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Samenvatting
In opdracht van Fam. Breugem heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een verkennend
booronderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Badweg 11 te Doornspijk (Gemeente Elburg). De
aanleiding van het onderzoek is de sloop van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw van
een volledig onderkelderde woning. De bodem wordt hierbij over een oppervlakte van 650 m2
tot circa 3,0 m –mv ontgraven. 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. Om de kans op het aantreffen van archeologische resten
te onderzoeken is een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt in een voormalige grootschalig stuifzand
gebied. Indien binnen het plangebied niet verstoven dekzandafzettingen, in de vorm van een
podzolbodem of landbouwdek, aanwezig zijn, dan kunnen archeologische resten verwacht
worden uit de periode laat-paleolithicum t/m de late middeleeuwen. Resten uit de nieuwe tijd
worden gezien het stuifend zand in die periode niet verwacht.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat in het plangebied een 250 cm tot 290 cm
dikke stuifzandlaag ligt op een dunne veenlaag. Het plangebied maakte blijkbaar voor het
stuifzand werd afgezet deel uit van een laagte waarin zich een veenlaag bevond.
Veengebieden kwamen en komen op wel meer plaatsen langs de westzijde van e Veluwe voor.
Uit het booronderzoek blijkt dat de kans dat binnen het plangebied archeologische resten
aanwezig zijn wordt zeer klein is.
Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren binnen het
plangebied.
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 Fam. Breugem heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een verkennend
booronderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Badweg 11 te Doornspijk (Gemeente Elburg). De
aanleiding van het onderzoek is de sloop van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw van
een volledig onderkelderde woning. 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. Om de kans op het aantreffen van archeologische resten
te onderzoeken is een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Het
onderzoek is uitgevoerd conform de KNA versie 3.3.1

Afbeelding 1. Plangebied op een topografische kaart .2

1
2

CCvD 2013
Kadaster 2009
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1.2

Doel en Vraagstelling
De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische
verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige, historische en
archeologische gegevens. Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de
bodemopbouw om een uitspraak te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van
archeologische niveaus en mogelijk verstoringen binnen het plangebied.
Het verkennend booronderzoek toetst de uitkomsten van het bureauonderzoek waarbij
kansrijke zones worden geselecteerd voor vervolgonderzoek en kansarme zones worden
uitgesloten van vervolgonderzoek. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal:


Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied en op welke diepte?
 Zo ja: wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
 Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig,-en-zo ja, welk type onderzoek?
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.3.3

1.3

Administratieve gegevens
Tabel 1: administratieve gegeven.
Projectnaam
Toponiem:
Plaats
Kadastrale nr.
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Deskundige namens bevoegd
gezag
Centrum-Coördinaat plangebied
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:

3

Badweg 11 te Doornspijk
Badweg
Doornspijk
Gemeente Doornspijk, sectie E, nr. 4262
Gelderland
Elburg
Fam. Breugem
Gemeente Elburg
Dhr. M. Wispelwey, regio-archeoloog Noord Veluwe
186336/490687
2
2
Perceel circa 1.900 m ; te verstoren opp. circa 650 m
27a
63136

Centraal College van Deskundigen Archeologie 2013
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied betreft perceel Badweg 11. De Badweg is een noordwest-zuidoost
georiënteerde onverharde weg (afbeelding 1).4 Het perceel is momenteel voornamelijk
begroeid met bomen. In de noordpunt staat een houten overkapping en ten westen van het
midden van het perceel staat een huisje. Het maaiveld is tamelijk vlak en ligt op circa 7 m +
NAP.5

2.2

Voorziene ontwikkeling
De bestaande bebouwing wordt gesloopt. Voor de nieuwbouw zal een deel van de bomen
moeten worden gekapt om ruimte te maken. Een afbeelding van de nieuwbouw is opgenomen
als afbeelding 2. De gehele woning wordt voorzien van een kelder waarbij rekening dient te
worden gehouden met graafwerkzaamheden tot maximaal 3,0 m –mv. Alleen de westzijde van
de woning wordt minder diep aangelegd, tot circa 2,2 m –mv (zie afbeelding 2).6 Het uit te
graven gebied is groter dan de oppervlakte van de woning in verband met het aanbrengen van
ramen in de kelder, zodat daglicht kan binnenvallen. In totaal wordt een oppervlakte van circa
650 m2 ontgraven.

Afbeelding 2. Nieuw te bouwen woning, met ontgravingsdiepten en boorpunten.

4

Kadaster 2012
AHN-1 1997-2003
6
HZB Bouwadvies 2014
5
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3
3.1

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

3.2

Aardkundige gegevens
Het plangebied ligt op de flauwe noordwesthelling van de stuwwal van de Veluwe tussen
Nunspeet en ‘t Harde. De stuwwallen bestaan uit in het Saalien door landijs opgestuwde
afzettingen van vlechtende rivieren. De rivieren hebben voornamelijk grind en zand afgezet en
daaruit en mogelijk enkele leemlagen bestaan de stuwwallen ook. In het Saalien en in de
daarop volgende ijstijd, het Weichselien zijn de stuwwalen onderhevig geweest aan erosie,
waarbij hellingprocessen een grote rol hebben gespeeld.7
In de tweede helft van het Weichselien zijn de hellingafzettingen afgedekt door eolische (=
door de wind afgezette) afzettingen bestaande uit fijn zand. Dit dekzand behoort tot het
Laagpakket van Wierden.8 Aan het eind van deze ijstijd werd het warmer, hoewel de koude in
een aantal perioden terugkwam onder andere in het Allerød-interstadiaal. Vanaf circa 11.500
BP. (Before Present) werd door een warmer en een vochtiger klimaat de ondergrond
vastgelegd door vegetatie en kwam bodemvorming op gang. Vanaf dit moment kunnen
archeologische resten in het plangebied verwacht worden.
Belangrijk voor het huidige reliëf in het plangebied zijn de stuifzandafzettingen uit het
Holoceen, waarvan de meest recente zich momenteel vormen direct ten zuiden van het
plangebied in De Zoom. Als gevolg van intensief grondgebruik door de mens, bijvoorbeeld door
overbegrazing, kwam zand beschikbaar voor transport door de wind. Er zijn aanwijzingen dat
de 1e stuifzanden in Nederland al in het neolithicum (nieuwe steentijd) door de mensen zijn
veroorzaakt en dat ook later kleinschalige verstuiving heeft opgetreden. Het plangebied ligt in
en grootschalig stuifzandgebied, waarvan algemeen wordt aangenomen dat deze vanaf de 10e
eeuw zijn ontstaan. Voor eventuele archeologische resten binnen het plangebied is het van
belang om te weten of er nog ouder dekzand aanwezig is of dat het oude dekzand door
verstuiving volledig verdwenen is. Op een hoogtekaart van gegevens uit het Actueel
Hoogtebestand Nederland is te zien dat het plangebied ligt binnen een verstoven gebied met
daarin kleinschaliger depressies en landduinen (zie afbeelding 3). Ten zuiden van het
plangebied zijn de grote stuifduincomplexen in de vorm van uitgestrekte hoogten van ‘De
Zoom’ te zien.

7
8

Berendsen 2004
De Mulder 2003
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Afbeelding 3: Plangebied (paars) op een hoogtekaart.9
Op de geomorfologische kaart is het plangebied gekarteerd als dekzandvlakte (code 2M13).10
Op de bodemkaart ligt het plangebied in een uitgestrekte zone waar duinvaaggronden in
leemarm en zwak lemig fijn zand (code Zd21-VII) voorkomen.11 Vaaggronden zijn gronden waar
nog weinig bodemvorming heeft plaatsgevonden. De ’VII’ betekent dat gemiddeld genomen
het grondwater zich op grotere diepte onder het maaiveld bevindt.

3.3

Historische situatie
Het plangebied ligt in de nabijheid van het plaatsje Wessinge. Deze plaatsnaam wordt reeds in
805 na Chr. genoemd als Quarsingseli (onzeker). Daarna komt de naam, in de vorm VUsinga,
voor in de 12e eeuw. Ook de naam Doornspijk komt al in de vroege middeleeuwen voor.12 Uit
oude kaarten blijkt dat aan de Badweg vanaf circa 1950 bebouwing voorkomt. Daarvoor was
het gebied onbebouwd en lag het op de grens van heide en bos (zie afbeelding 4).
Voordat het zand begon te stuiven was het gebied mogelijk in gebruik als woeste grond en
werden er schapen en geiten gehouden. Dat de plaatsnamen Wessinge en Doornspijk beide
teruggaan tot in de vroege middeleeuwen duidt erop dat er sprake geweest kan zijn van een
oud-cultuurlandschap. In hoeverre dat cultuurlandschap binnen het verstoven gebied
aanwezig was, is niet bekend. Het ontstaan van de stuifzanden wordt gezien als een gevolg van
te intensief landgebruik bestaande uit: het steken van heideplaggen, het afbranden van
vegetatie en overbeweiding. Stuifzanden kwamen al op kleine schaal voor vanaf het
neolithicum, maar grootschalig kwamen 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 van de duin op het AHN-beeld
doet denken aan een groot paraboolduin, met daarbinnen weer kleinere duinen. De
windrichting zal bij de vorming van de grote paraboolduin overwegend zuidwest geweest zijn.
9

AHN-1 1997-2003
Alterra 2003
11
Alterra 1965-1995
12
Van Berkel en Samplonius 20006
13
Berendsen 1997
14
Hendrikx 1998
10
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Afbeelding 4. Plangebied op een uitsnede van een kaart uit circa 1900.15

3.4

Bekende archeologische waarden en vondsten
De hieronder vermelde gegevens zijn uit het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE).16 De gegevens zijn weergeven in afbeelding 5. Gekozen
is om de onderzoeken binnen een straal van 600 meter te bestuderen. Verwacht wordt dat dit
voldoende informatie oplevert als input voor de archeologische verwachting.
Waarnemingen en AMK-terreinen:
Waarneming 406018 (700 ten noorden van het plangebied): Dit betreft de vondst van een
vuursteenafslag (paleolithicum-bronstijd).
Waarneming 406023 (400 meter ten noordwesten van het plangebied). Diverse
aardewerkfragmenten die duiden op een vindplaats uit de vroege of late middeleeuwen.
Waarneming 406054 (300 meter ten westen van het plangebied): Dit is de vondst van een
kogelpot aardewerkfragment uit de late middeleeuwen (1050-1250).
Bovenstaande vondsten zijn gedaan bij een grootschalige oppervlaktekartering
(onderzoeksmelding 4352).
Waarneming 42121 (100 meter ten westen van het plangebied. Deze waarneming maakt deel
uit van AMK-terrein 3404. Een terrein van hoge archeologische waarde. Nabij het onderhavig
plangebied is in een zandafgaving zijn talrijke scherven gevonden Merovingisch en Pingsdorf
aardewerk. AMK-terrein 3404 betreft een oude woongrond vroege- en late middeleeuwen, het
terrein is gedeeltelijk als zandafgraving in gebruik.
15
16

Bureau voor Militaire Verkenningen circa 1900
Archis 2014
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Binnen AMK-terrein 3405 zijn drie waarnemingen gemeld. Het betreft twee vondsten van
vuurstenen artefacten uit het mesolithicum aangetroffen in een uitgeblazen situatie
(waarnemingen 41160 en 41158). Waarnemingen 42123 betreft een wal van grind en zand van
aangevoerd materiaal, mogelijk is het een geologisch fenomeen.

Afbeelding 5. Waarnemingen, AMK-terreinen en onderzoeksmeldingen nabij het plangebied
(rode rechthoek) op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW).17

Onderzoeksmeldingen nabij het plangebied.
Ondezoeksmelding
4352

Toponym
Veluwe Westzijde

Soort onderzoek
Oppervlaktekartering

42312

Toekomstig trace
N309
Leiding trace
Bovenweg

39988
59246

17

Waarneming/vondsmelding
406018, 406023 en 406054

Bureauonderzoek

Resultaat
Diverse waarnemingen
zie hierboven
Niet specifiek

Booronderzoek
Booronderzoek

Geen vervolgonderzoek
Geen vervolgondezoek

geen
Onder een stuifduin ligt een
oude akkerlaag, die niet
door de bouwwerkzaamheden wordt geroerd

geen

Archis 2014
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Afbeelding 6. Ligging van het plangebied (rode rechthoek) op een uitsnede uit de
‘archeologische waarden en verwachtingenkaart met geomorfologische informatie’ van de
Gemeente Elburg.18 (Donkergeel = gordeldekzandvelwing en donkerbruin zijn oude
bouwlanden=essen). De AMK-terrein zijn aangegeven in gearceerd groen en blauw. Deze en de
waarnemingen zijn hierboven reeds besproken.

4

Archeologische verwachting en beleid
Het plangebied is gelegen in een vermoedelijk voornamelijk in de late middeleeuwen en
nieuwe tijd verstoven dekzandlandschap. Binnen het verstoven gebied komen locaties voor
waar de pleistocene ondergrond is afgedekt door stuifzand en nog intact aanwezig kan zijn.
Indien binnen het plangebied een podzolbodem of oud landbouwdek aanwezig is, dan kunnen
archeologische resten aanwezig zijn uit de periode vanaf het laat-paleolithicum totdat de
locatie verlaten werd in verband met stuifzand overlast in de late middeleeuwen of nieuwe
tijd. Vondsten nabij het plangebied duiden op bewoning van het gebied in de volle- en late
middeleeuwen en ook werd het gebied bezocht door jagers en verzamelaars uit het
mesolithicum. Dit laatste is verrassend omdat zo op het eerste gezicht geen, voor jagers en
verzamelaars, aantrekkelijke landschappelijke gradiënt aanwezig was op de flauwe helling van
de stuwwal.
Volgens de archeologische waarden- en verwachtingenkaart van de gemeente Elburg ligt het
plangebied op een gordeldekzandwelving (zie afbeelding 6). Uit interpretatie van het AHNbeeld (afbeelding 3) blijkt dat het plangebied ligt in een stuifzandgebied. De bossen zoals deze
op de oude kaart van rond 1900 aanwezig zijn, zijn waarschijnlijk aangeplant om de verstuiving
een halt toe te roepen.
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 late middeleeuwen. Archeologische
resten worden verwacht in de top van het niet verstoven dekzand. In de top van het dekzand
wordt dan een podzolbodem of een landbouwdek verwacht.
18

RAAP-rapport 2218, kaartbijlage 1, blad 1, schaal 1:10.000
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Bekende bodemverstoringen
Het is onbekend of er bodemverstoringen aanwezig zijn.

5
5.1

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 5 boringen (nrs. 1 t/m 5) gezet met een Edelmanboor met een diameter
van 7 cm. De boringen zijn verspreid over het plangebied geplaatst. De boringen 1, 2 en 5 zijn
doorgezet tot de verstoringsdiepte van 3,0 m –mv. Boring 3 is gezet tot 2,0 m –mv en boring 4
is gestuit als gevolg van te los zand. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform
de NEN 5104.19 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het systeem
voor bodemclassificatie voor Nederland.20 Archeologisch belangrijke kenmerken en
indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB)
zijn, indien aanwezig beschreven.21

5.2

Resultaten
Veldinspectie
De veldinspectie heeft geen bijzonderheden opgeleverd die van invloed waren op het
boorplan.
Verkennend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeelding 2. De boringen zijn op circa 1,0 meter nauwkeurig ingemeten met een GPS
ontvanger.22
Bodemopbouw en interpretatie
De lithologie ter plaatse bestaat uit matig fijn, zwak siltig, kalkloos, zand. De bodemopbouw in
het plangebied is homogeen. De boringen 1, 2, en 5 zijn doorgezet tot circa 3,0 m –mv. Boring
4 is gestuit in verband met te droog zand, het gat liep hierdoor steeds vol. Boring 3 is tot 200
cm –mv doorgezet.
De bovenste laag bestaat uit zwak humeus grijs-bruin, zwak siltig, matig fijn zand. Deze laag is
geïnterpreteerd als een slecht ontwikkelde en of geroerde A-horizont. De dikte varieert tussen
30 cm in boring 4 tot 70 cm in boring 3. In boring 1 is tot 120 cm mv een geroerde laag
aangetroffen. Deze A-horizont of geroerde toplaag gaat scherp over in een grijs tot lichtgele
19

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
21
Bosch 2007
22
GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code, SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1
m nauwkeurig.
20
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zandlaag met plaatselijk humeuze vlekken. Deze zandlaag is geïnterpreteerd als een
stuifzandlaag. Deze gaat op een diepte van 260 tot 290 cm –mv over in een zandlaag met
plantenresten en humeuze vlekken (boring 2) of in een 5 tot 15 cm dunne veenlaag (boringen
1 en 5). Het veen is geïnterpreteerd als veenmosveen. Hieronder is matig fijn zand aanwezig
met plantenresten en kleine grindjes (dekzand of een andere pleistocene afzetting). De
overgangen van veen naar zand zijn allen geleidelijk, niet scherp, en lijken natuurlijk.
Er is binnen het plangebied tot de geboorde diepte geen begraven podzolbodem of akkerlaag
aangetroffen. In de onderstaande tabel zijn de resultaten van het booronderzoek samengevat.
Boornr.
(AHNhoogte)

Opgebracht
geroerd

Stuifzand
‘schoon’

Stuifzand
‘humeuze vlekken’

Veen of

1

0-120

120-260

260-290

290-310: veen

310-350

2

0-60

60-100

100-250

250-300: zand
plantenresten

-

3

0-70

70-200 gestopt

-

-

4

0-30

30-100 gestuit

5

0-40

40-210

210-280

280-300: veen

300-320

Zand met
plantenresten

Dekzand of andere
Pleistocene afzetting

De begrenzing van de aangetroffen bodemlagen in cm onder het maaiveld.
Archeologische indicatoren
Bij het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

6

Conclusies






Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
De ondergrond bestaat ter plaatse tot minimaal 250 cm-mv en maximaal 290 cm –mv
uit stuifzand met een slecht ontwikkelde A-horizont (vaaggrond) of een geroerde
bovengrond. Het stuifzand ligt op een sterk plantenrest houdende zandlaag of een
dunne veenlaag.De ouderdom van deze laag is niet bekend. Als de stuifzandlaag is
afgezet vanaf de late middeleeuwen en later is dan kan de veenlaag gevormd zijn tot in
de late middeleeuwen. Indien het stuifzand ouder is, wat niet kan worden uitgesloten,
dan kan de veenlaag ook een ouder zijn. Onder de veenlaag ligt een zandlaag met
daarin kleine grindjes. Het kan gaan om dekzand of een andere pleistocene
afzettingen.
Is de bodem nog intact?
De top van het stuifzand is plaatselijk geroerd. De stuifzandafzettingen zijn intact,
maar de slecht ontwikkelde A-horizont duidt erop dat de bodemvorming nog maar
kort, enkele decennia en hooguit een eeuw, op gang is. De ondergelegen veenlaag lijkt
intact, afgedekt met stuifzand.
Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
In de top van het stuifzand worden geen archeologische resten verwacht. Of in de
onderliggende veenlaag archeologische resten aanwezig kunnen zijn hangt af van de
aard van het veen.
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Indien het veen gevormd is in een uitgespraken laagte, een vennetje, dan kan gedacht
worden aan vondsten samenhangen met rituele depositie (zogenaamde offervondsten). In het gebied ten noorden van Nunspeet komen meerdere veengebieden
voor als gevolg van waterstagnatie op lemige gronden en kwel.23
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen nieuwbouw van de woning?
De kans dat bij de graafwerkzaamheden archeologische resten vernietigd worden
wordt zeer klein geacht.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Aanbeveling/Selectieadvies
Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek binnen het plangebied uit te
voeren. Dit advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Elburg.
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
dhr. M. Wispelwey regio-archeoloog Noord-Veluwe of de gemeente Elburg.

23

Veen, Van Dijk en Karsemeijer 2014
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Bijlage 1 boorstaten

Coördinaten boorpunten.

ArGeoBoor rapport 1312 bijlage 1: boorstaten
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boorstaten

OAGB.081 Badweg 11 Doornspijk

Boring 1 (350cm)

datum: 30-08-2014

(1:50)

50cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
Wortels zwak. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; vlekken licht geel;
geroerd; .

--

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

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; humeuze vlekken C horizont stuifzand.

--

100cm
120

150cm

200cm

250cm

300cm

350cm

260
290
300 Mineraalarm veen. Bruin.
310 geleidelijke ondergrens .

veenmosveen;

Veen, sterk zandig. Bruin. zandmediaan matig
fijn; geleidelijke ondergrens .
350 Zand, zwak siltig, zwak grindig. Grijs.
zandmediaan matig fijn; C horizont
pleistoceen?.

----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (300cm)

datum: 30-08-2014

(1:50)

50cm

100cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
zandmediaan matig fijn; mini E-hor podzol in
top; scherpe ondergrens .

--

Zand, zwak siltig. Bruin-lichtgeel.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; C horizont stuifzand.

--

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

--

60

100

150cm

200cm

250cm

300cm

250
260 Zand,

zwak siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
sterk. C horizont; vernattingslaag; scherpe
ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
300
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont .

---

Boormeester: LC Nijdam
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boorstaten

OAGB.081 Badweg 11 Doornspijk

Boring 3 (200cm)

datum: 30-08-2014

(1:50)

50cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
A-horizont vaaggrond.

--

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; C horizont stuifzand.

--

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

--

70

100cm
120

150cm

200

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (100cm)

datum: 30-08-2014

(1:50)
30

50cm

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

--

Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
stuifzand; gestaakt gat stotrt in te los.

--

100

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 5 (320cm)
(1:50)

datum: 30-08-2014

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

--

50cm

100cm

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

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; humeuze vlekken stuifzand; C horizont .

--

150cm

200cm

210

250cm
280

300cm

Veen, zwak zandig. Bruin. veenmosveen;
ondergrens .
Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. Plantenresten
320
matig. zandmediaan matig fijn; humeuze
vlekken ; C horizont dekzand .
300 scherpe

---

350cm

Boormeester: LC Nijdam
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