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Samenvatting
In opdracht van Dhr. H. Loomans heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek uitgevoerd
ter plaatse van perceel sectie R-255 te Helden (Gemeente Maas en Peel). De aanleiding van
het onderzoek zijn plannen om de bestaande bebossing (grotendeels naaldbos) te verwijderen,
de grond gedeeltelijk af te graven en daarna loofbomen te planten. Bij het afgraven van de
grond bestaat de kans dat de bodem wordt geroerd op plaatsen waar dit mogelijk nog niet
eerder gebeurd is. Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen hierbij verstoord
worden.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat in de hooggelegen delen van het
plangebied, onder een opgebrachte bodemlaag nog een grotendeels intacte podzolbodem
aanwezig is. In het nu lager gelegen deel van het plangebied ontbreekt deze podzolbodem.
Voor het gebied waar een afgedekte podzolbodem is opgeboord, wordt geadviseerd om geen
bodemverstorende werkzaamheden uit te voeren tot in de aangetroffen podzolbodem, hier
kunnen nog archeologische resten aanwezig zijn. Indien toch diepere graafwerkzaamheden
worden gewenst, dan dient een archeologisch vervolgonderzoek plaats te vinden. In het
laaggelegen gebied waar de bodem reeds verstoord is, zijn geen beperkingen voor een
eventuele ontgraving. Hier worden geen archeologische resten meer verwacht.
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 te 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
gemeente Peel en Maas.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Dhr. H. Loomans heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek uitgevoerd
ter plaatse van perceel sectie R-255 te Helden (Gemeente Maas en Peel). De aanleiding van
het onderzoek zijn plannen om de bestaande bebossing (grotendeels naaldbos) te verwijderen,
de grond gedeeltelijk af te graven en daarna loofbomen te planten. Bij het afgraven van de
grond bestaat de kans dat de bodem wordt geroerd op plaatsen waar dit mogelijk nog niet
eerder gebeurd is. Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen hierbij verstoord
worden.
In overleg met de Provincie heeft dhr. Loomans een afspraak gemaakt dat in eerste aanleg een
verkennend booronderzoek zou plaatsvinden. Blijkt hieruit dat de bodem intact is en afgraven
van het perceel niet mogelijk is zonder aanvullend archeologisch onderzoek dan zullen de
plannen niet doorgaan en hoeft geen bureauonderzoek plaats te vinden. Blijkt dat er geen
intacte bodem aanwezig is, dan gaan de plannen wel door en wordt het rapport aangevuld
met een bureauonderzoek en afgerond.

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? Zo ja op welke
diepte?
Kunnen de voorziene plannen worden uitgevoerd zonder dat archeologische resten
worden bedreigd?
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).
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1.3

Administratieve gegevens
Tabel 1: administratieve gegeven.
Projectnaam
Toponiem:
Plaats
Kadastrale nr.
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:

Bevoegd gezag:
Coördinaten plangebied
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:

2
2.1

Perceel sectie R-255 te Helden
Sevenumseweg (westzijde) en bosweg (zuidzijde)
Helden
Sectie R-255
Limburg
Maas en Peel
Dhr. H. Loomans
Wolfsberg 56
5721HV Asten
tel: 0641400344
Gemeente Maas en Peel
196530/375934 196722/375949 196725/375862 196645/375813
circa 1,6 ha
52d
59523

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied betreft het perceel met kadastrale adres sectie R-255. Het gebied ligt ten
oosten van de Sevenumseweg, ten noorden van de Bosweg en zuidwesten van de N277 (zie
afbeelding 1, voorblad).1 Het plangebied is een bosperceel in een gebied waar vlakke
geëgaliseerde akkers en ruige reliëfrijke bospercelen elkaar afwisselen.
Het maaiveld ligt ter plaatse tussen 31,5 en 33,5 m + NAP.2 Op een kaart gemaakt met
gegevens van het AHN (= Actueel Hoogtebestand Nederland, zie afbeelding 2) is te zien dat het
perceel reliëf rijk is. Langs de zuidwestzijde en zuidzijde liggen hoge ruggen en ook in de
noordoosthoek is het maaiveld hoger gelegen.

2.2

Voorziene ontwikkeling
Het is de bedoeling om het bestaande naaldbos te verwijderen. Na het verwijderen van het
bos bestaat, indien de kosten niet te hoog zijn, het plan om de grond gedeeltelijk af te graven
tot een niveau waarbij het maaiveld van het plangebied op gelijke hoogte komt te liggen met
het maaiveld op de belenende percelen. Hierbij wordt de humeuze (boven)grond apart
gehouden en na het afgraven van het daaronder gelegen zand, weer teruggebracht. Het doel
van deze ingreep is om de bodem minder droog te maken, waardoor de aan te planten
loofbomen niet verdrogen.

1
2

Kadaster 2012
AHN-1 1997-2003
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Afbeelding 2. Plangebied en de boringen met resultaten op het AHN.
In het centrale en oostelijke deel is een laaggelegen gebied aanwezig.

3

Archeologische verwachting en beleid
Zoals uitgelegd in de inleiding is er nog geen archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Maar
vooralsnog wordt aangenomen dat de archeologische verwachting 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 een begraven niveau
tussen dekzand I en dekzand II dat de laag van Usselo wordt genoemd, gevormd in het Allerød
interstadiaal. Een warme periode tussen twee koude perioden.
Uit een kaart van rond 1900 blijkt dat het plangebied deel uitmaakte van een hoger gelegen
heidegebied met ten westen en ten oosten van een ven. In het plangebied zelf staan geen
steilranden ingetekend, zoals aan de noordzijde van het plangebied en langs de vennen wel
het geval is (zie afbeelding 3). Het lijkt erop dat het gebied in die tijd een vlak dekzandgebied
was met verspreid gelegen zandduinen.
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Afbeelding 3. Een topografische kaart van 1905 met daarop het plangebied geprojecteerd.3
Deze duinen zijn ingetekend op een kaart vervaardigd in de 1e helft van de van de 19e eeuw.
Het gebied maakte toen deel uit van een onontgonnen heide of veengebied met vennen (zie
afbeelding 4).

Afbeelding 4. Topografische Militaire kaart (nettekening).4

3
4

Bureau Militaire Verkenningen 1905
Bureau Militaire Verkenningen 1830-1850
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Het beeld van rond 1900 komt niet overeen met het beeld van de hoogtekaart. Is het huidige
reliëfrijke landschap dan het gevolg van menselijk handelen vanaf 1900? Op basis hiervan
dient rekening te worden gehouden met bodemverstoring in het gebied.

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
Verspreid in het plangebied zijn 10 boringen (nrs. 1 t/m 10) gezet met Edelmanboor met een
diameter van 7 cm. De boringen zijn verspreid over het plangebied tot in de C-horizont
uitgevoerd. 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 Archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren,
zoals genoemd in de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien
aanwezig beschreven.7

4.2

Resultaten
Veldinspectie
Bij de veldinspectie is het hoogteverschil, zoals dat te zien is op het AHN, vastgesteld. Als
gevolg van de begroeiing was het niet mogelijk om een goed beeld van het reliëf te krijgen.
Wel zijn er steilranden in het perceel aanwezig die duiden op afgraving. Ook zijn er verspreid
over het perceel kuilen aanwezig, die duiden op in ieder geval lokale ondiepe bodemverstoring
op het perceel.
Verkennend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeelding 2 en 3. De boringen zijn op circa 2,0 - 3,0 meter nauwkeurig ingemeten met een
GPS ontvanger.8 Door de bomen lukte het niet om de boringen nauwkeuriger in te meten. De
hoogte van de boringen is tot op circa 0,2 m nauwkeurig afgelezen vanaf een hoogtekaart op
basis van het AHN.9
Bodemopbouw en interpretatie
In de boringen 2, 3, 6 t/m 8 en 10 zijn, onder een opgebrachte of verstoven zandlaag, met een
dikte van 30 tot 70 cm een dunne A(p)-horizont op een Bh-horizont aanwezig. In de boringen 7
en 8 ontbreekt een duidelijke A horizont, maar ligt de B-horizont onder een grijze bodemlaag.
5

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
7
Bosch 2007
8
GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code, SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1 m
nauwkeurig.
9
AHN-1 1997-2003
6
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Dit is mogelijk een stuifzandlaag of een E-horizont. In boring 1 is nog een Bs/BC horizont
aanwezig, dus is de bodem wat dieper verstoord. In de boringen 4, 5 en 9 is de bodem tot in de
C-horizont geroerd, waarbij in boring 4 de verstoringdiepte liefst 3,0 meter bedraagt. De Chorizont in boring 4 bestond uit wat siltiger en fijner zand dan in de overige boringen, mogelijk
gaat het om oud-dekzand. De onderstaande tabel vat de bodemopbouw samen.

Boring

Opgebracht/
gestoven

Ehorizont?/stuifzand?

A (p) matig tot
sterk humeus

Bh

Bs/BC

C

1

0-30

-

-

-

30-50

50-120 oude
bodem op 7090

2

0-60

-

60-70

70-75

75-95

95-120

3

0-35

-

35-60

60-70

70-85

85-120

4

0-250

-

250-300
houtresten

-

-

300-310

5

0-110

-

-

-

-

110-160

6

0-45

-

45-55

55-60

60-75

75-100

7

0-30

30-40

-

40-50

50-65

65-110

8

0-65

65-70

70-80

80-90

90-130

9

0-30

-

-

-

-

30-100

10

0-75

-

75-80

80-90

90-100

100-120

In de onderstaande tabel staan de NAP-hoogten van de intacte podzolbodems. Hieruit blijkt
dat het oorspronkelijke maaiveld in het westelijk deel van het plangebied circa 0,8 meter
hoger was dan in het oostelijk deel van het plangebied. Het ontbreken van de podzolbodems
ter plaatse van de boringen 4, 5 en 9 is een reden om aan te nemen dat dit deel van het
plangebied gedeeltelijk is afgegraven. In boring 1 is de bodem tot in de BC horizont verstoord.
boring

maaiveld AHN m+ NAP

diepte tot Bh/BS horizont

m + NAP

type horizont

1

33,2

0,3

32,9

Bs

2

32,4

0,7

31,7

Bh

3

32,4

0,6

31,8

Bh

4

32

geroerd

5

32,2

geroerd

6

33,1

0,55

32,5

Bh

7

33

0,4

32,6

Bh

8

33,4

0,7

32,6

Bh

9

31,6

geroerd

10

32

0,8

31,2

Bh

Archeologische indicatoren
Bij het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Hier is ook niet
specifiek naar gezocht.
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5

Conclusies
Wat is de bodemopbouw in het plangebied?








Is de bodem nog intact?
Uit de boringen is gebleken dat onder opgebrachte of opgestoven bodemlagen met een
dikte van 0,3-0,8 meter een gedeeltelijk intacte podzolbodem aanwezig is. Deze
podzolbodem komt voor ter plaatse wat nu de hoge ruggen zijn. Deze ruggen worden
echter versterkt door de opgebrachte of opgestoven zandlaag. De herkomst van de
opgebrachte grond is onbekend, maar mogelijk is de grond vrijgekomen bij het
egaliseren van de naastgelegen percelen. In het laaggelegen deel van het plan gebied
ontbreekt de podzolbodem en wordt de bodem als afgegraven beschouwd.
Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied? Zo ja op welke
diepte?
In de opgebrachte of opgewaaide bovenste zandlaag worden geen archeologische
resten verwacht. In de hieronder gelegen podzol B-horizont kunnen nog archeologische
grondsporen aanwezig zijn. De archeologische verwachting is nog niet geformuleerd,
maar het kan gaan om resten vanaf 11.500 B.P.
Kunnen de voorziene plannen worden uitgevoerd zonder dat archeologische resten
worden bedreigd?
Zolang de werkzaamheden geen schade toebrengen aan de aangetroffen podzolbodem
is er geen bezwaar tegen deze werkzaamheden.
Door de aanwezigheid van een 30 tot 70 cm dikke opgebrachte of opgewaaide
zandlaag kan het huidige bos, zonder schade toe te brengen aan het archeologische
niveau worden verwijderd. Ook kan deze zandlaag worden afgegraven.
De tussen de B-horizont en opgebrachte grond gelegen humeuze donkergrijze tot
zwarte bodemlaag kan dienen als grens tot welke diepte mag worden afgegraven. In
het laaggelegen gebied is de bodem reeds afgegraven. Archeologisch gezien is er geen
bezwaar om dit gebied hier nog verder af te graven.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Indien er plannen zijn om de intacte podzolbodem te vergraven dan is een
archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk om na te gaan of zich in hier ook
daadwerkelijk archeologische resten bevinden. Een eerste stap zou zijn om het
bureauonderzoek uit te voeren. Een tweede stap kan dan bestaan uit een karterend
booronderzoek om de aan of afwezigheid van archeologie vast te stellen. Hierbij wordt
de B-horizont bemonsterd met een grotere boordiameter en wordt de opgeboorde
grond gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 3 mm. Opgemerkt wordt dat de
uitvoer van een dergelijk onderzoek gezien de huidige dichte begroeiing niet mogelijk
is. Hiervoor zal deze ten minste gedeeltelijk verwijderd moeten worden.
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Afbeelding 5. Advieskaart.

6

Aanbeveling/Selectieadvies
Op basis van het resultaat van het verkennend booronderzoek en het AHN is een advieskaart
gemaakt met daarin twee eenheden ( zie afbeelding 5). Voor het gebied waar een afgedekte
podzolbodem is opgeboord, wordt geadviseerd om geen bodemverstorende werkzaamheden
uit te voeren tot in de aangetroffen podzolbodem. In dit gebied hier kan het niet worden
uitgesloten dat nog archeologische resten aanwezig zijn. Wel kan de bovenste opgebrachte of
ingestoven grondlaag worden verwijderd. Is het toch gewenst om dieper te graven, dan is een
vervolgonderzoek vereist om de aan- of afwezigheid van archeologische sporen aan te tonen.
Dit onderzoek dient te bestaan uit het aanvullen van dit onderzoek met een bureauonderzoek.
Vervolgens kan waarschijnlijk met karterend booronderzoek worden nagegaan of zich ook
archeologische indicatoren (bv. aardewerk- of vuursteenfragmenten) binnen het gebied
aanwezig zijn of ontbreken.
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In het laaggelegen gebied waar de bodem reeds verstoord is, zijn geen beperkingen voor een
eventuele ontgraving. Hier worden geen archeologische resten meer verwacht.
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 te 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
gemeente Peel en Maas.
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Bijlage 1
boorstaten

ArGeoBoor rapport 1265 bijlage 1: boorstaten
Opdrachtgever: Dhr. H. Loomans

boorstaten

AOGB.135 perceel R-255

Boring 1 (170cm)

datum: 10-12-2013

Zand, matig siltig, matig humeus.
Grijs-donkerzwart. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; bouwvoor .
50 Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; geleidelijke
70 ondergrens; BC horizont .
80 Zand, zwak siltig. Grijs-lichtbruin.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
C horizont .
120 Zand, zwak siltig. Bruin-lichtgrijs. oude bodem;
zandmediaan matig fijn; .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. Wortels zwak.
zandmediaan matig fijn; C horizont .
-170

--

30

50cm

100cm

150cm

-----

--

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (120cm)

datum: 10-12-2013

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Geel-grijs.
zandmediaan matig fijn; vlekken grijs; scherpe
ondergrens; opgebracht; .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs.
60 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
70 stuifzand gelaagd.
75
Zand, zwak siltig, sterk humeus. Bruin-zwart.
95 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
A horizont .
120 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
geleidelijke ondergrens; Bh horizont .
Zand, zwak siltig. Geel-lichtbruin.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
geleidelijke ondergrens; BC horizont.
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; C horizont .

--

30

50cm

100cm

150cm

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 3 (120cm)

50cm

100cm

150cm

datum: 10-12-2013

Zand, zwak siltig, zwak humeus.
Grijs-lichtgeel. zandmediaan matig fijn;
35 scherpe ondergrens; opgebracht; .
Zand, zwak siltig, matig humeus.
60 Zwart-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
70 oude akkerland.
85 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont .
120 Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens BC horizont
.
Zand, zwak siltig. Lichtbeige. zandmediaan
matig fijn; C horizont .

------

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

AOGB.135

blad

1/3

locatieadres

perceel R-255

locatie

Helden
opdrachtgever

postcode / plaats

dhr. H. Loomans
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

AOGB.135 perceel R-255

Boring 4 (310cm)

datum: 10-12-2013

25

50cm

100cm

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

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; scherpe
ondergrens; opgebracht; .

--

95

150cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs.
zandmediaan matig fijn; wortels takjes;
scherpe ondergrens .

--

Zand, zwak siltig, sterk humeus.
Zwart-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
hout/wortels; scherpe ondergrens .

--

200cm

250cm

300cm

250

300
310 Zand,

matig siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
zeer fijn; C horizont .

--

350cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 5 (160cm)

datum: 10-12-2013

50cm

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

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

--

Zand, zwak siltig. Grijs-lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; C horizont .

--

80

100cm

150cm

110 opgebracht;

160

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (100cm)

datum: 10-12-2013

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .
50cm

45
55
60

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Zwart-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; geroerd; .
Zand, zwak siltig. Donkerbruin. zandmediaan
100 matig fijn; geleidelijke ondergrens; Bh horizont
.
Zand, zwak siltig. Donkergeel. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont
.
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; C horizont .
75

100cm

------

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

AOGB.135

blad

2/3

locatieadres

perceel R-255

locatie

Helden
opdrachtgever

postcode / plaats

dhr. H. Loomans
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

AOGB.135 perceel R-255

Boring 7 (110cm)

50cm

100cm

150cm

datum: 10-12-2013

Zand, zwak siltig. Lichtbeige. scherpe
ondergrens; opgebracht; .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens E horizont/
65 stuifzand?.
Zand, zwak siltig. Zwart-donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens Bh horizont .
110 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bs horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont .
30
40
50

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 8 (130cm)

datum: 10-12-2013

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

--

50cm
65
70
80
90

100cm

150cm

Zand, zwak siltig. Donkergrijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; E horizont of
stuifzand.
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; Bh horizont
130 geleidelijke ondergrens .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens Bs horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont .

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 9 (100cm)

datum: 10-12-2013

30

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; geroerd; .

--

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

--

50cm

100

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 10 (120cm)

50cm

100cm

150cm

datum: 10-12-2013

Zand, zwak siltig. Lichtgeel. scherpe
ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs.

--

55
75 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
80
90 stuifzand.
100 Zand, zwak siltig, matig humeus.

Zwart-donkerbruin. zandmediaan matig fijn; A
120 horizont .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont.
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bs horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont .

-----

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

AOGB.135

blad

3/3

locatieadres

perceel R-255

locatie

Helden
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dhr. H. Loomans
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ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

