man uit 1806, zie afbeelding 4). De planlocatie zelf is dan als hakhout in gebruik.
Dit grondgebruik kan een verstorende invloed gehad hebben op de eventueel in de
ondergrond aanwezige archeologische waarden.4
De archeologische verwachting is breed en loopt vanaf het vastleggen van het dekzand in het
laat Paleolithicum (11.500 voor heden) tot en met de nieuwe tijd. Archeologische resten
worden verwacht in de top van het dekzand of aan de onderzijde van een eventuele
plaggendek. De kans bestaat dat archeologische laag is opgenomen in het plaggendek,
waardoor deze door middel van boringen niet op te sporen is. Ook onder het plaggendek kan
zich een oude doorwerkte bodem bevinden met houtskoolspikkels en aardewerkbrokjes uit de

4

Stuk tekst van dhr. M. Wispelwey regio-archeoloog Noord Veluwe (gedeeltelijk herschreven)
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periode van voor de nieuwe tijd. Indien een plaggendek aanwezig is, dan kunnen archeologisch
resten redelijk tot goed geconserveerd zijn.

Afbeelding 3. Ligging van het plangebied (paarse vlak) op een uitsnede uit de ‘archeologische
waarden en verwachtingenkaart met geomorfologische informatie’ van de Gemeente Elburg.5
(Donkergeel = gordeldekzandvelwing en donkerbruin zijn oude bouwlanden=essen).

Afbeelding 4. Een kaart van de omgeving van het plangebied uit 1806 (De Man).

5

RAAP-rapport 2218, kaartbijlage 1, blad 1, schaal 1:10.000
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Bekende bodemverstoringen
Mogelijk is de bodem ondiep verstoord ter plaatse van de voormalige reeds gesloopte
bebouwing.
Beleid
Overleg met de regio-archeoloog van de Veluwe heeft ertoe geleidt dat het uitvoeren van een
bureauonderzoek niet nodig werd geacht. Er is besloten om direct een booronderzoek uit te
voeren, waarbij een eventueel bedreigd archeologisch niveau zou worden bemonsterd met
een boordiameter met 15 cm.

4
4.1

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 het plangebied zijn 6 boringen (nrs. 1 t/m 6) gezet met Edelmanboor met een diameter van
7 cm. De boringen 1 t/m 3 zijn ter plaats van de voorziene nieuwbouw gezet. De overige
boringen zijn verspreid over het plangebied tot in de C-horizont uitgevoerd. Boring 4 is in de
laaggelegen noordoosthoek geplaatst. Boring 5 is bovenop de hoogte in de noordwesthoek
gezet en boring 6 in de zuidwesthoek (zie afbeelding 5).
De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.6 De niet verstoorde
bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het systeem voor bodemclassificatie voor
Nederland.7 Archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de
Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.8

4.2

Resultaten
Veldinspectie
Bij de veldinspectie is het verwachte hoogteverschil vastgesteld. De huidige woning en de
locatie van de toekomstige woning liggen op een rug in het landschap, die aan de noordzijde
van het perceel vrij sterk omlaag duikt en die ook richting de Bovenweg afloopt. In de
noordwesthoek van het perceel ligt een hoge bult met een steile helling richting het noorden
en een flauwere helling naar het zuiden. Aan de oostzijde, aan de kant van de bebouwing, is
deze hoogte afgegraven. In de top van de hoogte was hier een natuurlijk bodemprofiel in de
vorm van een slecht ontwikkelde podzolbodem (vaaggrond) ontstaan.

6

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
8
Bosch 2007
7
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Afbeelding 5. Boorpunten op een detail van het AHN.9
Verkennend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeelding 5. De boringen zijn op circa 1,0 meter nauwkeurig ingemeten met een GPS
ontvanger.10 De hoogte van de boringen is afgelezen tot op circa 0,2 m nauwkeurig vanaf een
hoogtekaart op basis van het AHN.11
Bodemopbouw en interpretatie
De lithologie ter plaatse bestaat uit matig fijn, zwak siltig zand. De bodemopbouw in het
plangebied is gevarieerd. In de boringen 1 t/m 3, geplaatst ter hoogte van de voorziene
nieuwbouw, bestaat de bodem uit een geroerde laag van circa 40 cm dik op een ruim 1 meter
dikke schone zandlaag, die plaatselijk ligt op een vuile zandlaag. Deze als stuifzand
geïnterpreteerde lagen gaan vanaf 155, 180 en 165 diepte over in een matig humeuze
akkerlaag met een dikte van 10 tot 15 cm, die is gelegen op een deels intacte podzolgrond in
dekzand. Boring 4 is in het noordelijkdeel van het plangebied geplaatst. Het maaiveld is ligt
hier circa 1 meter lager (geleidelijk aflopende helling). De stuifzandlaag lijkt hierm, gezien de
aanwezige A-horizont, niet afgegraven, maar is met een dikte van 45 cm aanzienlijk dunner
dan in de boringen 1 t/m 3. Onder het stuifzand zijn de akkerlaag en de podzolbodem zijn wel
aanwezig. Waarschijnlijk ligt boring 4 op de noordelijke begrenzing van het stuifzand. Boring 5
is bovenop de hoogte geplaatst, maar gezien de hoogte van circa 5 meter boven het maaiveld
is niet verder te geboord. Geconstateerd is dat een podzolbodem op de top van het duin
ontbrak. Boring 6 is in de zuidoosthoek geplaatst. Hier werd, onder een schone zandlaag tot
150 cm –mv, een humeuze gevlekte zandlaag aangetroffen tot 270 cm diepte. Het lijkt te gaan
om een (sub) recente verstoring.

9

AHN-1 1997-2003
GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code, SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1
m nauwkeurig.
11
AHN-1 1997-2003
10
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Er is geen verschil in korrelgrootte waargenomen tussen het stuifzand en het daaronder
gelegen dekzand.
Boornr.
(AHNhoogte)

Opgebracht
geroerd

Stuifzand
‘schoon’

Stuifzand ‘vuil’

Akkerlaag
Ap-horizont

1 (7,6m)

35

35-160

-

2 (7,5m)

0-40

40-155
0-80

3 (7,3m)
4 (6,5 m)

0-25

5(11,5m)

0-15

15-100

6(7,6m)

0-20

20150/opgebracht

E en /of B

Bhs of en BC

C horizont

160-175

1750195

195-220

155-180

180-205

205-220

220-250

80-155

155-165

165-180

180-185

1805-200

25-45

45-65

65-90

90-115

115-150

Recent Geroerde en gevlekte laag van 150-270

270-280

Tabel 2: De begrenzing van de aangetroffen bodemlagen onder het maaiveld.
Archeologische indicatoren
Bij het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

5

Synthese
Op basis van de aangetroffen bodemopbouw en de geomorfologie van het landschap, zoals
dat uit op kaarten opgebouwd uit het AHN te zien is in afbeeldingen 6 en 7, wordt de hoge rug
waar het plangebied op ligt en de hoogte duin ten westen van de bouwlocaties als een duin
geïnterpreteerd. De duin was zeer waarschijnlijk op andere plekken oorspronkelijk ook hoger,
maar is weer op veel plaatsen weer afgegraven. Op een overzichtskaart van het AHN is te zien
dat dergelijke duinen verder zuidelijk nabij het huidige stuifzandgebied ‘De Zoom’ ook
aanwezig zijn (zie afbeelding 7).

Afbeelding 6. Overzicht en interpretatie van het AHN beeld.12
12

AHN-1 1997-2003
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Het ontstaan van de stuifzanden wordt gezien als een gevolg van te intensief landgebruik
bestaande uit: het steken van heideplaggen, branden en overbeweiding. Stuifzanden komen al
op kleine schaal voor vanaf het neolithicum, maar grootschalig komen ze voor vanaf 1500. Al
vóór 1900 is men weer begonnen met aanplanten van bos om de verstuiving tegen te gaan.13
Het ontstaan van de stuifzanden wordt ook wel in de 10eeeuw geplaatst.14 De vorm op het
AHN-beeld doet denken aan een groot paraboolduin, met daarbinnen weer kleinere duinen.
De windrichting zal bij de vorming van de paraboolduin overwegend zuidwest geweest zijn. De
hoogte nabij het plangebied vormt de noordelijke begrenzing van de duin. De leizijde (uit de
wind) is van nature de steilste zijde van het duin, omdat het zand hier de natuurlijke rusthoek
aanneemt en die is, afhankelijk van de afronding van de korrels circa 25˚ tot 35˚. De
loefzijde(windzijde) is minder steil.15

Afbeelding 7. Overzicht van de stuifduinen in De Zoom en in het noorden bij de rode pijl de
hoogte bij het plangebied.16
Archeologische resten worden niet op het duin verwacht, maar in de hieronder gelegen
akkerlaag. Door de afdekking van het gebied met stuifzand is nooit diep geploegd en zijn
eventuele archeologische resten in de bodem minder aangetast dan in gebieden die niet
13

Berendsen 1997
Hendrikx 1998
15
Livingstone en Warren 1996
16
AHN-1 1997-2003
14
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bedekt werden met stuifzand. De aangetroffen akkerlaag betreft geen eerdgrond, daarvoor is
de humeuze laag te dun. Er kunnen archeologische sporen verwacht worden uit alle perioden
na 11.500 voor heden. De diepteligging van de oude akkerlaag varieert tussen 6,5 tot 0,45 m –
mv. Ter plaatse van de voorziene bebouwing kunnen archeologische resten verwacht worden
vanaf circa 150 cm-mv.

6

Conclusies










Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
De bodem bestaat ter plaatse van de voorziene nieuwbouw tot minimaal 150 cm-mv
uit een afgegraven stuifzandduin. Daaronder ligt een door het stuifzand afgedekte
akkerlaag op een deels intacte podzolbodem in dekzand. Ten noorden en zuiden van de
bouwlocatie loopt het terrein af en komt de oude akkerlaag dichter onder het maaiveld
voor. Wanneer het stuifzand is afgezet is onbekend, in ieder geval vóór 1.800 en
vermoedelijk na 1000 na Chr.
Is de bodem nog intact?
De top van het stuifzand is ter plaatse van de uitgevoerde boringen 1 t/m 3
afgegraven. Vanaf 150 cm-mv is een oude akkerlaag aanwezig met daaronder een
gedeeltelijk intacte podzolbodem. In de boring 4 is de stuifzandlaag dunner maar intact
en is ook de onderliggende akkerlaag met daaronder een podzol bodem aangeboord.
Ter plaatse van boring 5 midden op de hoge stuifduin wordt verwacht dat de bodem
onder het duin overeenkomt met de bodem ter plaatse van de boringen 1 t/m 4. Alleen
in boring 6 is ook de onderliggende akkerlaag met podzolbodem weggegraven.
Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Onder het stuifzand kunnen archeologische resten vanaf de vorming van het dekzand
aanwezig zijn circa 11.500 jaar geleden, vanaf het laat Paleolithicum. Als gevolg van
het ontbreken van de E- en de top van de B-horizont is de kans dat nog gave
vuursteensites aanwezig zijn klein. De vondstlaag is dan opgenomen in de onder het
stuifzand gelegen akkerlaag. Van de landbouwers uit de periode neolithicum t/m
nieuwe tijd kunnen nog archeologische resten onder het stuifzand en onder de
akkerlaag aanwezig zijn. Deze archeologische resten kunnen bestaan uit grafvelden,
paalkuilen van huisplaatsen en erf-afscheidingen, sporen van landbouw, greppels,
waterputten etc. Indien archeologische resten aanwezig zijn zullen deze door de
aanwezigheid van het stuifzand redelijk goed in de bodem geconserveerd zijn. Er is de
laatste eeuwen niet zo diep geploegd als in gebieden die niet zijn afgedekt met
stuifzand of een eerddek.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen nieuwbouw van een woning?
Bij de huidige bouwplannen gaat het grondwerk niet dieper dan 1 m-mv. Hierdoor
worden de onder het stuifzand gelegen bodemlagen niet geroerd. Mochten zich
archeologische resten onder het stuifzand bevinden, dan blijven deze onaangetast.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Een archeologisch vervolgonderzoek wordt bij de huidige bodemingrepen niet nodig
geacht.
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Aanbeveling/Selectieadvies
Voor de plannen zoals deze er nu liggen is een archeologisch vervolgonderzoek niet nodig.
Wordt er in de toekomst op het perceel tot in de onderliggende oude akkerlaag gegraven dan
kunnen eventueel aanwezige archeologische resten verstoord worden. De diepte waarop
archeologische resten aanwezig kunnen zijn, varieert van dieper dan 1,5 meter ter plaatse van
de huidige bouwlocatie tot dieper dan 6,5 meter op het duin in het noordwesten. Echter in het
noordoosten van het plangebied kunnen archeologische resten al binnen 40 cm voorkomen.
Het plangebied blijft derhalve een hoge archeologische verwachtingswaarde houden.
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 inderdaad sporen worden aangetroffen, contact op te nemen met de
dhr. M. Wispelwey regio-archeoloog Noord-Veluwe.
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Bijlage 1
boorstaten

ArGeoBoor rapport 1264 bijlage 1: boorstaten
Opdrachtgever: Slaa + van Asselt architecten BNA

boorstaten

OAGB.137 Bovenweg 44b

Boring 1 (220cm)
(1:50)

50cm

datum: 28-11-2013

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs.
zandmediaan matig fijn; zwarte vlekken;
35 geroerd; scherpe ondergrens .
45 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens BC horizont in stuifzand.

100cm

Zand, zwak siltig. Bruin-lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens, stuifzand.
150cm

200cm

250cm

160
170 Zand,
175

zwak siltig, matig humeus.
Zwart-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
ondergrens; Ap horizont .
Zand, zwak siltig. Grijs-bruin. zandmediaan
matig
fijn;
scherpe ondergrens; EB horizont .
220
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
geleidelijke ondergrens Bhs horizont .
Zand, zwak siltig. Bruin-lichtgeel.
zandmediaan matig fijn; C horizont .
195 scherpe

---

--

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (250cm)
(1:50)

datum: 28-11-2013

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
40 geroerd; .

Puin zwak.

50cm

Zand, zwak siltig. Bruin-lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; stuifzand C
horizont .

100cm

150cm

155

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
ondergrens geroerd; .
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens
205
Ap horizont.
220 Zand, zwak siltig. Oranje-bruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; Bs / BC
250 humeuze .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .
180 scherpe

200cm

250cm

--

-----
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boorstaten

OAGB.137 Bovenweg 44b

Boring 3 (200cm)

datum: 28-11-2013

(1:50)

50cm

Zand, zwak siltig. Beige-lichtgrijs.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; stuifzand C horizont .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
stuifzand C horizont .

--

80

100cm

150cm

155
165 Zand,

zwak siltig, matig humeus.

180 Zwart-donkerbruin. zandmediaan matig
185 scherpe ondergrens; Ap horizont .

fijn;

200 Zand,

zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens Bh horizont .
Zand, zwak siltig. Oranje-lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bs horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; C horizont .

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (150cm)
(1:50)

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig; bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs.
45 zandmediaan matig fijn; stuifzand; scherpe
ondergrens .
65
Zand, zwak siltig, matig humeus.
Zwart-donkerbruin. zandmediaan matig fijn; Ap
90 horizont scherpe ondergrens .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
115 zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens Bhs horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
150 matig fijn; BC horizont .
Zand, zwak siltig. Bruin-lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont .
25

50cm

100cm

150cm

-----

datum: 28-11-2013

-------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 5 (100cm)
(1:50)

datum: 28-11-2013

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
A horizont .

15

50cm

Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; grijze vlekken; stuifzand C horizont .

--

--

100

100cm
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boorstaten

OAGB.137 Bovenweg 44b

Boring 6 (280cm)

datum: 28-11-2013

(1:50)
20

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

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens .

--

50cm

100cm

150cm

200cm

150

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; veel licht grijze
vlekken; geroerd; scherpe ondergrens;
geroerd; .

--

250cm
270
280 Zand,

zwak siltig. Lichtbeige. zandmediaan
matig fijn; C horizont .

--

300cm
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