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Samenvatting
In opdracht van de Gemeente Ede heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek
uitgevoerd op de locaties Peppelsteeg en Van der Hagenstraat te Ede (gemeente Ede). Het
onderzoek vind plaats in het kader van het project warmtenet fase 2. Bij dit project wordt een
leiding aangelegd. Waarbij de bodem over een breedte van 3,0 meter tot circa 2,0 m diepte
wordt geroerd. 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.
Voorafgaand aan het verkennend booronderzoek heeft geen bureauonderzoek
plaatsgevonden. De archeologische verwachting is gebaseerd op de gedetailleerde
cultuurhistorische waardenkaart van Ede, meer specifiek de archeologische vindplaatsen en
verwachtingskaart. Beide plangebieden liggen in een zone met een hoge archeologische
verwachting. Op beide locaties zijn in het verleden vindplaatsen aangetoond. Op de locatie
Peppelensteeg gaat het om een vindplaats uit de late ijzertijd en Romeinse tijd en op de locatie
Van der Hagenstraat gaat het om een vindplaats uit de laat-Romeinse tijd.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat ter plaatse van de Peppelensteeg en op
een gedeelte van de Van der Hagenstraat (boringen 15 t/m 26) nog een intacte bodem
aanwezig is. De bekende archeologische waarden in de beide gebieden is bevestigd door
aangetroffen archeologische indicatoren in de opgeboord grond. In beide gebieden bevinden
de archeologische indicatoren zich in een oude akkerlaag, die zich tot voor het bebouwen van
de locaties heeft bevonden onder een esdek. De overige delen van de locatie Van der
Hagenstraat is een grotendeels verstoord bodemprofiel aangetroffen. Hier worden geen
archeologische resten meer verwacht.
Het wordt aangeraden om het tracé ter plaatse van de locaties waar een intacte bodem is
aangetroffen te verleggen, bijvoorbeeld langs bestaande kabels en leidingen. Indien dit niet
haalbaar of onwenselijk is, dan wordt aanbevolen om op beide locaties gravend onderzoek uit
te voeren om na te gaan of zich nog archeologische grondsporen bevinden onder het
voormalige es- of landbouwdek en onder de hieronder gelegen oude akkerlaag. Deze
archeologische begeleiding dient te worden uitgevoerd conform het protocol opgraven. Hierbij
worden sporen gedocumenteerd en afgewerkt, voor zover zij verstoord gaan worden. Vooraf
gaand aan het gravend archeologisch onderzoek dient een Programma van Eisen te worden
opgesteld, dat door de bevoegde overheid, in dit geval de gemeente Ede, moet worden
goedgekeurd.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Ede. Deze zal op basis van de aangeleverde gegevens een besluit nemen over deze
aanbeveling. Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, kan op basis van de aard van
de onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden, buiten de
hierboven genoemde adviesgebieden voor het uitvoeren van een archeologische begeleiding,
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 contact op te nemen met de gemeente Ede.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van de gemeente Ede heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek
uitgevoerd op de locaties Peppelensteeg (tracélengte 60 m) en Van der Hagenstraat
(tracélengte 960 m) in Ede (Gemeente Ede). De aanleiding van het onderzoek is de aanleg van
een warmtenet. Ten behoeve van het warmtenet dient een nieuwe leiding te worden
aangelegd. Hierbij bestaat de kans dat de bodem geroerd wordt op plaatsen waar dit nog niet
eerder gebeurd is en eventueel aanwezige archeologische resten verstoord zullen gaan
worden. De nu onderzochte delen van het tracé liggen binnen zones waarvoor in de
figurerende bestemmingsplannen een dubbelbestemming waarde-archeologie is opgenomen.
Voor de locatie Peppelensteeg geldt het bestemmingsplan ‘Peppelensteeg’ (dossier
NL.IMRO.0228.BP2009PEPP0001). Uit de regels blijkt dat archeologisch onderzoek verplicht is
bij ingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm-mv.
Voor de locatie Van der Hagenstraat geldt het bestemmingsplan ‘Parkweg en omgeving’
(dossier IMRO.0228BP2009PRKW0003). In dit gebied is archeologisch onderzoek verplicht bij
bodemingrepen groter dan 250 m2 en dieper dan 30 cm-mv.
Voor de plangebieden is geen bureauonderzoek uitgevoerd, maar is voor de archeologische
verwachting uitgegaan van de gedetailleerde cultuurhistorische waardenkaart van de
gemeente Ede.1 Op basis van deze kaart is door de gemeente Ede een adviesdocument
opgesteld met de aanbeveling tot het laten uitvoeren van een verkennend booronderzoek.2
Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 13 februari 2014. De rapportage heeft
plaatsgevonden in juli en augustus 2015. Het tijdsverschil tussen de uitvoer van het veldwerk
en de opleverdatum van onderhavig rapport is een gevolg van langdurige onduidelijkheid over
een eventuele uitbreiding van het tracé, die uiteindelijk niet nodig bleek te zijn.

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?
 Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied?
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.3 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013).

1
2

Keunen e.a. 2013
Van Domburg 2013
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1.3

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

RD-Coördinaten plangebieden

Oppervlakte uitgaande van een
sleufbreedte van 3 meter
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:

2
2.1

Warmtenet fase 2
Peppelensteeg en Van der Hagenstraat
Ede
Peppelsteeg (Ede F 9480 en 9479 en F 9140
Van der Hagenstraat (voornamelijk Ede D10302 en D 7489)
Gelderland
Ede
Gemeente Ede
Gemeente Ede
Marloes van Domburg
Tel: 0318-680829
E-mail: marlous.van.domburg@ede.nl
Peppelensteeg (westzijde: 172556/449791; oostzijde: 172611/449805
Van der Hagenstraat (noordwestpunt: 172966/448708; zuidwestpunt:
172986/448548; oostpunt: 173636/448619)
2
2
Peppelensteeg 60 x 3 (= 180 m ) en Van der Hagenstraat 960 x3 (= 2.880 m )
39F
60201 (Peppelensteeg) en 60602 (Van der Hagenstraat)

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
De ligging van de plangebieden binnen de plaats Ede is weergegeven in afbeelding 1. Een
detailkaart van de beide gebieden met boorpunten is opgenomen in bijlage 1. De
Peppelensteeg ligt ten westen van de Kastelenlaan ten noorden van de spoorlijn UtrechtArnhem. De Van der Hagenstraat ligt ten zuiden van deze spoorlijn, ten oosten van de
Keesomstraat.
Het plangebied betreft een tracé. Bij de locatie Peppelsteeg is het plangebied in gebruik als
parkeerplaats met plantsoentjes. Het tracé bij locatie Van der Hagenstraat loopt grotendeels
over parkeerterreinen, die verhard zijn met klinkers. De parkeerterreinen behoren bij de
aanwezige hoogbouw. Het tracé doorkruist enkele wegen en plantsoenen.
Het maaiveld bij de locatie Peppelsteeg ligt tussen 14,3 en 15,1 m + NAP.
Het maaiveld in de westzijde van de locatie Van der Hagenstraat ligt op 13,2 m + NAP.
Het maaiveld ter plaatse Van der Hagenstraat ligt rond 14,5 + NAP en loopt naar het oosten
geleidelijk op naar circa 15,0 m + NAP. 3

2.2

Voorziene ontwikkeling
Op het tracé wordt een sleuf gegraven van naar verwachting circa 3,0 meter breed bovenin de
sleuf tot 1,5 meter breed onderin de sleuf. De sleuf wordt naar verwachting maximaal 2,0
meter diep.

3

AHN-2 2007-2012
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Afbeelding 1. Ligging van de twee plangebieden (paars) in Ede (schaal 1: 35.000).4

3

Archeologische verwachting
Op de cultuurhistorische waardenkaart Ede, meer specifiek het onderdeel: archeologische
vindplaatsen- en verwachtingskaart, is te zien dat de onderzoeklocaties geselecteerd zijn op
basis van hun ligging in zones met een hoge archeologische verwachting (zie afbeeldingen 2a
t/m 2c).
Het tracé bij de Peppelensteeg is gelegen in een gebied met een hoge archeologische
verwachting. In het gebied zijn diverse vindplaatsen aangetroffen uit de periode ijzertijd Romeinse tijd.5

4
5

Kadaster 2009
Van Domburg 2013
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Afbeelding 2a. Ligging van beide plangebieden (blauwe lijnen) op een uitsnede van de
archeologische verwachtingskaart van de Gemeente Ede.6 Legenda (rood = hoge
archeologische verwachting).

Afbeelding 2b. Detailkaart van de archeologische verwachtingskaart van de locatie
Peppelensteeg.

6

Keunen e.a. 2013
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Afbeelding 2c. Detailkaart van de archeologische verwachtingskaart voor het tracé bij de
locatie Van der Hagenstraat.

Het aangegeven deel van het tracé rondom de van der Hagenstraat, is gelegen in een gebied
met een hoge tot zeer hoge archeologische waarde. Archeologisch onderzoek in het gebied
heeft eveneens diverse archeologische vindplaatsen aangetoond. Een groot deel van het tracé
is gelegen binnen een ‘terrein van archeologische waarde’ (TAW 18), waar een vindplaats uit
de laat Romeinse tijd aanwezig is.7
Bekende bodemverstoringen
Plaatselijk worden bodemverstoringen verwacht als gevolg van het aanleggen van riolering en
het verwijderen van humeuze landbouwgronden.

7

Van Domburg 2013
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4
4.1

Archeologisch veldonderzoek
Methode
Terreininspectie
Bij een terreininspectie wordt gelet op hoogteverschillen en andere zaken die van belang
kunnen zijn voor de archeologische verwachting van het plangebied.
Verkennend booronderzoek
Om voldoende inzicht in de bodemopbouw op het tracé te krijgen is ervoor gekozen om circa
elke twintig meter een boring te plaatsen. Gezien de bekende archeologische waarden is
vooral gelet op de intactheid van het bodemprofiel. In het plangebied Peppelensteeg zijn 4
boringen (nrs. 1 t/m 4) uitgevoerd. In het plangebied Van der Hagenstraat zijn 40 boringen (nrs
5 t/m 44 uitgevoerd). Het verkennende booronderzoek is gedaan met een Edelmanboor met
een diameter van 7 cm. De boringen zijn doorgezet tot minimaal 30 cm in de C-horizont tussen
circa 100 en 200 cm-mv. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN
5104.8 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het systeem voor
bodemclassificatie voor Nederland.9 De archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren,
zoals genoemd in de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien
aanwezig beschreven.10
De boringen zijn ingemeten met een GPS ontvanger ten opzichte van de lokale topografie.11 De
hoogte van het maaiveld is bepaald aan de hand van een kaart op basis van het Actueel
Hoogtebestand Nederland. De nauwkeurigheid zal binnen een foutmarge van circa 10 cm
liggen.12

4.2

Resultaten
Terreininspectie
Uit de terreininspectie is gebleken dat de westzijde van deellocatie Van der Hagenstraat
(eigenlijk de Nieuwe Maanderweg) is afgegraven. Er is hier een steilrand aanwezig. De
aangetroffen bodemopbouw in de boringen 5 t/m 13 hebben dit, middels het ontbreken van
resten van een podzolbodem, bevestigd.
Verkennend booronderzoek
De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 3. De resultaten van het verkennend booronderzoek
zijn gevisualiseerd in bijlage 2, waarin tevens een advies is opgenomen. De ondergrond bestaat
in alle boringen uit matig fijn zwak siltig zand. Dat geïnterpreteerd is als dekzand. Indien nog
een restant van een podzolbodem aanwezig is in de vorm van een B-, BC horizont of oude
akkerlaag dan is de bodemverstoring beperkt en kunnen nog archeologische resten verwacht
worden.
8

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
10
Bosch 2007
11
GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code, SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1
m nauwkeurig.
12
AHN-2
9
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Ontbreken dergelijke bodemhorizonten en is sprake van geroerde bodemlagen tot in de Chorizont dan is sprake van een diepere bodemverstoring. Bij deze laatste categorie is nog
onderscheid gemaakt tussen de aan- of afwezigheid van een restant van de voormalige
akkerlaag. Waarbij gesteld wordt dat de bodemverstoring minder is als er nog een restant van
dit landbouwdek aanwezig is.
Bodemopbouw Peppelensteeg
In de boringen.1, 3 en 4 is onder een opgebrachte zwak puinhoudende zandlaag van 45 cm dik
een restant van een voormalige bouwvoor of landbouwdek (Ap-horizont) aangetroffen. Het
restant van dit oorspronkelijke landbouwdek is circa 15 cm dik en dekt een oude akkerlaag af.
Deze oude akkerlaag komt voor vanaf 0,5 tot 0,7 m –mv en is ongeveer 15 tot 20 cm dik. De
oude akkerlaag ligt op een dun restant van een BC-horizont, die geleidelijk overgaat in een Chorizont in dekzand. In boring 2 is de bodem verstoord tot in de C-horizont.
Archeologische indicatoren Peppelensteeg
In de oude akkerlaag aangeboord bij de Peppelensteeg zijn in de boringen 3 en 4 brokjes
aardewerk aangetroffen.
Bodemopbouw Van der Hagenstraat
Zoals hierboven reeds genoemd is de bodem in de boringen 5 t/m 13 afgegraven. Op basis van
het AHN gaat het om een afgraving van 1,5 tot 1,8 meter ten op zichte van het aangrenzende
maaiveld. In dit gebied worden geen archeologische resten meer verwacht.
In de volgende boringen is de bodem tot in de C-horizont geroerd en ontbreekt een restant
van het voormalige landbouwdek: 14, 18, 20, 28, 29, 31, 34, 35 en 38 t/m 44. Aangenomen dat
het hier om relatief diepe verstoringen gaat waarbij archeologische resten verloren zijn
gegaan.
In de volgende boringen is een onder een opgebrachte of geroerde laag een Ap-C profiel
aanwezig: 22 en 27.
In de volgende boringen is onder een Ap-horizont of geroerde laag een Bhs-, BC horizont of
oude akkerlaag/cultuurlaag aanwezig: 16, 17, 19, 21, 23, 24 (mogelijk geroerd), 25, 26 (Bhs
horizont), 30, 32, 33, 36, en 37. De niet geroerde bodemlagen komen voor vanaf 25 cm-mv in
de boringen 23 en 24, maar liggen meestal wat dieper vanaf ongeveer 50 cm-mv. Tussen 60 en
80 cm –mv gaan de BC-horizont over in de C-horizont.
Archeologische indicatoren Van der Hagenstraat
In boring 15 is in een oude akkerlaag tussen 60 en 75 cm –mv een aardewerkbrokje
aangetroffen.
In boring 17 is in een BC-horizont/vuile laag een houtskoolbrokje opgeboord tussen 50 en 65
cm-mv.
In boring 23 is mogelijk houtskool aangetroffen in een oude akkerlaag tussen 25 en 40 cm-mv.
In boring 24 zijn houtskoolspikkels aangetroffen in geroerde grond tussen 25 en 40 cm -mv.
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5

Synthese
De natuurlijke bodem is gevormd in dekzand. De aangetroffen BC-horizont en zeer plaatselijk
een Bh-horizont zijn aanwijzingen dat van oorsprong een podzolbodem in het dekzand
aanwezig was. De aangetroffen voormalige akkerlaag (Ap-horizont) in diverse boringen duidt
op het gebruik van de grond als akkerland, voordat het gebied bebouwd werd. De historische
kaart uit 1872 opgenomen als voorblad van dit rapport geeft dit ook aan. De locatie Van den
Hagenstraat ligt langs de voormalige Eng weg. Een akkercomplex dat mogelijk teruggaat tot in
de late middeleeuwen. De plaatselijk onder de Ap horizont aangetroffen en dus blijkbaar
bewaard gebleven ‘oude’ akkerlaag is een sterke aanwijzing dat er plaggen zijn opgebracht om
de schrale grond vruchtbaarder te maken. Door het opbrengen van plaggen is de
onderliggende bodemlaag beschermd.
De bodem in het plangebied Peppelensteeg is grotendeels intact. Op basis van de hoge
verwachting en bekende vindplaatsen in dit gebied is de kans groot dat zich hier nog
archeologische resten in de bodem bevinden.
De bodemopbouw in het plangebied Van der Hagenstraat varieert sterk. De westelijke zone
boringen 5 t/m 13 en vermoedelijk ook bij boring 14 is afgegraven. In het gebied tussen boring
15 en boring 27 zijn behoorlijk intacte bodemprofielen aanwezig waar een grote kans is op het
aantreffen van archeologische resten. De intacte bodemlagen komen plaatselijk al vanaf 25 cm
–mv voor. In het gebied dat ligt tussen boring 27 en 37 komen ondiepe en diepere
bodemverstoringen voor. Ten oosten van boring 37 is de bodem diep geroerd.
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6

Conclusies






Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
De bodemopbouw varieert sterk. In plangebied Peppelensteeg en in de een gedeelte
van het plangebied Van der Hagenstraat is de bodem grotendeels intact. De intacte
bodem bestaat het restant van een landbouwdek, een oude akkerlaag, een BC-horizont
en C-horizont. Intacte bodemlagen komen over het algemeen voor vanaf 50 cm-mv,
maar plaatselijk langs de Van der Hagenstraat al vanaf 25 cm –mv. In de west- en
oostzijde van het plangebied Van der Hagenstraat komen diepe bodemverstoringen
plaats en worden geen archeologische resten meer verwacht.
Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
In delen van het plangebied waar de bodem intact is kunnen nog archeologisch resten
aanwezig zijn. Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat nog archeologische
resten verwacht kunnen worden in het deelgebied Peppelensteeg vanaf 50 cm –mv. Op
basis van de archeologische verwachting zijn resten van nederzettingen te verwachten
uit de ijzertijd en Romeinse tijd. Voor de locatie Van der Hagenstraat kunnen nog
archeologische resten verwacht worden in het gebied tussen de boringen 15 en 26. In
de boringen 15 t/m 22 en 26 worden eventuele resten verwacht vanaf 50 cm –mv. In de
boringen 23 t/m 25 liggen archeologische lagen dichter onder het maaiveld en kunnen
vanaf 20 cm –mv verwacht worden. Er is hier een vindplaats uit de laat-Romeinse tijd
aangetoond.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Bij het graven van een sleuf voor het leggen van een leiding zullen eventuele
archeologische sporen worden vernietigd over de breedte van de sleuf. De verwachte
breedte van de sleuf is circa 3,0 meter.
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7

Aanbeveling
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Indien een planaanpassing niet mogelijk of niet wenselijk is dan wordt aanbevolen om in de
hier geselecteerde gebieden een gravend vervolgonderzoek uit te voeren om na te gaan of zich
nog grondsporen in het te verstoren gebied bevinden. Op basis van het type werkzaamheden
lijkt het het meest efficiënt om dit gravend onderzoek uit te voeren in de vorm van een
archeologische begeleiding. Omdat behoudt van archeologische waarden geen optie is zullen
aangetroffen archeologische resten moeten worden opgegraven. Dit houdt in dat de een
archeologische begeleiding moet worden uitgevoerd conform het protocol opgraven.
Vooraf aan het gravend archeologisch onderzoek dient een Programma van Eisen te worden
opgesteld, dat door de bevoegde overheid, in dit geval de gemeente Ede, moet worden
goedgekeurd.
Dit advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de gemeente
Ede. Deze zal op basis van de aangeleverde gegevens een besluit nemen over deze
aanbeveling. Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, kan op basis van de aard van
de onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden, buiten de
hierboven genoemde adviesgebieden voor het uitvoeren van een archeologische begeleiding,
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 contact op te nemen met de gemeente Ede.
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Bijlage 2 Kaart met resultaten en advies
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Bijlage 3 Boorstaten

Coördinaten van de boorpunten

ArGeoBoor rapport 1274 bijlage 3: boorgegevens
Opdrachtgever: Gemeente Ede

Hoogteligging van de boorpunten uit AHN-2
boring

hoogte m +NAP

1

14,3

2

14,5

3

14,9

4

15,1

5

13,2

6

13,2

7

13,2

8

13,2

9

14,1

10

13,9

11

13,2

12

13

13

14,3

14

14,9

15

14,5

16

14,5

17

14,5

18

14,5

19

14,5

20

14,5

21

14,6

22

14,6

23

14,6

24

14,6

25

14,6

26

14,9

27

14,7

28

14,7

29

14,7

30

14,7

31

14,7

32

14,7

33

14,8

34

15

35

15

36

15

37

15

38

15,1

39

15,1

40

15

41

14,9

42

14,9

43

15

44
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boorstaten

AOGB.152 Warmtenet fase 2

Boring 1 (150cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Bruin-grijs.
scherpe ondergrens ondergrens; opgebracht; .

35

50cm

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
50
scherpe ondergrens; oude bouwvoor .
65 Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; BC horizont /
oude akkerlaag.

---

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

--

100cm

150

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (150cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)

50cm

Zand, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. scherpe ondergrens;
opgebracht; .

Puin zwak.

Zand, zwak siltig. Grijs. scherpe ondergrens;
vlekken donker bruin; geroerd; .

--

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

--

65
90

100cm

150

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 3 (120cm)
(1:50)

datum: 13-02-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
tuinaarde; scherpe ondergrens opgebracht; .
Zand, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus.
50 Donkergrijs. scherpe ondergrens; opgebracht;
.
65
Zand, zwak siltig, matig humeus.
80 Grijs-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
90 scherpe ondergrens; Ap horizont .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
120 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
oude akkerlaag; brokjes aardewerk.
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont
.
Zand, zwak siltig. Geel-lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .
20

50cm

100cm

150cm

-Puin matig.
-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (130cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)

50cm

45

Zand, sterk siltig, matig grindig. Lichtgrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
Opgebracht; .

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
Ap horizont .
90 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
110 oude akkerlaag; brokjes aardewerk.
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
130
matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont
.
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

Puin matig.
--

70

100cm

150cm

----

Boormeester: LC Nijdam
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Boring 5 (110cm)
(1:50)

datum: 13-02-2014

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

15

--

50cm

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont .
100cm

--

110

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (200cm)
(1:50)

datum: 13-02-2014

10

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
geroerd; scherpe ondergrens .

--

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

--

50cm

100cm

150cm
165

200

Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont .

--

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 7 (100cm)
(1:50)

datum: 13-02-2014

10

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

50cm

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

--

--

100

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 8 (100cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)

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

50cm

--

100

100cm

Boormeester: LC Nijdam
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AOGB.152 Warmtenet fase 2

Boring 9 (100cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)
20

50cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
Geroerd; .

--

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

--

100

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 10 (100cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)
20

50cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
Geroerd; scherpe ondergrens .

--

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

--

100

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 11 (100cm)
(1:50)

datum: 13-02-2014

10

50cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Lichtbruin.

--

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

--

100

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 12 (100cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)

50cm

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. vlekken grijs;
geroerd; scherpe ondergrens .

--

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

--

60

100

100cm

Boormeester: LC Nijdam
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Boring 13 (160cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)

50cm

100cm

150cm

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. brokken humeuze
grond; geroerd; scherpe ondergrens .

--

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
plastic op 100 geroerd; scherpe ondergrens .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig C horizont/geroerd; .

--

60

100

160

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 14 (140cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; opgebracht; .

50cm

--

80

100cm

150cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus.
scherpe ondergrens; vlekken;
geroerd; .
120
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
140 matig fijn; C horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Wit-lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .
105 Grijs-lichtbruin.

----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 15 (110cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)
Zand, zwak siltig. Grijs-lichtbruin. scherpe
ondergrens; opgebracht; .
50cm

50
60

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
Ap horizont .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Lichtbruin.
110 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
oude akkerlaag; aardewerkbrokje.
Zand, zwak siltig. Donkergeel. zandmediaan
matig; geleidelijke ondergrens; BC horizont
dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .
75
85

100cm

150cm

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 16 (100cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)

50cm

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. opgebracht;
scherpe ondergrens .
40
50

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
Ap horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
100 matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont
.
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .
65

100cm

-----

Boormeester: LC Nijdam
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Boring 17 (100cm)

datum: 14-02-2014

(1:50)

50cm

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. scherpe
ondergrens; vlekken licht bruin; geroerd; .
40
50

Zand, zwak siltig. Donkerbruin. scherpe
ondergrens; Ap horizont .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Lichtbruin.
scherpe ondergrens; BC horizont/vuile laag;
100 houtskoolbrok.
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .
65

100cm

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 18 (180cm)

datum: 14-02-2014

(1:50)

50cm

100cm

150cm

Zand, zwak siltig. Grijs-lichtbruin. scherpe
ondergrens vlekken; opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; vlekken licht bruin;
geroerd; .

--

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

--

45

155
180 matig

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 19 (100cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 14-02-2014

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. scherpe
ondergrens; opgebracht; .
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50 scherpe ondergrens; Ap horizont .
Zand, zwak siltig. Donkergeel. geleidelijke
65
ondergrens; zandmediaan matig fijn; BC
horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
100
matig fijn; C horizont dekzand .
15

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 20 (100cm)

datum: 14-02-2014

(1:50)

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. scherpe
ondergrens; vlekken grijs; geroerd; .

--

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

--

40

50cm

100

100cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

AOGB.152

blad

5/9

locatieadres

Warmtenet fase 2

locatie

Ede
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Ede
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

AOGB.152 Warmtenet fase 2

Boring 21 (110cm)

datum: 14-02-2014

(1:50)
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. scherpe
ondergrens; vlekken; opgebracht; .
50cm

60

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; vlekken licht grijs;
geroerd; .
Zand, zwak siltig. Donkergeel. zandmediaan
110
matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont
dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .
80
85

100cm

150cm

--

----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 22 (100cm)
(1:50)

datum: 14-02-2014

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. scherpe
ondergrens; opgebracht; .
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
Ap horizont .
70 Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
100
matig fijn; C horizont dekzand .
25

50cm

100cm

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 23 (130cm)
(1:50)

50cm

100cm

150cm

datum: 14-02-2014

Zand, zwak siltig. Bruin-lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; geroerd; .
40 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
50 scherpe ondergrens; Ap horizont .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
65
scherpe ondergrens; oude akkerlaag; zwarte
spikkel/houtskool?.
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; geroerd; spoor;
scherpe ondergrens .
130 Zand, zwak siltig. Donkergrijs. zandmediaan
matig fijn; geroerd; grondspoor.
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .
15
25

------

--

Boormeester: LC Nijdam

Boring 24 (100cm)
(1:50)

datum: 14-02-2014

10

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. scherpe
ondergrens; opgebracht; .
40 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; Ap horizont .
Zand, zwak siltig. Bruin. scherpe ondergrens;
brokken humeuze grond; houtskool spikkel;
geroerd; .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
100
matig fijn; C horizont dekzand .
25

50cm

100cm

-----

Boormeester: LC Nijdam
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Boring 25 (100cm)
(1:50)

datum: 14-02-2014

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. scherpe
ondergrens; opgebracht; .
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
45 scherpe ondergrens; Ap horizont .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. scherpe
70 ondergrens; vlekken; geroerd?.
Zand, zwak siltig. Donkergeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. geleidelijke ondergrens; BC horizont
100
dekzand .
Zand, matig siltig. Lichtgrijs.
20
25

50cm

100cm

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 26 (100cm)

datum: 14-02-2014

(1:50)
30

50cm
70
75
85

100cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. scherpe ondergrens;
opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; Ap horizont .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
geleidelijke ondergrens; Bh/s horizont .
zwak siltig. Donkergeel. geleidelijke
ondergrens; BC horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

----

100 Zand,

Boormeester: LC Nijdam

Boring 27 (100cm)

datum: 14-02-2014

(1:50)
Zand, zwak siltig. Bruin-lichtgrijs. scherpe
ondergrens; vlekken; opgebracht; .
50cm

--

50

Zand, zwak siltig. Donkerbruin. scherpe
ondergrens; Ap horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
100 matig fijn; C horizont dekzand .
70

---

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 28 (100cm)

datum: 14-02-2014

(1:50)
Zand, matig siltig. Lichtgrijs. scherpe
ondergrens; opgebracht; .
50cm

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; vlekken licht grijs;
geroerd; .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
100 matig fijn; C horizont dekzand .
65

100cm

--

45

Puin zwak.
--

Boormeester: LC Nijdam
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Boring 29 (100cm)

datum: 14-02-2014

(1:50)

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

35

50cm

100cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
50
scherpe ondergrens; vlekken licht grijs;
70 geroerd; .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. geleidelijke
ondergrens; zandmediaan matig fijn; C
100 horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 30 (100cm)
(1:50)

datum: 14-02-2014

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. scherpe
ondergrens; opgebracht; .
40 Zand, zwak siltig. Bruin. scherpe ondergrens;
mogelijk oude akkerlaag; .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. BC/C horizont .
65
25

50cm

100

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

-----

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 31 (100cm)
(1:50)

50cm

datum: 14-02-2014

10

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; opgebracht; .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. scherpe
50 ondergrens; humeuze vlekken; geroerd; .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
70 zwak.
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .
100

-----

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 32 (100cm)
(1:50)

datum: 14-02-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; Ap horizont.
Zand, zwak siltig. Donkergeel. zandmediaan
50 matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont
.

--

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

--

25

50cm

--

100

100cm
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Boring 33 (100cm)

datum: 14-02-2014

(1:50)

50cm

100cm

35
45

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; Ap horizont .

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
60 scherpe ondergrens; vlekken licht grijs;
geroerd; .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .
100 Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

-----

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

AOGB.152

blad

9/9

locatieadres

Warmtenet fase 2

locatie

Ede
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Ede
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.152

Boring 34 (100cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)

50cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
scherpe ondergrens; geroerd; .

--

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

--

50

100

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 35 (100cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)

50cm

45

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

--

Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
matig. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

--

100

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 36 (100cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; vlekken opgebracht; .
50cm

100cm

--

45

Zand, zwak siltig. Donkergeel. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens BC horizont
.
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
100 zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .
60

---

Boormeester: LC Nijdam

Boring 37 (100cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)

50cm

100cm

35
45
55

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

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig; Ap horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. geleidelijke
ondergrens; BC horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
100 zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont .

-----

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.152

blad

locatieadres

1/3

locatie

warmtenet fase 2
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Ede
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.152

Boring 38 (130cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)

50cm

100cm

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

--

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

--

100
130

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 39 (110cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)

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

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont .

--

40

50cm
80

100cm

110

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 40 (100cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)
20

50cm

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. scherpe
ondergrens; opgebracht; op.

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens geroerd; .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
.

--

70

100cm

100 dekzand

Boormeester: LC Nijdam

Boring 41 (120cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. scherpe ondergrens; opgebracht; .

50cm
70
80

100cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; opgebracht; .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
120 matig fijn; C horizont dekzand .

--

---

150cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.152

blad

locatieadres

2/3

locatie

warmtenet fase 2
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Ede
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.152

Boring 42 (100cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)

50cm

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. vlekken grijs;
geroerd; scherpe ondergrens .

--

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

--

60

100

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 43 (110cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)
20

50cm

60

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. vlekken grijs;
geroerd; scherpe ondergrens .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. vlekken licht grijs; scherpe
ondergrens geroerd; .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
110
matig fijn; C horizont dekzand .
80

100cm

Puin zwak.
--

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 44 (130cm)

datum: 13-02-2014

(1:50)

50cm

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. veel vlekken
donker grijs; geroerd; scherpe ondergrens .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
veel vlekken licht grijs; geroerd;
gestopt/kabelslleidingen.

Puin zwak.

80

100cm
130

150cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.152

blad

locatieadres

3/3

locatie

warmtenet fase 2
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Ede
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

