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Samenvatting
In opdracht van Dhr. A. Schuring heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek uitgevoerd
op twee locaties binnen kadastraal perceel R 472 aan de Ter Apelerstraat 30 te Sellingen
(Gemeente Vlagtwedde). Op de zuidelijke locatie (Opp. circa 2.000 m2, locatie A) is de bouw
van een loods voorzien. Op de noordelijke locatie (circa 3,6 ha, locatie B) is de opdrachtgever
voornemens een diepere grondbewerking uit te voeren. Voor beide locaties geldt dat
eventueel aanwezige archeologische resten bij de voorziene werkzaamheden kunnen worden
verstoord. Het uitgevoerde verkennend booronderzoek is een vervolgonderzoek op een
onlangs uitgevoerd bureauonderzoek. Hieruit bleek dat voor locatie A geldt dat er rekening
dient te worden gehouden met vindplaatsen uit de periode ijzertijd – nieuwe tijd. Voor locatie
B worden resten uit de steentijd verwacht, maar mogelijk ook nog resten uit de brons- en
ijzertijd. Het onderhavig verkennend onderzoek heeft tot doel bodemopbouw te bepalen.
Hierbij is in het bijzonder gelet op het voorkomen van een, onder een eventueel esdek
gelegen, oudere akkerlaag.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat binnen het bestaande bouwvlak, in de
grasstrook ten zuiden van de akker, nog een intacte bodem aanwezig is. Onder een esdek
(dikte: 35 tot 50 cm) ligt een oude akkerlaag, hier kunnen nog archeologische resten verwacht
worden. In het noordelijk deel van locatie A dat in gebruik is als akker is de bodem verstoord
tot in de C-horizont en worden geen archeologische resten meer verwacht.
De bodemopbouw in het noordelijk plangebied langs de Borgerweg is geroerd tot in de BC of C
horizont. Hier worden geen archeologische resten meer verwacht.
Voor de nieuwbouwlocatie van de loods (locatie A) wordt aanbevolen om geen
graafwerkzaamheden te verrichten dieper dan de huidige bouwvoor 35 cm in de grasstrook
aan de zuidoostzijde van de nieuwbouwlocatie. Uitzondering hierop vormt een geringe
verstoring als gevolg van het aanbrengen van poeren ten behoeve van de fundering.
Opgemerkt wordt dat dit deel reeds valt binnen het bestaande bouwvlak en archeologisch
onderzoek hier niet noodzakelijk was. Voor het overige deel van locatie A, ter plaatse van de
akker wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Voor locatie B wordt aangeraden om geen archeologisch vervolgonderzoek uit voeren. Er is
hier geen bezwaar voor het uitvoeren van diepere grondbewerking om de structuur te
verbeteren.
ArGeoBoor wijst erop dat men, bij bodem verstorende activiteiten, wettelijk verplicht is om
eventuele (toevals-) vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OC&W
(Monumentenwet 1988, artikel 53 ). Het Rijk heeft deze taak in de praktijk gedelegeerd naar
de lagere overheden. In dit geval wordt aangeraden om in dergelijke gevallen contact op te
nemen met de Gemeente Vlagtwedde of een archeologisch adviseur van het LIBAU.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Dhr. A. Schuring heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek uitgevoerd
op twee locaties binnen kadastraal perceel R 472 aan de Ter Apelerstraat te Sellingen
(Gemeente Vlagtwedde). Op de zuidelijke locatie (Opp. circa 2000 m2, locatie A) is de bouw
van een loods voorzien (bestemmingsplanwijziging/omgevingvergunning). Op de noordelijke
locatie (circa 3,6 ha, locatie B) is de opdrachtgever voornemens een diepere grondbewerking
uit te voeren. Voor beide locaties geldt dat eventueel aanwezige archeologische resten bij de
voorziene plannen kunnen worden verstoord. Het uitgevoerde verkennend booronderzoek is
een vervolgonderzoek op een onlangs uitgevoerd bureauonderzoek.1 Hieruit bleek dat voor
locatie A geldt dat er rekening dient te worden gehouden met vindplaatsen van landbouwers
(celtic field) uit de periode ijzertijd – nieuwe tijd. Voor locatie B worden resten uit de steentijd
verwacht, maar mogelijk ook nog resten uit de brons- en ijzertijd. Het onderhavig verkennend
onderzoek dient de bodemopbouw vast te stellen, waarbij in het bijzonder gelet is of de
bodem nog intact is en of een esdek aanwezig is en eventuele oudere akkerlaag bedekt.

1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van het verkennend booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw om
uitspraken te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van archeologische niveaus en
mogelijke bodemverstoringen binnen het plangebied. De volgende vragen staan bij het
onderzoek centraal:






Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
Is de bodem nog intact?
Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied?
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen werkzaamheden?
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type?

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011).

1
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1.3

Administratieve gegevens
Tabel 1: administratieve gegeven.
Projectnaam:
Toponiem:
Plaats
Kadastraal adres
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Adviseur bevoegd gezag
Centrum coördinaat locaties A
Centrum coördinaat locaties B
Oppervlakten
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummers:
Onderzoeknrs.

2
2.1

Ter Apelerstraat 30
Ter Apelerweg nr. 30 (locatie A) Borgerweg (locatie B)
Sellingen
Vlagtwedde sectie R 472 (locaties A + B)
Groningen
Vlagtwedde
Dhr. A. Schuring
Gemeente Vlagtwedde
LIBAU
270724/549481
270533/549756
2
Circa 2.000 m (locaties A) en 3,6 ha (locatie B)
18A (locaties A + B)
63355 (A) en 63357 (B)
51250 (A) en 51254 (B)

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Locatie A is ten dele gelegen ten noorden van het bestaande bouwvlak van de Ter Apelerstraat
nr. 30. De noordzijde van het perceel ligt buiten het huidige bouwvlak en betreft momenteel
akkerland (mais). Het zuidelijk deel van deze locatie is in gebruik als gras en ligt onder hoge
bomen en valt binnen het bestaande bouwvlak. Het terrein loop richting het oosten op.
Locatie B ligt langs de Borgerweg en is in zijn geheel in gebruik als akkerland. Het plangebied is
nagenoeg vlak. Centraal in het gebied ligt een zuidwest-noordoost georiënteerde geulvormige
laagte. In het terrein komen enkele lichte verhogingen voor (zie afbeelding 2).
Op het AHN zijn ten oosten van beide locaties verhogingen aanwezig. Dit betreffen essen.2 Op
de oostgrens van locatie B en ten westen van locatie A bevinden zich een waterleiding en een
stroomkabel in de bodem.

2.2

Voorziene ontwikkeling
Ter plaatse van locatie A is de nieuwbouw van een loods voorzien. Het ontwerp en de exacte
bodemverstoringen zijn nog niet beschikbaar. Mogelijk vindt de fundering plaats door middel
van poeren. Voor het aanbrengen van een verharding zal de bouwvoor (tot circa 3- cm –mv)
worden verwijderd. Ter plaatse van de locatie B zijn diepere (dieper dan de huidige bouwvoor)
grondbewerkingen gepland.

2
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Afbeelding 2: Hoogtekaart van het plangebied met de boorpunten.3

3

Archeologische verwachting4
Uit het bureauonderzoek komt naar voren dat in beide plangebieden kans bestaat op het
aantreffen van archeologische resten. In plangebied noord (locaties B) gaat het om
archeologische resten uit de prehistorie ( met name steentijd maar ook de bronstijd en
ijzertijd) op de podzolgronden en mogelijk ook onder een esdek. In plangebied zuid (locaties A)
gaat het oom prehistorische resten en mogelijk ook een celtic field, afgedekt door een esdek
en om archeologische resten die samenhangen met de bewoning van ’t Veerste Veldhuis uit de
middeleeuwen en nieuwe tijd.

3
4

AHN-2 2007-2012
Van Geffen 2013
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Bekende bodemverstoringen
De heer Schuring heeft aangegeven dat de akkers in het verleden zijn geploegd en
geëgaliseerd. Uit de Klic-melding blijkt dat in de oostzijde van locatie B een waterleiding en
stroomkabel liggen. Tevens ligt hier ook nog een regenafvoer. De bodem zal hierdoor
plaatselijk verstoord zijn.

4

Archeologisch veldonderzoek
Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 2 oktober.

4.1

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 in totaal 22 boringen (nrs 1/t/m 22) gezet met Edelmanboor met een
diameter van 7 cm. Boringen 1 t/m 6 zijn geplaatst in en nabij bij locatie A en de boringen 7
t/m 22 zijn geplaatst in locatie B. De boringen in locatie A zijn in twee rijen van drie gezet.
Boringen 1 en 2 zijn geplaatst in de grasstrook, die naar later bleek net buiten het huidige
plangebied valt. De grasstrook ligt net binnen het huidige bouwvlak. De boringen 3 t/m 6 zijn
in de akker gezet, waarbij boring 6 op de uiterste rand van akker is geplaatst. De boringen in
locatie B zijn enigszins onregelmatig op de hoger- en lagergelegen terreindelen gezet (zie
afbeelding 2). De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.5 De
archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische
Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.6 Intacte
bodemhorizonten zijn geclassificeerd volgens de methode van Bakker en Schelling uit 1989.
De boringen zijn ingemeten met een GPS ontvanger.7

4.2

Resultaten
Veldinspectie
De zuidzijde van locatie A ligt onder de kruin van een rij met hoge bomen en was in gebruik als
grasland. De noordzijde van locatie A was in gebruik als akker (mais). Het maaiveld van de
akker lag circa 20 cm lager dan het maaiveld van het gras. Locatie B betreft in zijn geheel een
akker en was ten tijde van het veldonderzoek begroeid met hoge maisplanten.
Verkennend en karterend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeelding 2 en 4.

5

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bosch 2007
7
GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code, SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1 m
nauwkeurig.
6
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Bodemopbouw en interpretatie
Het opgeboorde zand betreft kalkloos, matig fijn zand en is in alle boringen geïnterpreteerd als
dekzand. In het gebied zijn voornamelijk A/BC profielen aangetroffen.
Locatie A
In boring 1, geplaatst in de grasstrook net buiten het plangebied, is onder een matige
humeuze bouwvoor van 50 cm een 15 cm dikke zwak humeuze grijs-donkerbruine laag
opgeboord. Deze laag doet sterk denken aan een oude akkerlaag. Deze laag gaat scherp over
in een lichtgele C-horizont.
In boring 2, ook net buiten het plangebied geplaatst, is onder een esdek van 35 cm dik een
oude akkerlaag van 15 cm dikte aanwezig met daaronder een dunne Bh-horizont. De Bhhorizont gaat scherp overgaat in een Bs/BC horizont en later een C-horizont.
In boring 3 t/m 6 komen onder een bouwvoor van circa 25 tot 40 cm geroerde lagen voor,
waarbij humeuze vlekken vanuit de bouwvoor geroerd zijn met de onderliggende BC –horizont
(boring 4) en/of C-horizont (boringen 3, 5 en 6).
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Afbeelding 3. Resultaten van het booronderzoek op het AHN.
Locatie B
In boring 7 is een Bh-horizont aangetroffen met daaronder een dikke lichtbruine laag,
geïnterpreteerd als BC horizont of waterharde laag (ontstaan door uittredende kwel). In de
overige boringen ligt de bouwvoor of een, daaronder gelegen, geroerde laag (11, 17, 21 en 22)
direct op de BC- of C horizont. Ter plaatse van het relatief laaggelegen gebied in het
geulpatroon, ontbreekt in de meeste boringen de BC-horizont en ligt de C-horizont dichter
onder het maaiveld. Dit beeld komt overeenkomt met de verwachting van een minder
uitgesproken podzolgrond ter plaatse van de gebieden met een van oorsprong lagere ligging
(boringen 11, 17 en 21). In de hogere delen komt in een enkele boring nog een restant van een
Bs-horizont voor (boring 18).
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Afbeelding 4. Detailkaart locatie A. Ter plaatse van de boringen 1 en 2, gezet in de grasstrook,
is onder een bouwvoor van minimaal 35 cm dikte een oude akkerlaag aanwezig. Dit gebied ligt
net binnen de grenzen van het huidige bouwvlak.

ArGeoBoor rapport 1316 Ter Apelerstraat 30 te Sellingen
Opdrachtgever: Dhr. A. Schuring

10

Conclusies








Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
Voor locatie A, boringen 1 en 2, geldt dat de bodem hier onder een dun esdek
beschermd is geweest tegen ploegschade. Het betreft een grasstrook, die zich nog net
binnen het huidige bouwvlak bevindt en buiten het huidige plangebied. Voor de overige
boringen in de locaties A en B geldt dat de natuurlijke podzolgronden als gevolg van de
ontginning, egalisatie en ploegwerkzaamheden geroerd zijn tot in de BC- of C-horizont.
De verwachting is dat dit ook het geval is in de akker direct ten noorden van de
boringen 1 en 2.
Is de bodem nog intact?
Ter plaatse van de boringen 1 en 2 in de oostzijde van de grasstrook ter plaatse van
locatie A kunnen nog archeologische resten aanwezig zijn. Zoals uit het
bureauonderzoek is omschreven kunnen deze archeologische resten bestaan uit een
celtic field, sporen van bewoning uit de ijzertijd, Romeinse tijd en late middeleeuwen en
nieuwe tijd. In het akkerland van locatie A en voor locatie B worden geen
archeologische resten meer verwacht.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Bij graafwerkzaamheden dieper dan 35 cm in de oostzijde van de grasstrook van
locatie A wordt een archeologisch niveau geroerd. De graafwerkzaamheden ter plaatse
van de loods zullen naar verwachting niet dieper reiken dan de huidige bouwvoor, met
uitzondering van de poeren. Eventuele archeologische resten worden slechts beperkt
bedreigd.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Archeologische resten worden slechts beperkt bedreigd door de voorgenomen
werkzaamheden. Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek uit
te voeren.
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5

Aanbeveling/Selectieadvies
Locatie A
Op basis van het verkennend booronderzoek wordt aanbevolen om geen
graafwerkzaamheden dieper dan 35 cm –mv in de oostzijde van locatie A te verrichten
(grasstrook ter plaatse van de boringen 1 en 2). Bij de huidige plannen blijft de voorziene
bodemverstoring dieper dan 35 cm beperkt tot het uitgraven van de poeren ten behoeve van
het funderen van de loods. Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek
uit te voeren.
Voor het overige deel van locatie A wordt een archeologisch vervolgonderzoek niet nodig
geacht ook niet bij graafwerkzaamheden dieper dan 35 cm.
Locatie B
Als gevolg van grondbewerking en de oorspronkelijk lage ligging van een gedeelte van het
terrein worden hier geen archeologische resten meer verwacht. Een archeologisch
vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Het plangebied kan worden vrijgegeven
voor de voorziene grondverbetering.
ArGeoBoor wijst erop dat men, bij bodem verstorende activiteiten, wettelijk verplicht is om
eventuele (toevals-) vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OC&W
(Monumentenwet 1988, artikel 53 ). Het Rijk heeft deze taak in de praktijk gedelegeerd naar
de lagere overheden. In dit geval wordt aangeraden om in dergelijke gevallen contact op te
nemen met de Gemeente Vlagtwedde of een archeologisch adviseur van het LIBAU.
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.

Literatuur
Bakker, H. de & J. Schelling, 1989. Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. Staring Centrum
Wageningen.
Bosch, J.H.A.,2008: Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1. Op basis van de
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De Jong, M., 2014: Ter Apelerstraat 30 te Sellingen, gemeente Vlagtwedde. Een Archeologisch
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grondmonsters, Nederlands Normalisatie-instituut Delft.
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Bijlage 1
boorstaten

Coördinaten van de boorpunten.

ArGeoBoor rapportnr. 1316 bijlage 1: boorstaten
Opdrachtgever: Dhr. A. Schuring

boorstaten

OAGB.198 Ter Apelerstraat 30 Sellingen

Boring 1 (110cm)

datum: 02-10-2014

(1:50)

50cm

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Grijs-donkerbruin. scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. licht grijze vlekken;
geroerde E horizont; oude akkerlaag .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
110 matig fijn; C horizont dekzand .
65

100cm

--

50

---

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (100cm)

datum: 02-10-2014

(1:50)
35

50cm

100cm

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; bouwvoor .

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
50
55 vlekken licht grijs; resten E horizont; geroerd;
70 oude akkerlaag.
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
100 Bh horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; Bs/BC
horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 3 (80cm)
(1:50)

datum: 02-10-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Bruin. humeuze vlekken;
50 scherpe ondergrens; geroerd; .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
80
dekzand .

--

30

50cm

---

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (100cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 02-10-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
vlekken licht grijs; scherpe ondergrens;
40 bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
60 humeuze vlekken; resten BC horizont
70 dekzand; geroerd.
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
100 matig fijn; BC horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

-----

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.198

blad

1/6

locatieadres

Ter Apelerstraat 30

locatie
opdrachtgever

A. Schuring
bureau

postcode / plaats

Sellingen
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.198 Ter Apelerstraat 30 Sellingen

Boring 5 (90cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 02-10-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
enkele vlekken licht geel; geroerd; scherpe
40 ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
55
veel vlekken licht geel; geroerd; scherpe
ondergrens .
Zand, zwak siltig. Grijs-lichtgeel.
90
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
C horizont dekzand .

----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (90cm)
(1:50)

datum: 02-10-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; humeuze
vlekken ; C horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
90 zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .
30
40

50cm

----

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 7 (100cm)
(1:50)

datum: 02-10-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig, matig humeus. Bruin.
50 zandmediaan matig fijn; B horizont dekzand
geleidelijke ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; BC?
waterharde laag; .
100
Zand, zwak siltig. Geel. IJzer/Oer/Gley zwak.
zandmediaan matig fijn; C horizont dekzand.
25
30

50cm

100cm

-----

Boormeester: L.C. Nijdam

Boring 8 (80cm)

datum: 02-10-2014

(1:50)

50cm

100cm

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; bouwvoor .
40
50

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; BC horizont
dekzand .
80
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

----

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.198

blad
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Ter Apelerstraat 30

locatie
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A. Schuring
bureau

postcode / plaats

Sellingen
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.198 Ter Apelerstraat 30 Sellingen

Boring 9 (80cm)
(1:50)

datum: 02-10-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; bouwvoor .
40 Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; BC horizont dekzand
.
Zand, zwak siltig. Bruin-lichtgeel. C horizont
80 dekzand .
25

50cm

----

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 10 (80cm)
(1:50)

datum: 02-10-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Bruin. IJzer/Oer/Gley matig.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens
vlekken licht geel; Bs/BC horizont geroerd; .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
80
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .
30
40

50cm

----

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 11 (80cm)
(1:50)

datum: 02-10-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; bouwvoor .
40 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
veel vlekken licht geel; geroerd; scherpe
ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
80 zwak. C horizont dekzand .
20

50cm

----

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 12 (70cm)
(1:50)

datum: 02-10-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont
dekzand .
70 Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. C horizont dekzand .
20
35

50cm

----

100cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.198

blad
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locatieadres

Ter Apelerstraat 30

locatie
opdrachtgever

A. Schuring
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postcode / plaats

Sellingen
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.198 Ter Apelerstraat 30 Sellingen

Boring 13 (90cm)

datum: 02-10-2014

(1:50)

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; bouwvoor .

--

40

50cm

Zand, zwak siltig. Bruin. IJzer/Oer/Gley matig.
zandmediaan matig fijn; Bs/BC horizont
dekzand geleidelijke ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. C horizont
90
dekzand .
60

---

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 14 (70cm)
(1:50)

datum: 02-10-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Grijs-donkerbruin. scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont
70 dekzand .
Zand, zwak siltig. Grijs-lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; C horizont .
25
35

50cm

----

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 15 (90cm)

datum: 02-10-2014

(1:50)

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; bouwvoor .

--

40

50cm

Zand, zwak siltig. IJzer/Oer/Gley matig.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
BC horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Grijs-lichtgeel. zandmediaan
90
matig fijn; C horizont dekzand .
60

---

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 16 (90cm)
(1:50)

datum: 02-10-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
vlekken licht bruin; geroerd; scherpe
ondergrens; bouwvoor .
45 Zand, zwak siltig. Bruin. IJzer/Oer/Gley matig.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens
BC/waterharde laag; .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
90 matig fijn; C horizont dekzand .
20

50cm

----

100cm

Boormeester: LC Nijdam
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Ter Apelerstraat 30

locatie
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A. Schuring
bureau

postcode / plaats

Sellingen
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.198 Ter Apelerstraat 30 Sellingen

Boring 17 (90cm)
(1:50)

50cm

datum: 02-10-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; bouwvoor .
40 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
veel vlekken licht geel; geroerd; scherpe
ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
90 dekzand .
15

---

--

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 18 (90cm)

datum: 02-10-2014

(1:50)
35

50cm

50
65
90

100cm

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Zwart-donkergrijs. scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Bruin. zandmediaan matig
fijn; geleidelijke ondergrens; Bs horizont
dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont
dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 19 (90cm)
(1:50)

datum: 02-10-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens ; bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
45
matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont
dekzand .
Zand, zwak siltig. Bruin-lichtgeel.
90 zandmediaan matig fijn; C horizont dekzand .

--

30

50cm

---

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 20 (80cm)
(1:50)

datum: 02-10-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
45
zwak. zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; BC horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
80
matig fijn; C horizont dekzand .

--

30

50cm

---

100cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.198

blad

5/6

locatieadres

Ter Apelerstraat 30

locatie
opdrachtgever

A. Schuring
bureau

postcode / plaats

Sellingen
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.198 Ter Apelerstraat 30 Sellingen

Boring 21 (90cm)

datum: 02-10-2014

(1:50)

50cm

100cm

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Bruin-donkergrijs. scherpe ondergrens;
bouwvoor .
50
60

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; vlekken licht geel;
geroerd; .
90
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 22 (70cm)
(1:50)

datum: 02-10-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Grijs-donkerbruin. scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Bruin-lichtgeel.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
70 C horizont dekzand .
20

50cm

---

100cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.198

blad

6/6

locatieadres

Ter Apelerstraat 30

locatie
opdrachtgever

A. Schuring
bureau

postcode / plaats

Sellingen
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

