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Samenvatting
In opdracht van Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing heeft ArGeoBoor een karterend
booronderzoek uitgevoerd op een perceel tussen Westerkamp nr. 17 en nr. 23 te Sellingen
(gemeente Vlagtwedde ). De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een woning
en de aanleg van een sloot.
Uit een reeds eerder uitgevoerd bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied ligt op een
hoger gelegen deel van het landschap aan een beekdal en is afgedekt met een esdek. Deze
hoger gelegen delen vormden vanaf de prehistorie aantrekkelijke vestigingsplaatsen. Het
esdek zal eventuele aanwezige archeologische resten hebben afdekt en beschermd voor latere
verstoringen, zoals ploegen. Binnen het plangebied worden intacte archeologische resten
verwacht uit de periode steentijd tot en met de nieuwe tijd.
Uit het karterend booronderzoek is gebleken dat onder een dun esdek van 25 -30 cm een oude
akkerlaag aanwezig is tot een diepte van circa 50 tot 65 cm –mv. In deze oude akkerlaag
bevinden houtskoolspikkels en brokjes en aardewerkfragmentjes. Mogelijk is in boring 7 een
grondspoor aangeboord. De aardewerkfragmentjes zijn niet nauwkeurig determineerbaar
maar zijn handgevormd en lijken afkomstig te zijn uit de volle middeleeuwen of ouder.
De graafwerkzaamheden die zijn voorzien bij de nieuwbouw van de woning en aanleg van een
nieuwe sloot bedreigen eventuele archeologische resten. Het wordt aanbevolen om
graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm zoveel mogelijk te voorkomen. Indien
graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm onvermijdelijk zijn - en dat is waarschijnlijk het geval dan wordt een archeologisch gravend onderzoek aanbevolen. Gezien de beperkte omvang van
de voorziene bodemverstoring is het doel van het gravend onderzoek eventuele
archeologische grondsporen te documenteren en vondsten veilig te stellen (behoud ex-situ).
Een vlak dekkende opgraving lijkt de beste optie, omdat dan één archeologische campagne
voldoende is om het archeologisch onderzoek uit te voeren. Daarna kan direct gestart worden
met de nieuwbouw. Indien deze opgraving kort (hoogstens enkele weken) voorafgaand aan de
bouwwerkzaamheden kan plaatsvinden dan overlappen de graafwerkzaamheden en bespaart
dit onnodig graafwerk.
Gravend archeologisch onderzoek mag slechts plaatsvinden op basis van een door de
bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen (PvE).
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Vlagtwedde . 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 Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing heeft ArGeoBoor een karterend
booronderzoek uitgevoerd op een perceel tussen Westerkamp nr. 17 en nr. 23 te Sellingen
(gemeente Vlagtwedde ). De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een woning
en de aanleg van een sloot. Bij deze werkzaamheden zal de bodem verstoord worden op
plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is en worden mogelijk archeologische resten
vernietigd. Het uitgevoerde karterend booronderzoek is een vervolgonderzoek op een onlangs
uitgevoerd bureauonderzoek.1 Hieruit bleek dat het plangebied een hoge archeologische
verwachting heeft voor de periode steentijd-nieuwe tijd. Het onderzoek is uitgevoerd conform
de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2 (Centraal College van
Deskundigen Archeologie, 2011).

1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw en nagaan of er nog
archeologische indicatoren in een eventueel aanwezig archeologisch niveau aanwezig zijn. Op
basis van het booronderzoek kunnen uitspraken worden gedaan over de aan-of afwezigheid
van archeologische niveaus en mogelijke bodemverstoringen binnen het plangebied. De
volgende vragen staan bij het onderzoek centraal:






1.3

Wat is de bodemopbouw in het plangebied en in het bijzonder is een esdek, met
daaronder een oude akkerlaag, aanwezig?
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 werkzaamheden?
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type?

Administratieve gegevens
Tabel 1: administratieve gegeven.
Projectnaam
Toponiem:
Plaats
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Adviseur bevoegd gezag
Centrum coördinaat
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.
Vondstmeldingsnr.
Beheer en plaats documentatie

1

Westerkamp tussen 17 en 23
Westerkamp
Sellingen
Groningen
Vlagtwedde
Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing
Gemeente Vlagtwedde
LIBAU
272973/552444
13D
60703
49044
424198
ArGeoBoor te Lippenhuizen. Na deponering noordelijk depot voor
bodemvondsten te Nuis.
Het aangetroffen aardewerkfragmentje is klein en niet nader determineerbaar
en zal niet worden gedeponeerd.
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied betreft is in gebruik als landbouwgrond en is gelegen tussen Westerkamp nr.
17 en nr. 23 te Sellingen. Ten tijde van het onderzoek lag de grond braak.

2.2

Voorziene ontwikkeling
Op het perceel is de bouw van een woning voorzien met een oppervlakte van 17 m x 8,5 m =
144,5 m2. Vooralsnog is het de bedoeling de bodem tot circa 140 cm onder peil te ontgraven.
Het peil komt mogelijk iets hoger te liggen dan het huidige maaiveld, waardoor de ontgraving
tot circa 120 cm –mv zal plaatsvinden. Op de achtergrens van het toekomstige erf is de aanleg
van een sloot voorzien. Deze sloot dient ter compensatie van het verharde van grond en is
zodoende verplicht gesteld door het waterschap (zie afbeelding 2). De sloot wordt gegraven
over de hele breedte van het perceel en krijgt een oppervlakte van 25 m x 3 m = 75 m2.

Afbeelding 1: Ligging van het plangebied op een topografische kaart.
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3

Archeologische verwachting2
Het plangebied ligt op een hoger gelegen deel van het landschap aan een beekdal en is
afgedekt met een esdek. Deze hoger gelegen delen vormden vanaf de prehistorie
aantrekkelijke vestigingsplaatsen. Het esdek zal eventuele aanwezige archeologische resten
hebben afdekt en beschermd voor latere verstoringen, zoals ploegen. Binnen het plangebied
worden intacte archeologische resten verwacht uit de periode steentijd tot en met de nieuwe
tijd.
Middeleeuwse sporen kunnen zich manifesteren als verstoringen. Ook kan onder het esdek
nog een oude bouwvoor aanwezig zijn, die zich als grijze laag manifesteert.
Verwachte verstoringen
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied op oude kaarten nooit anders
gebruikt is dan als akkerland. Eventuele bodemverstoring zou kunnen bestaan uit ploegschade.

Afbeelding 2. Boorpuntenkaart op de inrichtingsschets (projectie niet helemaal zuiver).

2
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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 en karterend booronderzoek
In het plangebied zijn in totaal 9 boringen (nrs 1/t/m 9) gezet met Edelmanboor met een
diameter van 12 cm. Zes boringen (nrs 1 t/m 6) zijn geplaatst ter hoogte van de nieuw te
bouwen woning en drie boringen (nrs. 7 t/m 9) zijn geplaatst ter plaatse van een nieuw te
graven sloot (zie afbeelding 2). De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de
NEN 5104.3 De archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de
Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.4
Intacte bodemhorizonten zijn geclassificeerd volgens de methode van Bakker en Schelling uit
1989. De ligging van de boorpunten is ingemeten met een GPS ontvanger.5
Archeologische niveaus, in dit geval de oude akkerlaag en de onderliggende B-horizonten, zijn
gezeefd over een droog gezeefd met een maaswijdte van 4 mm.

4.2

Resultaten
Veldinspectie
Er zijn aan het maaiveld geen bijzonderheden aangetroffen. Het perceel loopt, nog voorbij het
plangebied naar het noorden toe sterk af.
Karterend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeelding 2.
Bodemopbouw en interpretatie
Alle opgeboorde grond bestaat uit kalkloos matig fijn dekzand. De bouwvoor is matig humeus
en heeft een dikte van 25 tot 30 cm. De bouwvoor gaat scherp over in de onderliggende lagen.
In alle boringen, met uitzondering van boring 1, is onder de bouwvoor een grijs bruine, zwak
humeuze zandlaag aanwezig, die geïnterpreteerd is als een oude akkerlaag. Tussen 50 en 65
cm –mv gaat de oude akkerlaag scherp over in natuurlijke bodemlagen bestaande uit Bh-, Bsen BC horizonten, die geleidelijk overgaan in de C-horizont (dekzand). Alleen in boring 7
bevindt zich onder de oude akkerlaag een dunne geelgrijze zandlaag, die een matig humeuze,
donkerbruine groenige zandlaag (fosfaatachtig) afdekt. Deze donkerbruine groenige, matig
humeuze laag is aanwezig van 60 tot 100 cm –mv en betreft mogelijk een grondspoor (oude
greppel), die afgedekt is door de oude akkerlaag en dan ouder is dan de oude akkerlaag.

3

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bosch 2007
5
GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code, SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1 m
nauwkeurig.
4
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In boring 1 zijn onder de bouwvoor rommelige lagen aanwezig tot een diepte van 50 cm –mv.
Hieronder is tot 65 cm –mv nog een restant van de oude akkerlaag aanwezig.
Archeologische indicatoren
In de oude akkerlaag zijn houtskoolspikkels aangetroffen in de boringen 1, 5 en 6. Ook is
houtskool aangetroffen in het grondspoor in boring 7. Een aardewerkfragmentje is
aangetroffen in deze akkerlaag in boring 5. Er zijn daarnaast nog wel enkele kleine brokjes
aangetroffen bij het zeven, maar dermate gefragmenteerd dat niet met zekerheid kon zeggen
dat het daadwerkelijk aardewerk betrof. De datering van het aardewerk is niet nauwkeurig
mogelijk daarvoor is het brokje te klein. Het is handgevormd , vrij dun en er zitten glimmers en
een magering van steengruis in. Het fragment lijkt in ieder geval van vóór de late
middeleeuwen te dateren. Recent materiaal is, in de vorm van koolas (boring 2) glas en puin
(boring 3), aangetroffen in de oude akkerlaag. Aangenomen wordt dat vermenging van de
oude akkerlaag met de huidige bouwvoor is opgetreden door bioturbatie (mollengangen).

5

Conclusies










6

Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
Onder de bouwvoor, een esdek, met een dikte van circa 35-30 cm ligt een oude
akkerlaag tot een diepte van 50 tot 65 cm –mv waaronder restanten van een
podzolgrond aanwezig zijn in de vorm van Bh-, Bs- en BC horizonten.
Is de bodem nog intact?
De oude akkerlaag lijkt in alle boringen intact, met uitzondering van een ondiepe
verstoring in boring 1 en een mogelijk een grondspoor (greppel) in boring 7.
Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Ja, de aangetroffen archeologische indicatoren in de oude akkerlaag en het mogelijke
grondspoor in boring 7 zijn een sterke aanwijzing voor de aanwezigheid van sporen van
een nederzettingsterrein onder de oude akkerlaag. Plaatsen we de vondst van de oude
akkerlaag in een breder kader dan kunnen resten verwacht worden zoals in het
uitgevoerde bureauonderzoek beschreven. Hieruit blijkt dat onder de noord- es van
Sellingen sporen van bewoning uit de ijzertijd aanwezig zijn. Onder de zuid es van
Sellingen zijn sporen uit de brons,- ijzer,- en mogelijk ook uit de steentijd aangetroffen
en de kern van Sellingen is een AMK-terrein met sporen uit de volle en late
middeleeuwen. 6
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
De graafwerkzaamheden ter plaatse van de nieuw te bouwen woning (145 m2),
alsmede ter plaatse van de nieuw te graven sloot (75 m2) bedreigen eventueel
aanwezige archeologische resten. Bij de huidige plannen wordt tot circa 120 cm onder
het huidige maaiveld gegraven. Dat is tot circa 60 cm in de ongeroerde ondergrond.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Ja, het wordt aangeraden om een gravend archeologisch onderzoek uit te voeren ter
plaatse van de nieuw te graven sloot en de nieuw te bouwen woning.

Van Geffen 2014
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Aanbeveling/Selectieadvies
Op basis van het karterend booronderzoek wordt aanbevolen om een gravend archeologisch
vervolgonderzoek uit te voeren ter plaatse van de nieuw te bouwen woning en de aan te
leggen watergang. Het doel van het gravend onderzoek is om na te gaan of zich ook
daadwerkelijk grondsporen onder de bouwvoor en oude akkerlaag in de onderliggende
bodemhorizonten aftekenen. Indien dit het geval is dienen deze ex-situ behouden te blijven
door deze te documenteren en vondsten te bergen.
Misschien is het mogelijk een archeologie vriendelijk bouwplan op te stellen, waarbij
graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm zoveel mogelijk worden voorkomen. Voor alle
graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm wordt een archeologisch onderzoek aanbevolen.
Het is gezien de beperkte oppervlakte die verstoord gaat worden mogelijk en wenselijk om het
gravend archeologisch uit te voeren zodat na afloop van het archeologisch onderzoek de bouw
van de woning doorgang kan vinden. Dit betekent dat gravend onderzoek plaats zal moeten
vinden op de locaties waar de voorziene bodemverstoringen zullen gaan plaatsvinden. Op deze
manier vallen de graafwerkzaamheden van het archeologisch onderzoek samen met het
graafwerk die noodzakelijk zijn voor de nieuwbouw. Dit kan bereikt worden door het gravend
archeologisch onderzoek door middel van een vlakdekkende opgraving enkele weken
voorafgaand aan de nieuwbouw uit te voeren. Dit voorkomt de gebruikelijke procedure van 2
archeologische onderzoeken, namelijk een proefsleufonderzoek en een definitief
archeologisch onderzoek. Ook voorkomt het dubbel graafwerk. Zoals gezegd is dit alleen een
optie omdat de voorziene verstoring beperkt van omvang is.
Gravend archeologisch onderzoek mag slechts plaatsvinden op basis van een door de
bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen (PvE).
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Vlagtwedde . Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie
besluit nemen over deze aanbeveling.
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Bijlage 1
boorstaten

Coördinaten van de boorpunten.

ArGeoBoor rapportnr. 1280 bijlage 1: boorstaten
Opdrachtgever: Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing

boorstaten

OAGB.170 Westerkamp tussen 17 en 23

Boring 1 (110cm)
(1:50)

datum: 19-03-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
40
50 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
65
70 opgebracht; .
Zand, zwak siltig. Donkerbruin. IJzer/Oer/Gley
90 zwak. zandmediaan matig fijn; scherpe
ondergrens; opgebracht; .
110
Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; oude
akkerlaag; houtskool spikkel .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
Bh horizont .
Zand, zwak siltig. Donkergeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens BC horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .
25

50cm

100cm

150cm

Boormeester: LC Nijdam

-Puin zwak.
------

Boring 2 (100cm)
(1:50)

datum: 19-03-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Grijs-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
60 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
65
oude akkerlaag; .
80 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
100
ondergrens; Bh horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Donkergeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bs/BC horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

--

30

50cm

100cm

Koolas zwak.
----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 3 (100cm)
(1:50)

datum: 19-03-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Grijs-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
60 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
oude akkerlaag; stuk glas en puinbrokje.
80 Zand, zwak siltig. Donkergeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; BC horizont
100
dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

--

30

50cm

100cm

----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (100cm)
(1:50)

datum: 19-03-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Grijs-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
60 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
65
oude akkerlaag; .
80 Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; Bh/Bs geroerd;
100
.
Zand, zwak siltig. Donkergeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; BC horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .
25

50cm

100cm

------

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.170

blad

1/3

locatieadres

Westerkamp tussen 17 en 23

locatie

Sellingen
opdrachtgever

postcode / plaats

bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.170 Westerkamp tussen 17 en 23

Boring 5 (100cm)
(1:50)

datum: 19-03-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Grijs-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
65
scherpe ondergrens; oude akkerlaag; 2x AW +
75
80 houtkoolbrokjes van40-60.
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
100
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens Bs/BC horizont
.
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

--

30

50cm

100cm

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (100cm)
(1:50)

datum: 19-03-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus.
55 Bruin-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
60
65
scherpe ondergrens; oude akkerlaag;
houtkoolbrok op 50.
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
100
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
Bh horizont .
Zand, zwak siltig. Donkergeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; Bs/BC horizont
.
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

--

30

50cm

100cm

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 7 (130cm)
(1:50)

datum: 19-03-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
50 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
60 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
oude akkerlaag; .
Zand, zwak siltig. Geel-grijs. zandmediaan
matig fijn; opgebracht; scherpe ondergrens .
100
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe roestige
130 ondergrens houtskool brokje (grondspoor).
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

--

30

50cm

100cm

150cm

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 8 (100cm)
(1:50)

datum: 19-03-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Zwart-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; bouwvoor .
50 Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. zandmediaan
60 matig fijn; scherpe ondergrens; oude
akkerlaag; .
80 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
100
ondergrens; Bh/s horizont .
Zand, zwak siltig. Geel-bruin. zandmediaan
matig fijn; BC horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .
25

50cm

100cm

------

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.170

blad

2/3

locatieadres

Westerkamp tussen 17 en 23

locatie

Sellingen
opdrachtgever

postcode / plaats

bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.170 Westerkamp tussen 17 en 23

Boring 9 (110cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 19-03-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Zwart-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
40 scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; oude
70 akkerlaag; .
80
Zand, zwak siltig. Donkergeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; BC horizont .
110 Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

Puin zwak.
----

150cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.170

blad

3/3

locatieadres

Westerkamp tussen 17 en 23

locatie

Sellingen
opdrachtgever
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bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

