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 Samenvatting 

In opdracht van Pietersma & Spoelstra heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een 

karterend booronderzoek uitgevoerd op de locatie Hantumerwei 16 te Hiaure (Gemeente 

Dongeradeel). De aanleiding van het onderzoek is de aanleg van een mestzak (Opp. 2.025 m2) 

en twee sleufsilo’s (tweemaal 10,5m x 40m). Ter plaatse van de mestzak zal de bodem 50 tot 

80 cm worden afgegraven. Ter plaatse van de sleufsilo’s wordt mogelijk de bouwvoor 

verwijderd. Uit de FAMKE (= Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra) blijkt dat het 

plangebied ligt binnen een zone waar karterend booronderzoek verplicht is bij ingrepen groter 

dan 500 m2 (ijzertijd-middeleeuwen) en bij ingrepen groter dan 5.000 m2 (steentijd – 

bronstijd). 1 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. 

Uit het bureau- en karterend booronderzoek is gebleken dat binnen het plangebied tot 2,0 

meter diepte geen archeologische resten verwacht worden. De top van het dekzand, dat vanaf 

3,5 m –mv verwacht kan worden is niet onderzocht, omdat de voorziene bodemverstoringen 

niet tot deze diepte zullen reiken. 

Het wordt aanbevolen om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen werkzaamheden 

ten behoeve van het aanleggen van de mestzak en de sleufsilo’s.  

Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

gemeente Dongeradeel. 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 

Dongeradeel en de provinciaal archeoloog dhr. Gilles de Langen tel: 058-2925487 (e-mail: 

smp@fryslan.nl). 

 

  

                                                           
1
 FAMKE 2013 (FAMKE = Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra) 



ArGeoBoor rapport 1337: Hiaure, Hantumerwei 16  
Opdrachtgever: Pietersma & Spoelstra 4 

1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Pietersma & Spoelstra heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een 

karterend booronderzoek uitgevoerd op de locatie Hantumerwei 16 te Hiaure (Gemeente 

Dongeradeel). De aanleiding van het onderzoek is de aanleg van een mestzak (Opp. 2.025 m2) 

en twee sleufsilo’s (tweemaal 10,5m x 40m). Ter plaatse van de mestzak zal de bodem 50 tot 

80 cm worden afgegraven. Ter plaatse van de sleufsilo’s wordt mogelijk de bouwvoor 

verwijderd. Uit de FAMKE (= Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra) blijkt dat het 

plangebied ligt binnen een zone waar karterend booronderzoek verplicht is bij ingrepen groter 

dan 500 m2 (ijzertijd-middeleeuwen) en bij ingrepen groter dan 5.000 m2 (steentijd – 

bronstijd). 2 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 december 2014. 

Afbeelding 1. Plangebied (paars) op een topografische kaart.3 
  

                                                           
2
 FAMKE 2013 (FAMKE = Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra) 

3
 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 karterend 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 Mestzak  
Toponiem: Hantumerwei 16 
Plaats Hiaure  
Kadastrale nr.  Ternaard, sectie H, nr. 112, 114, 115, (allen gedeeltelijk) 
Provincie: Friesland 
Gemeente: Dongeradeel 
Opdrachtgever: Pietersma & Spoelstra (Adviseurs Ruimtelijke Ordening) 

Postbus 31 
9289 ZH Drogeham 
T 0512-369900 

Bevoegd gezag: Gemeente Dongeradeel 
Centrum Coördinaat plangebied 194270 / 596429 
Oppervlakte: 4.711 m

2
 

Kaartblad: 6B 
Onderzoekmeldingsnummer: 64503 
Onderzoeknr. 52208 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt ten zuidoosten van het huidige erf, op circa 70 meter van de 
oorspronkelijke boerderijplaats. Het terrein is in gebruik als grasland. In de noordoosthoek van 
het plangebied ligt een sloot (zie afbeelding 2).  Het maaiveld ter plaatse ligt op circa 0,8 m + 
NAP.4 

 

                                                           
4
 AHN-2 2007-2012 
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2.2 Voorziene ontwikkeling 

In de oostzijde van het plangebied is de bouw van een mestzak met een omvang van 45 m x 45 

m (= 2.025 m2) voorzien. Ten behoeve hiervan dient de bodem tot een diepte van 50 tot 80 cm 

te worden ontgraven. Ten oosten hiervan komen twee sleufsilo’s. De sloot in de 

noordoosthoek van de toekomstige mestzak zal worden gedempt (zie afbeelding 2). De 

aanlegtekening is opgenomen in bijlage 1. 

Afbeelding 2. Locatie van het plangebied met boorpunten. 

3 Bureauonderzoek 

3.1 Aardkundige gegevens en bewoningsgeschiedenis 

Het plangebied ligt in het oost-Friese zeekleilandschap ten noordoosten van Dokkum. De hoog 

opgeslibde kwelders ter plaatse zijn in gebruik genomen vanaf de late ijzertijd. De 

Paleogeografie en bekende vindplaatsen uit de Romeinse tijd zijn afgebeeld in afbeelding 3a. 

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). Afbeelding 3b geeft een beeld van het landschap rond 1.100 na Chr. weer met 

daarop aangegeven de bekende vindplaatsen uit deze periode op de kwelders.5 De 

weergegeven paleogeografische kaarten zijn het resultaat van talrijke onderzoeken die steeds 

                                                           
5
 In: Nicolay 2010  
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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.6 (Legenda: donkergroen=kwelder en oeverwal relatief hoog; 
groen= kweldervlakte relatief laag; lichtgroen= zandwadden en slikken; bruin = 
kustveengebied; blauw lijnen= geulen) 

                                                           
6
 In: Nicolay 2010 
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Afbeelding 3b. Een reconstructie van het landschap in de late middeleeuwen rond 1.100 na Chr. 
(legenda zie afbeelding 3a). 7 

 
Afbeelding 4. Een uitsnede van een hoogtekaart op basis van het actueel Hoogtebestand 
Nederland met daarop de ligging van het plangebied.8  

Op een hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-2) is te zien dat 

het plangebied ligt op een hogere kwelderwal overeenkomstig de afbeeldingen 3a en 3b (zie 

afbeelding 4). Een aantal kromme watergangen zullen oorspronkelijk prielen zijn geweest. De 

percelen zijn duidelijk bol, hoog in het midden, laag langs de randen om de afwatering te 

bevorderen.  

                                                           
7
 In: Nicolay 2010 

8
 AHN-2 2007-2012 
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Uit de bodemkaart (niet afgebeeld) blijkt dat kalkarme poldervaaggronden voorkomen in 

zware zavel (code gMN25C-V). De V staat voor grondwatertrap V, hetgeen duidt op relatief 

droge condities.9  

3.2 Historie en Oude kaarten 

De plaatsnaam Hiaure komt voor in de variant Jeure in de 13e eeuw.10  

Op een kaart van Schotanus uit 1718 is het plangebied onbebouwd (zie afbeelding 5).11 Circa 

honderd jaar later, op de Militair Topografische kaart uit de atlas van Huguenin, komt de 

boerderijplaats wel voor evenals op de kadastrale minuutplan uit dezelfde periode.12 Op een 

kaart van Eekhoff uit 1849-1859 staat de boerderij ook ingetekend, daarnaast liggen door het 

plangebied twee sloten, die na 1970 gedempt zijn (zie afbeelding 6).13 Opvallend is dat de 

toegang naar de boerderij eerst verliep via een weg uit het noordoosten. Pas later is de 

Hantumerwei aangelegd.  

Afbeelding 5. Kaart van Schotanus uit 1718 met het plangebied bij de pijl (noordgericht niet op 
schaal).14  

                                                           
9
 Alterra 1965-1995 

10
 Gildemacher 2007 

11
 Schotanus 1718 

12
 Versfelt en Schroor 2005 en Kadaster 1811-1832 

13
 Eekhoff 1849-1859 en Kadaster 1952, 1961, 1972 en 1982 

14
 Schotanus 1718 
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Afbeelding 6. Het plangebied bij de rode pijl op een kaart uit de atlas van Eekhoff uit de periode 
1849-1858 (noordgericht, niet op schaal). 

 

 

 

3.3 Archeologische gegevens 

AMK-terreinen (Archeologische Monumenten Kaart) 

Het plangebied maakt geen deel uit van een terrein met een bekende archeologische waarde. 
Op circa 450 meter ten zuiden van het plangebied ligt het dorp Hiaure (zie afbeelding 7). De 
afgegraven terp is een terrein van zeer hoge archeologische waarde (AMK nr. 9737). Uit acht 
boringen op het terrein blijkt dat er van de terp niet veel over is. Onder de bouwvoor ligt een 
restant van een terpzool met puin en houtskoolspikkels. De onderkant van de terp ligt op circa 
0,1m + NAP. Het pleistocene zand met een podzolbodem en houtskoolspikkels is in een boring 
aangetroffen op een diepte van 1,55 m –NAP. 
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Afbeelding 7. AMK-terreinen en onderzoeksmeldingen op de Indicatieve Kaart Archeologische 
Waarden (IKAW).15  

AMK-terrein 9239, Hiaure-oost betreft een terrein van hoge archeologische waarde met een 

laatmiddeleeuwse huisterp. AMK-terreinen 9301 (hoge archeologische waarde) en 382 

(beschermd) op circa 500 meter ten oosten van het plangebied betreffen de Rhooderterp (ook 

wel “Raarderterp of Raard” genoemd), met resten van een terp uit de late ijzertijd en vroeg-

Romeinse tijd. AMK-terrein 9701 op ruim 450 meter ten noorden van het plangebied betreft 

een huisterp met een hoge archeologische waarde. 

Buiten de hierboven beschreven AMK-terrein zijn geen waarnemingen gedaan nabij het 

plangebied.  

Onderzoeksmeldingen 

Direct ten noorden van huidige plangebied, ter plaatse van een toekomstige 

vergistingsinstallatie, is een archeologische karterend booronderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmelding 30104). Bij dit booronderzoek zijn 6 boringen gezet, waarbij er 5 tot in het 

dekzand zijn doorgeboord. De bodemopbouw ter plaatse is, met name vanaf 2,0 m –mv sterk 

wisselend. In grote lijnen kan de bodem als volgt beschreven worden. Onder een bouwvoor 

van 50 cm dik zijn zwak en sterk siltige kleilagen aanwezig tot circa 350 cm-mv.  

Hieronder is plaatselijk een dunne veenlaag aanwezig op het dekzand. In het dekzand komt in 

ieder geval plaatselijk een podzolbodem voor. De top van het pleistoceen is niet bemonsterd 

op het voorkomen van archeologische indicatoren omdat het door de bouwwerkzaamheden 

niet geroerd zal worden. In de kleilagen zijn geen aanwijzingen gevonden voor de 

aanwezigheid van laatmiddeleeuwse of oudere archeologische resten. Een vervolgonderzoek 

werd niet nodig geacht.16 

                                                           
15

 RCE 2014 
16

 Wieringa en Schepers 2008 
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Circa 500 meter ten zuiden van het plangebied, direct ten noorden Hiaure heeft een 

booronderzoek plaatsgevonden. Hierbij werd een tot 1,2 m –mv geroerde bodem aangetroffen 

en zijn geen aanwijzingen voor archeologische resten aangeboord (onderzoeksmelding 28142). 

4 Archeologische verwachting 

Het plangebied ligt in een gebied met van oorsprong relatief hooggelegen kwelderafzettingen 

(kwelderwal). Het is de kwelderrug met daarop de vindplaatsen Ternaard-Visbuurt, Hantum, 

Lutkelaard en Hiaure, met aangetoonde bewoning die teruggaat tot in de Romeinse tijd. Voor 

continue bewoning in de 4e en 5e zijn nog geen bewijzen gevonden. Wel zijn vondsten uit de 

Merovingische periode (550-700 na Chr.) bekend uit west-Dongeradeel en is het gebied na die 

tijd continu bewoond geweest.17 Uit oude kaarten komt bebouwing op het adres Hantumerwei 

16 voor vanaf circa 1800. Binnen het plangebied kan sprake zijn van een huisplaats van vóór 

1800 tot aan de bedijking in circa de 12e eeuw. Vooralsnog wordt ervanuit gegaan dat 

nederzettingen voor de bedijking zich bevonden op (huis)terpen. Er zijn geen aanwijzingen dat 

het plangebied ligt binnen een (afgegraven) terp. Daarnaast kunnen er sporen van 

nederzettingen of huisplaatsen aanwezig zijn uit de late ijzertijd of Romeinse tijd die niet 

uitgegroeid zijn tot een terp. 

Uit het booronderzoek direct ten noorden van het huidige plangebied is gebleken dat onder 

een dikke laag sterk siltige klei, vanaf 350 cm –mv mogelijk een dunne veenlaag aanwezig is en 

dat het dekzand binnen 400 cm-mv verwacht kan worden. In en op de kwelderafzettingen 

kunnen sporen van bewoning voorkomen vanaf de late ijzertijd tot in de eerste helft van de 

Nieuwe tijd. Eventuele vindplaatsen zullen te herkennen zijn aan een archeologische laag  

(lagen) met daarin houtskool, fosfaatvlekken, bot-, aardewerk- en verbrande leemresten. 

Vanaf 3,5 m –mv in de top van het dekzand kunnen resten van jagers en verzamelaars uit de 

steentijd verwacht worden. 

 

 

 

 

 

5 Karterend booronderzoek 

5.1 Methode 

Veldinspectie 

Bij een veldinspectie wordt gelet op hoogteverschillen en andere zaken die van belang kunnen 

zijn voor de archeologische verwachting van het plangebied.  

                                                           
17

 Nicolai 2010 



ArGeoBoor rapport 1337: Hiaure, Hantumerwei 16  
Opdrachtgever: Pietersma & Spoelstra 13 

Karterend booronderzoek 

In het plangebied zijn 6 boringen (nrs. 1 t/m 6) gezet met een Edelmanboor met een diameter 

van 7 cm en een guts met een diameter van 3 cm. De boringen zijn tot 2,0 m –mv gezet, 

aangezien de voorziene werkzaamheden niet dieper dan 80 cm-mv reiken, werd dit voldoende 

diep geacht. De top van het dekzand is derhalve niet onderzocht. 

De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.18 De niet verstoorde 

bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het systeem voor bodemclassificatie voor 

Nederland.19 Archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de 

Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig, 

beschreven.20  

5.2 Resultaten 

Veldinspectie 

Uit de veldinspectie is gebleken dat de sleufsilo’s in de westzijde al waren aangelegd. Verder 

zijn geen bijzonderheden waargenomen.  

Verkennend booronderzoek 

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 2. De boorlocaties zijn aangegeven in 

afbeelding 2. De boringen zijn ingemeten met een DGPS op circa 1,0 meter nauwkeurig. 

Bodemopbouw en interpretatie 

Tot de geboorde diepte van 200 cm-mv is een uniforme bodemopbouw aangetroffen. 

De bouwvoor met een dikte van 40 cm was vaag te onderscheiden, hetgeen erop kan duiden 

dat het terrein al langere tijd in gebruik is als grasland. In de bouwvoor is plaatselijk een 

zwakke puinbijmenging aanwezig. De bouwvoor is kalkloos.  

Onder de bouwvoor zijn tot 70 à 100 cm –mv kalkloze sterk siltige kleilagen aangetroffen. 

Hieronder tot de geboorde diepte van 2,0 m –mv, komen in de sterk siltige klei dunne 

zandlaagjes voor en zijn de afzettingen kalkrijk. 

Archeologische indicatoren 

In de opgeboorde grond zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, die duiden op 

archeologische resten in de ondergrond. 

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 eerste helft van de nieuwe tijd. Op basis van 

oude kaarten worden geen resten uit de nieuwe tijd verwacht. In de top van de van het 

dekzand, vanaf circa 3,5 m –mv kunnen resten verwacht worden uit de steentijd. 

                                                           
18

 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
19

 Bakker en Schelling 1989 
20

 Bosch 2007 
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 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

Uit het huidige karterend booronderzoek is gebleken dat onder de bouwvoor met een 

dikte van circa 40 cm sterk siltige, ontkalkte kleilagen aanwezig zijn tot circa 70 cm-mv. 

Hieronder komen kalkrijke sterk siltige kleilagen voor met dunne zandbandjes tot de 

geboorde diepte van 2,0 m –mv.  Op basis van het onderzoek ten noorden van het 

plangebied worden dunne veenlagen en de top van het dekzand verwacht op diepte 

van 3,5 m-mv of dieper. 

 Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied? 

In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, die duiden op de 

aanwezigheid van een archeologische vindplaats. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Binnen de voorziene verstoringsdiepte van maximaal 80 cm zijn geen archeologische 

niveaus aangetroffen. Mochten zich archeologische resten in de top van het dekzand 

bevinden dan worden deze niet geroerd. 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek? 

Het wordt aangeraden om in het plangebied geen archeologisch vervolgonderzoek uit 

te voeren. 

7 Aanbeveling 

Het wordt aanbevolen om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen werkzaamheden 

ten behoeve van het aanleggen van de mestzak en de sleufsilo’s.  

Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

gemeente Dongeradeel. 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 

Dongeradeel en de provinciaal archeoloog dhr. Gilles de Langen tel: 058-2925487 (e-mail: 

smp@fryslan.nl). 
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mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

mv (cm)

200

Boring 1

40

Klei, matig siltig, zwak humeus, grijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend, zwak 
roesthoudend, kalkloos, bouwvoor

105

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkrijk

200

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

Boring 2

40

Klei, matig siltig, zwak humeus, grijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend, zwak 
roesthoudend, kalkloos, bouwvoor

70

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkloos

130

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkrijk

170

Klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

Boring 3

10 Klei, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, kalkloos, bouwvoor

40 Klei, matig siltig, grijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkloos, vlekken  bruin 
geroerd;

70 Klei, sterk siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkloos

130

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkrijk



mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

Boring 4

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkloos, 
bouwvoor

70
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkloos

150

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, kalkrijk

170
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

mv (cm)

200

Boring 5

40

Klei, matig zandig, grijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend, zwak roesthoudend, 
kalkloos, bouwvoor

100

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkloos

140

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkrijk

180

Klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

Boring 6

45

Klei, matig zandig, grijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend, kalkloos, 
bouwvoor

90

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkloos

150

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk


