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Samenvatting
In opdracht van CSO Milfac heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een waarderend
booronderzoek uitgevoerd op de locatie Dellenswei 2 te Oudwoude (Gemeente Kollumerland).
De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een voerkeuken (Opp. 350 m2). Bij de
bouw zullen heipalen worden aangebracht en zal de bodem ter plaatse moeten worden
vlakgemaakt. Uit de FAMKE (= Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra) blijkt dat een
gedeelte van het plangebied ligt binnen een zone waar waarderend booronderzoek verplicht is
bij ingrepen groter dan 50 m2.
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er archeologische resten kunnen voorkomen uit de
periode late ijzertijd – nieuwe tijd in de kwelderafzettingen. In het dieper gelegen dekzand
kunnen resten van jagers en verzamelaars uit de steentijd worden verwacht. Binnen het
plangebied ligt een smalle sloot, die het restant is van een bredere watergang. Kwelderlagen
aan de randen van de watergang zijn waarschijnlijk verstoord.
Uit het waarderend booronderzoek is gebleken dat in drie boringen vanaf 70 cm –mv en
dieper kleilagen aanwezig zijn, die worden geïnterpreteerd als mogelijke terplagen. In twee
boringen zijn deze lagen door de aanleg van de watergang niet meer aanwezig. De voorziene
werkzaamheden ten behoeven van de aanleg van de voerkuil vormen geen bedreiging voor
deze mogelijk terplagen.
Het wordt aanbevolen om het plangebied vrij te geven voor de werkzaamheden ten behoeve
van de nieuwbouw van de voerkeuken. Mochten er in de toekomst binnen het nu onderzochte
plangebied wel bodemverstoringen in de vorm van graafwerkzaamheden dieper dan 60 cm
gaan plaatsvinden ter plaatse van de boringen 1, 3 en 5 dan wordt aangeraden om een
archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren.
Deze aanbeveling dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Kollumerland. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie
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 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 contact op te nemen met de gemeente Kollumerland en de provinciaal
archeoloog dhr. Gilles de Langen tel: 058-2925487 (e-mail: vsmp@fryslan.nl).
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van CSO Milfac heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een waarderend
booronderzoek uitgevoerd op de locatie Dellenswei 2 te Oudwoude (Gemeente Kollumerland).
De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een voerkeuken (Opp. 350 m2). Bij de
bouw zullen heipalen worden aangebracht en zal de bodem ter plaatse moeten worden
vlakgemaakt. Uit de FAMKE (= Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra) blijkt dat een
gedeelte van het plangebied ligt binnen een zone waar waarderend booronderzoek verplicht is
bij ingrepen groter dan 50 m2. Er kunnen archeologische resten voorkomen uit de periode late
ijzertijd – nieuwe tijd in de kwelderafzettingen. In het dieper gelegen dekzand kunnen resten
van jagers en verzamelaars uit de steentijd worden verwacht.
Het onderzoek is uitgevoerd in oktober/november 2014.

Afbeelding 1. Plangebied (paars) op een topografische kaart.1

1

Kadaster 2009
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1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van de achtergrondstudie of bureauonderzoek is om te komen tot een gedetailleerde
archeologische verwachting voor het plangebied om een uitspraak te kunnen doen over de
aan-of afwezigheid van archeologische niveaus en mogelijke bodemverstoringen binnen het
plangebied. Het doel van het waarderend booronderzoek is om na te gaan of archeologische
niveaus aanwezig zijn en op welke diepte deze zich bevinden. De volgende vragen staan bij het
onderzoek centraal:







Wat is de archeologische verwachting?
Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied?
Zo ja, waar en op welke diepte bevinden de archeologische lagen zich.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen ontwikkelingen?
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).

1.3

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

2
2.1

Voerkeuken Dellenswei 2
Dellenswei 2
Oudwoude
Westergeest sectie H nr. 71
Friesland
Kollumerland
CSO Milfac
Gemeente Kollumerland
203804/590821
2
Circ 350 m
6E
63747
51839

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt centraal op het boerenerf aan de rand van de huisterp van de
oorspronkelijke boerederijplaats. Centraal in het plangebied ligt een smalle slootje, dat een
restant lijkt te zijn van een grotere, in de loop der tijd, dichtgeslibde watergang. Ten oosten
van dit slootje bevinden zich een deel van de tuin en een bosje. Aan de westzijde van het
slootje bestaat uit struikgewas rondom en onder een aantal silo’s. Het terrein ten westen van
de bestaande silo’s en ten oosten van de huidige melkveestal is verhard met asfalt (zie
afbeelding 2).
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2.2

Voorziene ontwikkeling
In het plangebied is de bouw van een voerkeuken voorzien. De bouw bestaat uit het aanleggen
van een betonplaat op 24 heipalen, waarop de verschillende silo’s komen te staan. De
oppervlakte van deze plaat wordt circa 350 m2. Er zijn verder geen graafwerkzaamheden
voorzien. Er zal grond moeten worden opgebracht om het restant van de watergang verder te
dempen. De bodemroering zal beperkt blijven tot het aanbrengen van heipalen en mogelijk
wat verstoring van de bovengrond als gevolg van de werkzaamheden. Er zijn geen afgravingen
dieper dan 30 cm voorzien (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2. Locatie van het plangebied met boorpunten.

3
3.1

Bureauonderzoek
Aardkundige gegevens en bewoningsgeschiedenis
Het plangebied ligt in het oost-Friese zeekleilandschap ten zuidwesten van het Lauwersmeer.
De hoog opgeslibde kwelders in de omgeving zijn in gebruik genomen vanaf de late ijzertijd. De
Paleogeografie en bekende vindplaatsen uit de Romeinse tijd is afgebeeld in afbeelding 3a.
Getijdengeulen weten in de loop van de Middeleeuwen steeds verder het land binnen te
dringen tot de bedijking in de 12e en 13e eeuw hier een einde aan maakt. In de vroege
middeleeuwen (4e- 6e eeuw) loopt de bewoning in het kweldergebied sterk terug, om vanaf de
Karolingische periode (7e - 9e eeuw) weer snel toe te nemen (geen afbeelding van
opgenomen).
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Afbeelding 3b geeft een beeld van het landschap rond 1.100 na Chr. met daarop aangegeven
de bekende vindplaatsen uit deze periode op de kwelders.2 De weergegeven
paleogeografische kaarten zijn het resultaat van talrijke onderzoeken die steeds weer leiden
tot aanpassing van de kaarten (o.a. G. de Langen, E. Knol, P. Vos e.a.) . De hier weergegeven
kaarten zijn gepubliceerd in Nicolay 2010.

Afbeelding 3a. Een reconstructie van het landschap in de Romeinse tijd (100 na Chr.) met
bekende vindplaatsen uit die tijd.3 (Legenda: groen=kwelder relatief laag; bruin =
kustveengebied; licht groen/blauw= zandwadden en slikken; blauw lijnen= geulen)

Afbeelding 3b. Een reconstructie van het landschap in de late middeleeuwen rond 1.100 na Chr.
(legenda zie afbeelding 3a). 4

2

In: Nicolay 2010
In: Nicolay 2010
4
In: Nicolay 2010
3

ArGeoBoor rapport 1320: Oudwoude, Dellenswei 2
Opdrachtgever: CSO Milfac

7

Afbeelding 4. Een uitsnede van een hoogtekaart op basis van het actueel Hoogtebestand
Nederland.5
Op een hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) valt te terp niet
heel duidelijk te onderscheiden (zie afbeelding 4). De twee boerderijplaatsen zijn hoge gelegen
en kromme sloot die noordelijke begrenzing is lijken aanwijzing voor de terp. Ten oosten van
de oostelijke huisterp is een perceel afgegraven. Dit wordt ten zuidoosten van de terp ook
aangegeven op een oude bodemkaart (zie afbeelding 5).

Afbeelding 5. Plangebied geprojecteerd op een bodemkaart uit 1976.6
Rondom de terp komen poldervaaggronden voor in zware zavel (code Mn33C).

5
6

AHN-2 2007-2012
Stichting voor Bodemkartering Wageningen 1976
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3.2

Oude kaarten
Op een kaart van Schotanus uit 1718 is het gehucht bestaande uit de twee boerderijen
aangegeven als ‘De Wirden’. Tevens staan twee sterretjes aangegeven, die waarschijnlijk lage
terpjes weergeven. De lengte as van de boerderij ligt in deze tijd zuid-noord.7 Dit is ook nog het
geval op de Militair Topografische kaart uit de atlas van Huguenin en de minuutplan.8 Op een
kaart van Eekhoff uit 1849-1859 lijkt de boerderij al op haar huidige locatie te liggen (zie
afbeelding 7).9

Afbeelding 6. Kaart van Schotanus uit 1718 met het plangebied bij de pijl (noordgericht niet op
schaal).10

7

Schotanus 1718
Versfelt en Schroor 2005 en Kadaster 1811-1832
9
Eekhoff 1849-1859
10
Schotanus 1718
8
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Afbeelding 7. Het plangebied bij de rode pijl op een kaart uit de atlas van Eekhoff uit de periode
1849-1858 (noordgericht, niet op schaal).

Afbeelding 8. Plangebied op oude kaarten van 1930.11
Op een kaart uit 1930 is de boerderij min of meer gelijkvormig aan de huidige boerderij.
Opvallend zijn de brede watergangen aan de noordwestkant precies ter plaatse van het
huidige plangebied.

11

Bureau voor Militaire Verkenningen 1930
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3.3

Archeologische gegevens
Ten oosten van het terrein en de boerderijplaats liggen twee AMK-terreinen. Terreinen 15190
en 15191 betreffen beide lage gave huisterpen die gedateerd worden in de periode late
ijzertijd –late middeleeuwen. Ter plaatse van terrein 15191 heeft een booronderzoek
plaatsgevonden.

Afbeelding 9. AMK-terreinen 15191 en 15190 en onderzoeksmelding nr. 14451.12
Ten noorden van het huidige plangebied heeft in 2005 een archeologisch booronderzoek
plaatsgevonden (onderzoeksmelding 14451). De aangetroffen bodemopbouw bestaat uit een
bouwvoor van circa 35 cm van humeuze, zwak zandige, klei. Hieronder ligt een grijze kleilaag,
die sterk varieert in dikte en voorkomt tot een diepte tussen 160 en 260 cm-mv. Hieronder
bevindt zich een veenlaag, die ligt op dekzand. In de top van het dekzand, die ligt op 242 cm –
mv of dieper is geen podzolbodem aangetroffen. In het opgeboorde materiaal zijn geen
archeologische indicatoren aangetroffen. Het terrein is vrijgegeven voor de voorziene
ontwikkelingen.13

4

Archeologische verwachting en Beleid
Het plangebied ligt in een gebied met kwelderafzettingen met een sterk wisselende dikte op
veen op dekzand. Het dekzand kan verwacht worden tussen 250 en 300 cm-mv. In en op de
kwelderafzettingen kunnen sporen van bewoning voorkomen vanaf de late ijzertijd tot in de
Nieuwe tijd. Eventuele vindplaatsen zullen te herkennen zijn aan een archeologische laag
(lagen) met daarin houtskool, fosfaatvlekken, bot-, aardewerk- en verbrande leemresten.
Tevens dient rekening te worden gehouden met terplagen.
Op de FAMKE ligt het plangebied grotendeels in een zone waar het advies luidt om bij
ingrepen groter dan 50 m2 een waarderend booronderzoek uit te voeren.

12
13

RCE 2014
Vissinga 2005
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De kans op het voorkomen van resten uit de steentijd op het dekzand wordt matig hoog
geacht. Voor deze periode wordt een booronderzoek geadviseerd bij ingrepen groter dan
5.000 m2.14

5
5.1

Waarderend booronderzoek
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 en een guts met een diameter van 3 cm. Er waren 6 boringen voorzien. Als gevolg
van de aanwezige verharding, begroeiing, de silo’s en sloot bleek dat na vijf boringen het
terrein voldoende onderzocht was en het niet zinvol leek om een zesde boring uit te voeren.
De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.15 De niet verstoorde
bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het systeem voor bodemclassificatie voor
Nederland.16 Archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de
Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig,
beschreven.17

5.2

Resultaten
Veldinspectie
Uit de veldinspectie is gebleken dat de noordweststrook van het plangebied verhard was met
asfalt en dat centraal door het plangebied een smalle sloot lag. Duidelijke te zien was dat de
sloot voorheen breder moet zijn geweest. In de zuidzijde van het plangebied stond een silo
zodat hier niet geboord kon worden.
Verkennend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 2. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeelding 2. Boringen 1 t/m 3 zijn gezet ten noodwesten van de sloot, tussen de silo’s en in de
bosjes. De boringen 4 en 5 zijn uitgevoerd aan de zuidoostzijde van de sloot in de tuin (boring
4 en in de bosjes op de hoek van het perceel (boring 5). De boringen zijn ingemeten ten
opzicht van de bestaande topografie en met een GPS (deze bleek onnauwkeurige als gevolg
van de silo’s.

14

FAMKE 2013 (FAMKE = Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra)
Nederlands Normalisatie-instituut 1989
16
Bakker en Schelling 1989
17
Bosch 2007
15
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Bodemopbouw en interpretatie
In de boringen 1 t/m 3 komt een opgebrachte, matig puinhoudende, zandlaag voor met een
dikte van circa 40 cm. Hieronder ligt een puinhoudende sterk zandige kleilaag die sterk geroerd
is. Deze laag is in boring 2 niet aanwezig. Bij boring 2 is het maaiveld lager als gevolg van de
ligging nabij de sloot. In boring 1 is onder deze geroerde laag een opgebrachte humeuze laag
met plantenresten aangetroffen die ook in boring 2 is aangeboord en als veen is benoemd. In
boring 1 komen daaronder natuurlijke, sterk zandige, kleilagen voor, die rond 130 cm –mv
scherp overgaan in een veenlaag waarvan de top veraard is. Tussen 240 en 250 cm -mv is de
top van het dekzand aangeboord. Deze was matig humeus en is geïnterpreteerd als een Ahorizont.
Onder de geroerde venige komt in boring 2 een slootvulling voor, die aan de onderzijde tussen
105 en 120 cm –mv wordt afgesloten met een sliblaag. Deze gaat scherp over in een
donkerbruine veenlaag. De veraarde top ontbreekt hier.
In boring 3 komen onder de opgebrachte en geroerde lagen vanaf 80 cm –mv schone licht
blauw-grijze kalkrijke kleilagen voor met fosfaat vlekken en een geleidelijke ondergrens naar
een zwak humeuze kalkloze kleilaag met plantenresten. Vanaf 135 cm –mv komt veen voor.
Tussen 230 en 240 cm is, evenals in boring 1, een A-horizont in dekzand aangetroffen.
In boring 4 is onder een dikke geroerde zandige kleilaag vanaf 70 tot 95 cm –mv een zwak
puinhoudende, sterk zandige, geroerde kleilaag aanwezig. Hieronder ligt tot 150 cm –mv een
blauw-grijze kleilaag met plantenresten en zwarte vlekken. Gedacht wordt aan een sliblaag die
samenhangt met de voormalige watergang. Tussen 150-170 cm-mv is een sterk siltige zwak
humeuze kleilaag opgeboord die vanaf 170 cm –mv overgaat in veen, waarin van bovenaf
rietwortels zijn gegroeid.
In boring 5 is tot 50 cm-mv sterk siltig, zwak humeus, zand aangeboord, die ligt op een zwak
puinhoudende, kalkrijke kleilaag. Tussen 70 en 110 cm-mv komen vuile blauwgrijze, kalkrijke
kleilagen voor. Deze zijn geïnterpreteerd als terplagen, archeologische indicatoren als
fosfaatvlekken, houtskool en aardewerkbrokjes ontbreken. Tussen 110 en 140 cm –mv is sterk
zandige kalkrijke klei aangetroffen die middels een humeuze kleilaag overgaat in donkerbruin
veen.
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6

Conclusies












Wat is de archeologische verwachting? Binnen het plangebied kunnen op en in de
kwelderafzettingen archeologische resten voorkomen vanaf de late ijzertijd tot in de
nieuwe tijd. Op de top van de hieronder gelegen veenlaag kunnen eventueel nog
resten uit de vroege ijzertijd verwacht worden, op het moment dat deze laag veraard
was als gevolg van ontwatering door nabij gelegen getijdengeulen. In de top van het
dekzand kunnen resten van voor de veengroei verwacht worden uit de steentijd.
Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
Uit het waarderend booronderzoek is gebleken dat onder geroerde lagen (inclusief
sliblagen) met een dikte tussen 70 en 150 cm, terplagen zijn aangeboord in boring 1
tussen 105 en 110 cm –mv, in boring 3, tussen 80 en 120 cm –mv en in boring 5 tussen
70 en 110 cm-mv. Overtuigende archeologische indicatoren zijn niet opgeboord.
Opvallend is het ondiepe voorkomen van het veen en het dekzand ten op zichte van de
boringen uitgevoerd ten noorden van het plangebied.
Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied?
In het plangebied zijn in de boringen 1, 3 en 5 mogelijk terplagen aangeboord. Hier
kunnen archeologische resten aanwezig zijn vanaf de late ijzertijd tot in de late
middeleeuwen.
Zo ja, waar en op welke diepte bevinden de archeologische lagen zich?
De lagen worden afgedekt door opgebrachte en geroerde bodemlagen en bevinden
zich in de boringen 3 en 5 vanaf 70 respectievelijk 80 cm –mv. In boring 1 is de laag
meer verstoord.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Op basis van de voorziene plannen zullen de terplagen lagen alleen verstoord worden
door de voorziene heipalen. Verder zal de bestaande sloot worden gedempt en is geen
er graafwerk dieper dan 30 cm –mv voorzien. Archeologische resten worden door deze
werkzaamheden niet bedreigd.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Het wordt aangeraden om in het plangebied geen archeologisch vervolgonderzoek uit
te voeren.
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7

Aanbeveling
Het wordt aanbevolen om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen werkzaamheden
ten behoeve van de nieuwbouw van de voerkeuken.
Mochten er in de toekomst binnen het nu onderzochte plangebied wel bodemverstoringen in
de vorm van graafwerkzaamheden dieper dan 60 cm voorkomen ter plaatse van de boringen 1,
3 en 5, dan wordt aangeraden om een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Het type
onderzoek is afhankelijk de ingreep.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Kollumerland. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie
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 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 contact op te nemen met de gemeente Kollumerland en de provinciaal
archeoloog dhr. Gilles de Langen tel: 058-2925487 (e-mail: vsmp@fryslan.nl).
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boorstaten

OAGB.213 Dellenswei 2 Oudwoude

Boring 1 (250cm)

datum: 30-10-2014

(1:50)
Zand, sterk siltig. Grijs-lichtbruin. scherpe
ondergrens; geroerd; .

Puin matig.

Klei, sterk zandig. Bruin-grijs. kalkarm; AW

Puin matig.

50cm
65

100cm

150cm

85 roba glazu; geroerd; .
95 Klei, sterk zandig. Blauw-lichtgrijs.
105

IJzer/Oer/Gley zwak. kalkarm; scherpe
ondergrens; terplaag?.
130 Mineraalarm veen. Donkerbruin. scherpe
ondergrens; samengeperst; mogelijk
opgebrachte uit sloot?.
Klei, sterk zandig. Grijs-lichtblauw. kalkrijk; in
top vuilig; scherpe ondergrens op het veen ks2
(fining upwards).

----

--

200cm

Mineraalarm veen. Donkerbruin. top veraard;
scherpe ondergrens .
250cm

240
250 Zand,

zwak siltig, matig humeus.
Zwart-donkerbruin. A horizont dekzand .

--

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (180cm)

datum: 30-10-2014

(1:50)

50cm

100cm

150cm

200cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.213

45
55
65
75

Zand, sterk siltig, zwak humeus.
Grijs-lichtbruin. kalkloos; scherpe ondergrens;
opgebracht; .

Klei, sterk siltig. Blauw-lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. kalkarm; scherpe
ondergrens; opgebracht; terplaag?.
Mineraalarm veen. Zwart-donkergrijs. scherpe
105 ondergrens; opgebracht; scherpe ondergrens .
Klei, sterk siltig. Blauw-lichtgrijs.
120
IJzer/Oer/Gley zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens .
Klei, matig siltig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. Plantenresten matig. brokje
hard puin; stukje bot; greppelvulling.
180 Veen, sterk kleiig. Blauw-zwart. Plantenresten
sterk. sliblaag/rietresten; geleidelijke
ondergrens .
Mineraalarm veen. Donkerbruin.

blad

1/2

-------

--

locatieadres

Dellenswei 2

locatie
opdrachtgever

CSO Milfac
bureau

postcode / plaats

Oudwoude
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.213 Dellenswei 2 Oudwoude

Boring 3 (240cm)
(1:50)

datum: 30-10-2014

Zand, sterk siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
Wortels matig. scherpe ondergrens;
40 opgebracht; .

50cm

Puin zwak.

Klei, sterk zandig. Blauw-grijs. scherpe
ondergrens; geroerd; .

Puin zwak.

Klei, matig zandig. Blauw-lichtgrijs. kalkrijk;
enkele dunne zandlagen; fosfaatvlekken;
geleidelijke ondergrens .

--

80

100cm
120

Klei, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Plantenresten matig. kalkloos; geleidelijke
ondergrens overgang naar veen.

--

150cm

Mineraalarm veen. Donkerbruin. scherpe
ondergrens .

--

200cm

135

230
240 Zand,

zwak siltig, matig humeus. Zwart-grijs. A
horizont dekzand .

250cm

--

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (200cm)

datum: 30-10-2014

(1:50)

50cm

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

--

Klei, sterk zandig. Grijs-bruin. kalkrijk; scherpe
ondergrens; geroerd; .

Puin zwak.

Klei, sterk zandig. Blauw-grijs. Plantenresten
matig. kalkrijk; zwarte vlekken; sliblaag;
geleidelijke ondergrens .

--

70

100cm

150cm

95

150

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens .
Mineraalarm
veen.
Donkerbruin.
200
rietresten/wortels van boven .
170 Plantenresten

200cm

---

Boormeester: LC Nijdam

Boring 5 (180cm)

datum: 30-10-2014

(1:50)
Zand, sterk siltig, zwak humeus. Bruin.
kalkloos; scherpe ondergrens; geroerd; .
50cm

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; geleidelijke ondergrens .
Klei, sterk siltig. Blauw-grijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens
110 vuilig/terplagen .
Klei, sterk zandig. Grijs. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens .

Puin zwak.

matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Plantenresten zwak.
Mineraalarm
veen. Donkerbruin.
180

--

70

100cm

150cm

Puin zwak.

50

140
150 Klei,

---

--

200cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.213

blad

2/2

locatieadres

Dellenswei 2

locatie
opdrachtgever

CSO Milfac
bureau

postcode / plaats

Oudwoude
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

