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Samenvatting
In opdracht van Lievense/CSO heeft ArGeoBoor een karterend booronderzoek uitgevoerd op
een perceel aan de Cuypersweg te Groningen (gemeente Groningen). De aanleiding van het
onderzoek is de aanleg van een nieuwe woonwijk. Hierbij zal de bodem verstoord worden op
plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is en worden mogelijk archeologische resten
vernietigd. Het uitgevoerde verkennend booronderzoek is een vervolgonderzoek op een in
2007 uitgevoerd bureauonderzoek.1 De aanbeveling uit dit rapport was om een booronderzoek
uit te voeren waarbij kon worden volstaan met twaalf boringen. De aandacht bij dit
booronderzoek zou gericht moeten zijn op de aanwezigheid en gaafheid van vegetatieniveaus
met extra aandacht voor de noordpunt van het terrein waar de resten van een terp in de
bodem verwacht worden.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat in de hoog- opgeslibde kwelderafzettingen
archeologische resten aanwezig kunnen zijn uit de periode ijzertijd tot in de late
middeleeuwen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor vindplaatsen in de vorm van
archeologische lagen met houtskoolfragmenten of fosfaatresten. Hiermee lijkt de kans op het
aantreffen van overslibde nederzettingsresten ouder dan de middeleeuwen erg klein te zijn
geworden. Resten uit de periode middeleeuwen en 1e helft van de nieuwe tijd kunnen nog
binnen het plangebied aanwezig zijn. Het gaat dan om wat diepere grondsporen als paalgaten,
waterputten, greppels etc. Deze zijn niet door middel van booronderzoek op te sporen, omdat
de bouwvoor en een dunne laag daaronder grotendeels zijn afgegraven.
Bij werkzaamheden tot in de kwelderafzettingen kunnen archeologische resten bedreigd
worden. De exacte diepte staat aangegeven in afbeelding 5. Binnen het plangebied vormen
graafwerkzaamheden tot een diepte van grof gezegd 1,0 meter nauwelijks een bedreiging voor
eventueel aanwezige archeologische resten.
Op basis van het verkennend booronderzoek wordt aanbevolen om graafwerkzaamheden
dieper dan 1,0 m-mv zoveel mogelijk te voorkomen. Zijn graafwerkzaamheden dieper dan 1,0
m-mv niet te voorkomen, wordt een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van
proefsleuven noodzakelijk geacht om na te gaan of zich binnen het plangebied nog
archeologische resten in de vorm van grondsporen aanwezig zijn.
Gravend archeologisch onderzoek mag alleen worden uitgevoerd aan de hand van een door de
bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen (PvE).
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 Groningen. Deze aanbeveling dient te worden voorgelegd aan de
bevoegde overheid in dit geval de gemeente Groningen. Deze zullen op basis van de
aangeleverde gegevens een selectie besluit nemen over deze aanbeveling.

1
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Lievense/CSO heeft ArGeoBoor een karterend booronderzoek uitgevoerd op
een perceel aan de Cuypersweg te Groningen (gemeente Groningen). De aanleiding van het
onderzoek is de aanleg van een nieuwe woonwijk. Hierbij zal de bodem verstoord worden op
plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is en worden mogelijk archeologische resten
vernietigd. Het uitgevoerde verkennend booronderzoek is een vervolgonderzoek op een in
2007 uitgevoerd bureauonderzoek.2 De aanbeveling uit dit rapport was om een booronderzoek
uit te voeren waarbij kon worden volstaan met twaalf boringen. De aandacht bij dit
booronderzoek zou gericht moeten zijn op de aanwezigheid en gaafheid van vegetatieniveaus
met extra aandacht voor de noordpunt van het terrein waar de resten van een terp in de
bodem verwacht worden. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3.3

1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van het verkennend booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw en
nagaan of er nog archeologische niveas in de vorm van vegetatie horizonten of terplagen in de
bodem aanwezig zijn. Op basis van het booronderzoek kunnen uitspraken worden gedaan over
de aan-of afwezigheid van archeologische niveaus en mogelijke bodemverstoringen binnen het
plangebied. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal:
 Wat is de bodemopbouw in het plangebied en zijn opgebrachte lagen of
archeologische niveaus aanwezig?
 Is de bodem nog intact?
 Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied?
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen werkzaamheden?
 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type?

2
3

Van Geffen 2014
Centraal College van Deskundigen 2013
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1.3

Administratieve gegevens
Tabel 1: administratieve gegeven.
Projectnaam
Toponiem:
Plaats
Provincie:
Gemeente:
Kadastraal adres
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Centrum coördinaat
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

2
2.1

Cuypersweg
Cuypersweg
Groningen
Groningen
Groningen
Talrijke adressen.
Lievense/CSO
Gemeente Groningen
234.539/585.229 234.619/585.056 234.470/585.019 234.457/585.078
7D
65965
53163

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied is gelegen in het noorden van de stad Groningen ten zuiden van de noordelijke
ringweg, direct ten oosten van het Boterdiep ter hoogte van Noorderhogebrug (zie afbeelding
1). Het plangebied ligt momenteel braak. Uit een hoogtekaart van het maaiveld blijkt dat het
centrale deel van het plangebied ligt rond 0,4m + NAP. De rand ligt over het algemeen rond 0,1
m + NAP en de uiterste zuidoosthoek ligt aanzienlijk lager (zie afbeelding 2).

2.2

Voorziene ontwikkeling
Ter plaatse is de nieuwbouw van een woonwijk voorzien. De bodem zal voornamelijk bestaan
uit het uitgraven van kruipruimten ter plaatse van de woningen tot maximaal 0,8 –mv.
Rioleringen zullen dieper worden aangelegd.

Afbeelding 1: Ligging van het plangebied op een topografische kaart.
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Afbeelding 2. Boorpuntenkaart.

3

Archeologische verwachting
Er kunnen archeologische resten verwacht worden uit de periode late ijzertijd tot in de nieuwe
tijd. In de noordzijde van het plangebied staat een waarneming vermeld. Dit betreft een
terpachtige verhevenheid.4 Het uitgevoerde bureauonderzoek geeft geen informatie over
bekende bodemverstoringen. Het terrein is in het verleden in gebruik geweest als akker,
waardoor de verwachting is dat er in ieder geval bouwvoor van tenminste 20 cm verwacht
wordt. Daarnaast zal het gebruik van het terrein als tuincentrum voor de nodige verstoring
hebben bezorgd.
In 2011 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd langs de Ringweg direct ten noorden en
oosten van het plangebied.5 De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor de
archeologische verwachting van het huidige plangebied. Op 220 meter ten oost zuidoosten is
in twee boringen een vondstlaag vastgesteld 0,75m tot 1,55m onder NAP. Het gaat om een
homogene, humeuze stevige (cultuur / bewonings) laag van circa een halve meter dik. In de
laag zijn 4 kleine scherven terpaardewerk en een spikkel verbrande klei gevonden. Uit de
slootkant ernaast zijn nog eens 34 scherven aardewerk verzameld, die waarschijnlijk dateren in
de 1e of 2e eeuw na Chr. De bodemopbouw in de boringen direct ten oosten van het huidige
plangebied is als volgt omschreven: onder geroerde lagen komt een laag matig siltige klei voor,
vanaf circa 60 cm komen hierin zandlaagjes voor. Daaronder ligt sterk zandige klei en wadzand.

4
5

Overgenomen uit: Van Malssen 2007
Bongers en Dijk 2011
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Afbeelding 3a. Paleogeografie rond 500 v. Chr. (ijzertijd)

Afbeelding 3b. Paleogeografie rond 100 na Chr.

Afbeelding 3c. Paleogeografie rond 800 na Chr.
Om de archeologische verwachting te verduidelijken zijn drie paleogeografische kaarten
opgenomen in het rapport. Het valt op dat het landschap gedurende lange tijd min of meer
hetzelfde blijft. Het plangebied maakt deel uit van een kwelder. In de ijzertijd ligt een wadgeul
(blauwgrijze kleur) nog in de buurt van het plangebied. In de eeuwen daarna vormen
meanderende geulen het landschap. Archeologische vindplaatsen kunnen derhalve goed
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afgedekt zijn door jongere kwelderafzettingen, zoals op 220 meter ten oostzuidoosten van het
plangebied is aangetoond.
Ten oosten van het plangebied liggen steeds veengronden.6
In de kwelders rond de stad Groningen is onderzoek gedaan naar de aard van de donker,
kleibandjes, gelegen onder bekende vegetatie niveaus. De zwarte laagjes blijken uit verkoolde
plantenresten te bestaan en zijn waarschijnlijk veroorzaakt door het seizoensmatig verbranden
van verdort plantenmateriaal. Het doel van het verbranden is waarschijnlijk geweest om de
groei van jonge grasscheuten in het voorjaar te bevorderen. Dit proces vond zeker plaats in de
ijzertijd en de vroege middeleeuwen, maar mogelijk reeds eerder.7 Binnen het plangebied
dient rekening te worden gehouden met het voorkomen van dergelijke brandlaagjes, die een
aanwijzing kunnen zijn voor een nederzetting in de directe omgeving.

4

Archeologisch veldonderzoek
Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 1 april 2015 door L.C. Nijdam.

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 en karterend booronderzoek
In het plangebied zijn in totaal 13 boringen (nrs 1/t/m 13) gezet met Edelmanboor met een
diameter van 7 cm en vanaf 1,0 tot 1,5 m-mv is geboord met een gutsboor met een diameter
van 3 cm. Er is gebruik gemaakt van een Edelmanboor, omdat de klei- en zandlagen bovenin
het profiel niet gutsbaar waren. De boringen zijn verdeeld over het plangebied uitgevoerd (zie
afbeelding 2).
De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.8 De archeologisch
belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.9 De ligging van de
boorpunten is ingemeten met een GPS.10
Archeologische niveaus, in dit geval de kwelderafzettingen direct onder de opgebrachte en
geroerde lagen zijn bestudeerd op het voorkomen van archeologische indicatoren door deze te
versnijden en te verbrokkelen.

6

Vos en knol 2005
Exaltus en Kortekaas 2008
8
Nederlands Normalisatie-instituut 1989
9
Bosch 2007
10
GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code, SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1
m nauwkeurig.
7
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4.2

Resultaten
Veldinspectie
Het terrein lag ten tijde van het onderzoek braak. Er waren geen bodemontsluitingen,
molshopen of andere gaten aanwezig, die de mogelijkheid bodem tot het doen van
waarnemingen.
De aanwezige hoogteverschillen kwamen overeen met het beeld van het AHN op afbeelding 2.
In de westzijde lag een grondhoop en in de zuidoosthoek ligt het maaiveld lager.
Verkennend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeelding 2. De laaghoogtes ten opzichte van NAP zijn opgenomen als tabel in bijlage 1.
Bodemopbouw en interpretatie
In de onderstaande tabel zijn de aangetroffen bodemlagen samengevat. In het gehele
plangebied is een opgebrachte zandlaag met een dikte tussen 30 en 120 cm aanwezig. Onder
de opgebrachte zandlaag is in de boringen 1 , 2, 4 , 7 en 11 een oude bouwvoor aangeboord. In
de boringen 5 t/m 10, 12 en 13 is onder de opgebrachte zandlaag sprake van een tweede
opgebrachte laag en ontbreekt een oude bouwvoor. De hier aangetroffen humeuze
donkergrijze sterk siltige of zandige kleilaag is geïnterpreteerd als een opgebrachte en
ontwaterde sliblaag. Dit zou betekenen dat de locatie in gebruik is geweest als slibdepot. Dit
zou gezien de ligging van het plangebied aan het Boterdiep best kunnen. Het ontbreken van
een oude bouwvoor in een groot aantal boringen is dan te verklaren, doordat deze is
verwijderd en mogelijk is opgezet in randen rondom het slibdepot. Dit verklaart tevens de
hoge ligging en de bolling in het oppervlak op de hoogtekaart. Boringen 1 t/m 4 vallen blijkbaar
net buiten uit slibdepot. In boring 3 lijkt sprake van een verstoring, die niet direct in verband
hoeft te worden gebracht met het slibdepot.
boorpunt

Opgebrachte
zandlaag

Slibdepot?

1

0-30

30-55

2

0-50

50-75

3
4

0-120
0-55

55-90

5
6
7
8
9
10
11
12
13

0-50
0-30
0-40
0-70
0-30
0-80
0-70
0-45
0-70

50-140
30-140
40-90
70-130
30-135
80-130

Oude
bouwvoor

90-115

70-100
45-120
70-100

Kwelder
Humeuze laagjes of
plantenresten (zwarte
puntjes)
Mogelijk opgenomen
in bouwvoor
Mogelijk opgenomen
in bouwvoor
Mogelijk opgenomen
in bouwvoor
140-286 (restgeultje?)
115-140
135-150
130-155
100-160
120-140
100-150

Kwelder klei +
zandlaagjes op zand
+ kleilaagjes

Wadzand

55-150

150-280

75-150

15-260

120-170
90-180

170-240
-

140-170

170-240
286-290
230-260
160-250
200-250
200-250
210-270
200-270

115-230
130-160
150-200
155-200
160-200
140-210
150-200

Onder de opgebrachte en geroerde lagen zijn in de boringen 6, 7 en 9 t/m 13 grijs blauwe
kalkloze matig siltige kleilagen aangetroffen met humeuze of donkere bandjes en/of zwarte
vlekjes (plantenresten) hierin.
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Deze lagen kunnen worden geïnterpreteerd als een hoog opgeslibde kwelderafzetting. In de
boringen 1, 2 en 4 is deze laag niet onderscheiden, het geen vreemd is omdat de bodem hier
met het aantreffen van de oude bouwvoor juist intact leek te zijn. Tussen 55 en 160 cm-mv
komen kleilagen met veel dunne zandlaagjes voor, die met de diepte overgaan in zandlagen
met dunne kleilaagjes.
In de boringen 3, 5 en 8 liggen de geroerde en opgebrachte lagen direct op kleilagen met veel
dunne zandlaagjes die op enige diepte overgaan in zandlagen met dunne kleilaagjes.
Uitzondering hierop is de bodemopbouw in boring 6. Hier lopen de humeuze laagjes door tot
een diepte van 2,86 m –mv. mogelijk is hier sprake van een restgeultje in het
kwelderlandschap. Vanaf 1,6 m-mv en dieper zijn matig siltige, kalkrijke zandlagen aanwezig,
afgezet in de periode dat het gebied deel uitmaakte van een waddenmilieu.
Archeologische indicatoren
Met uitzondering van de puinbrokjes in de geroerde en opgebrachte lagen zijn in de
opgeboorde grond geen archeologische indicatoren zoals houtskoolbrokken, verbrande leem,
fosfaatvlekken of andere aanwijzingen gevonden die duiden op de aanwezigheid van een
archeologische vindplaats.
Naar aanleiding van de resultaten van het veldonderzoek zijn oude topografische kaarten van
de locatie bekeken. Hieruit blijkt dat er inderdaad sprake is geweest van een depot in de jaren
tussen 1962 en 1970 (zie afbeelding 4). Op de kaart uit 1982 is de ringweg en de brug over het
Boterdiep aangelegd. Het depot is toen van de kaart verdwenen. Mogelijk is de grond uit het
depot over het zuidelijk deel van het huidige plangebied verdeeld.11

Afbeelding 4. Projectie van het plangebied op de topografische kaart uit 1962.

11

Kadaster 1962, 1970 en 1982
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In afbeelding 5 is een kaart opgenomen met daarin de dieptes van voorkomen van intacte
bodemlagen. Intacte kwelderlagen met humeuze bandjes en of plantenresten liggen over het
algemeen tussen 0,9 en 1,2 m –NAP. In boring 1 liggen deze rond 0,75 m –NAP.
De opgebrachte bodemlagen zorgen ervoor dat de intacte kwelderlagen relatief diep onder
het huidige maaiveld voorkomen. In de boringen 1, 2 en in mindere mater boring 4 liggen deze
met 0,55 m 0,75 m en 0,9 m relatief dicht onder het maaiveld. In de overige boringen liggen
intacte bodemlagen op 1,0 meter of dieper.

Afbeelding 5. Diepte in m-mv van de intacte kwelderlagen onder het huidige maaiveld (rode
cijfers) en ten op zichte van NAP (blauwe cijfers).
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Conclusies










Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
Onder de opgebrachte zand- en sliblagen komen kwelderafzettingen voor met donkere
bandjes en plantenresten. In een groot deel van het plangebied ontbreekt de oude
bouwvoor en bestaan de hoogst in het profiel voorkomende natuurlijke afzettingen uit
kwelderafzettingen met humeuze lagen en plantenresten die duiden op verlanding.
Hieronder komen sterk gelaagde klei en zandlagen voor. De ondergrond bestaat in het
hele plangebied uit (wad)zand, dat vanaf circa 1,6 m-mv voorkomt.
Is de bodem nog intact?
De oude bouwvoor en mogelijk nog dieper is in het plangebied afgegraven. Daaronder
komen natuurlijke kwelderafzettingen voor. Over het algemeen is de bodem in het
plangebied ondiep geroerd. Als gevolg van opgebrachte zand- en sliblagen komen
intacte bodemlagen relatief diep voor, vanaf circa 1,0 m –mv. Een uitzondering hierop
is de zuidrand van het plangebied. Hier komen intacte kwelderlagen voor vanaf 0,55 m
-mv. Met het afgraven van de bouwvoor en mogelijk nog bodemlagen direct onder de
bouwvoor is de archeologische laag uit de middeleeuwen en nieuwe tijd verdwenen.
Hierdoor is het bijna niet meer mogelijk om binnen het plangebied archeologische
resten uit deze perioden door middel van booronderzoek op te sporen.
Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
In de hoog- opgeslibde kwelderafzettingen kunnen archeologische resten aanwezig
zijn uit de periode ijzertijd tot in de middeleeuwen. Op het oude maaiveld konden
resten uit de late middeleeuwen en 1e helft van de nieuwe tijd verwacht worden. Er
zijn echter geen aanwijzingen gevonden voor vindplaatsen in de vorm van
archeologische lagen met houtskoolfragmenten of fosfaatresten. Hiermee lijkt de kans
op het aantreffen van overslibde nederzettingsresten ouder dan de latemiddeleeuwen erg klein te zijn geworden. Resten uit de periode middeleeuwen en 1e
helft van de nieuwe tijd kunnen nog binnen het plangebied aanwezig zijn. Het gaat dan
om wat diepere grondsporen als paalgaten, waterputten, greppels etc. Deze zijn niet
door middel van booronderzoek op te sporen, omdat de bouwvoor en een dunne laag
daaronder grotendeels zijn afgegraven.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Bij graafwerkzaamheden tot in de kwelderafzettingen kunnen archeologische resten
bedreigd worden. De exacte diepte van voorkomen van de kwelderafzettingen staat
aangegeven in afbeelding 5. Binnen het plangebied vormen graafwerkzaamheden tot
een diepte van 1,0 meter nauwelijks een bedreiging voor eventueel aanwezige
archeologische resten.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Bij graafwerkzaamheden dieper dan de aangeven waarden in afbeelding 5 (rode
getallen), dus ongeveer dieper dan 1,0 m-mv, wordt een vervolgonderzoek aanbevolen
in de vorm van proefsleuven om na te gaan of zich in de kwelderafzettingen nog
archeologische grondsporen bevinden.
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5

Aanbeveling
Op basis van het verkennend booronderzoek wordt aanbevolen om graafwerkzaamheden
dieper dan 1,0 m-mv zoveel mogelijk te voorkomen. Zijn graafwerkzaamheden dieper dan 1,0
m-mv niet te voorkomen, wordt een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van
proefsleuven noodzakelijk geacht om na te gaan of zich binnen het plangebied nog
archeologische resten in de vorm van grondsporen aanwezig zijn.
Gravend archeologisch onderzoek mag alleen worden uitgevoerd aan de hand van een door de
bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen (PvE).
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 Groningen.
Deze aanbeveling dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Groningen. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit
nemen over deze aanbeveling.

ArGeoBoor rapport 1361: Groningen, Cuypersweg (gemeente Groningen)
Opdrachtgever: Lievense/CSO

13

Literatuur
Bongers, J.M.G. en D.A. Dijk, 2011: Groningen, Oostelijke Ringweg (Gemeente Groningen, Gr.). Een
Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-01/07.
Bosch, J.H.A.,2008: Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1. Op basis van de
Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 5.2. Deltares-rapport 2008-U-R0881/A.
Centraal College van Deskundigen, 2013: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3).
De Jong, M, 2014: Cuypersweg te Groningen (gemeente Groningen). Een Archeologisch
Bureauonderzoek. Libau-rapport 14-310.
Exaltus R.P. & G.L.G.A. Kortekaas, 2008: Prehistorische branden op Groningse kwelders. PaleoAktueel Nr. 19. 115-124.
Nederlands Normalisatie-instituut, 1989: Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van onverharde
grondmonsters, Nederlands Normalisatie-instituut Delft.
Van Malssen, N., 2007: Een archeologisch bureauonderzoek voor het voormalige terrein van
tuincentrum Tuinland aan de Cuypersweg te Groningen (Gr.). ARC-rapporten 2007-81.
Vos, P.C. & E. Knol, 2005: Wierden ontstaan in een dynamisch getijdenlandschap. In: Professor Van
Giffen en het geheim van de wierden. P. 118-136.

Bronnen Geraadpleegde Kaarten
Kadaster jaargangen 1962, 1970 en 1982. Topografische kaart 1: 25.000 blad 7D Groningen/Haren.
Geraadpleegd op www.watwaswaar.nl
Kadaster 2012: Topografische ondergrond van Nederland schalen 1: 10.000 en 1: 25.000.
http://www.kadaster.nl/top10nl (open data).

ArGeoBoor rapport 1361: Groningen, Cuypersweg (gemeente Groningen)
Opdrachtgever: Lievense/CSO

14

Bijlage 1. Boorstaten
Coördinaten van de boorpunten.

Tabel met laaghoogten
boorpunt

maaiveld

geroerde

top kleilaag

top wadzand

geroerde

top wadzand

AHN-2

opgebracht

humeuze laagjes

m NAP

m NAP

m NAP

t.o.v. NAP

m -mv

m-mv

m-mv

1

-0,2

-0,75

-0,75

-1,7

0,55

1,5

0,55

2

-0,2

-0,95

-0,95

-1,7

0,75

1,5

0,75

3

0,1

-1,1

-1,6

1,2

1,7

4

0

-0,9

-1,3

0,9

1,3

5

0,1

-1,3

-1,6

1,4

1,7

6

0,3

-1,1

-1,1

-2,56

1,4

2,86

1,4

7

0,2

-0,95

-0,95

-2,1

1,15

2,3

1,15

8

0,2

-1,1

-1,4

1,3

1,6

9

0,3

-1,05

-1,05

-1,7

1,35

2

1,35

10

0,1

-1,2

-1,2

-1,9

1,3

2

1,3

11

0,1

-0,9

-0,9

-1,9

1

2

1

12

0,1

-1,1

-1,1

-2

1,2

2,1

1,2

13

-0,2

-1,2

-1,2

-2,2

1

2

1

opgebracht

humeuze laagjes

of plantenresten

-0,9
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top kleilaag

of plantenresten

0,9

Boring 1

RD-coördinaten: 234599/585068

mv (cm)
0
30

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak
puinhoudend, kalkrijk, opgebracht

55

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkloos, oude
bouwvoor

70

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkloos
Zand, uiterst fijn, uiterst siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, kalkrijk, veel dunne
kleibandjes

100

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk
150

150

200

250
280

300

Boring 2

RD-coördinaten: 234562/585061

mv (cm)
0

50

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, matig puinhoudend,
kalkrijk, kleibrokken; opgebracht
50

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend,
kalkloos, weinig plantenresten, zwarte vlekken oude bouwvoor

75

Klei, matig siltig, lichtgrijs/blauw, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkloos

95

100

Zand, uiterst fijn, uiterst siltig, lichtgrijs/groen, ondergrens diffuus, kalkrijk, veel dunne
kleibandjes
Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, zwak schelphoudend, kalkrijk

150

150

200

250

260

Boring 3

RD-coördinaten: 234519/585059

mv (cm)
0

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, opgebracht
30

Zand, matig fijn, sterk siltig, grijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend,
gevlekt opgebracht

50

Zand, uiterst fijn, uiterst siltig, lichtgrijs/groen, scherpe ondergrens, kalkrijk, veel
dunne kleibandjes, kleibandjes zijn groenig
100
120

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, zwak schelphoudend, kalkrijk, weinig
plantenresten

150
170

200

240

250

Boring 4

RD-coördinaten: 234494/585051

mv (cm)
0

50

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, opgebracht

55

90

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne zandbandjes, kleibandjes zijn groenig, vanaf 115
kalkrijk
Zand, uiterst fijn, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk, weinig plantenresten, enkele dikke
kleilagen, boorgat loopt vol gestaakt

100
130

150
180

200

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkloos, oude
bouwvoor

Boring 5

RD-coördinaten: 234493/585092

mv (cm)
0

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, opgebracht

50

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, puinspikkels
plantenresten recent slibdepot?
Klei, sterk siltig, lichtgrijs/groen, ondergrens diffuus, kalkloos, veel dunne kleibandjes
Zand, uiterst fijn, sterk siltig, grijs, zwak schelphoudend

100

140

150
170

200

240

250

Boring 6

RD-coördinaten: 234541/585098

mv (cm)
0
30

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend,
opgebracht
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak
puinhoudend, opgebracht

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, puinspikkels;
opgebracht
100

110

Klei, sterk siltig, lichtgrijs/blauw, scherpe ondergrens, kalkrijk, weinig plantenresten,
diverse humeuze bandjes van 1 tot 5 cm dik; op 205 cm en 215cm-mv zijn de dikste;
mogelijk fosfaatvlekken

140

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwart, typisch laagje smeert erg goed

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk
200

250
285
286
290

300

Boring 7

RD-coördinaten: 234577/585097

mv (cm)
0

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, opgebracht
40

50

90

100
115
140

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk,
puinspikkels; opgebracht slib?
Klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkloos, oude
bouwvoor
Klei, sterk siltig, lichtgrijs/groen, ondergrens diffuus, kalkloos, veel dunne zandbandjes,
humeus bandje op 120 cm-mv
Klei, uiterst siltig, lichtgrijs/groen, scherpe ondergrens, kalkrijk, veel dunne
zandbandjes
Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, kalkrijk

200
230

250

260

Boring 8

RD-coördinaten: 234592/585138

mv (cm)
0

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend,
opgebracht
Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs/zwart, onscherpe ondergrens, kalkloos,
weinig plantenresten, geroerd

50
70

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes

100
130
140

150

160

200

250

Klei, matig siltig, lichtgrijs/groen, ondergrens diffuus, kalkloos

250

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, kalkrijk

Boring 9

RD-coördinaten: 234551/5851308

mv (cm)
0

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht
30

Klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend,
kalkrijk, opgebracht

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, kalkloos,
vlekken licht grijs; geroerd
95

100
135

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, kalkrijk

200

200

250

250

Boring 10

RD-coördinaten: 234506/585129

mv (cm)
0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, opgebracht
Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, kalkloos,
opgebracht /geroerd

50
80

Klei, matig siltig, blauw/grijs, ondergrens diffuus, kalkloos, matig plantenresten, zwarte
vlekken
Klei, sterk siltig, lichtgrijs/blauw, kalkrijk, enkele dikke zandlagen

100
130

200

Klei, sterk siltig, lichtgrijs/blauw, scherpe ondergrens, kalkrijk, enkele dikke zandlagen

150

150

150

Klei, matig siltig, lichtgrijs/blauw, onscherpe ondergrens, kalkloos, weinig
plantenresten

155

200

Boring 11

RD-coördinaten: 234534/585170

mv (cm)
0

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, opgebracht
Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkloos, puinspikkels
geroerd/oude bouwvoor

50

100

70

Klei, sterk siltig, grijs/blauw, onscherpe ondergrens, kalkloos, weinig plantenresten,
enkele dunne zandbandjes

100

Klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes
Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, kalkrijk

150

160

200

200

250

250

Boring 12

RD-coördinaten: 234572/585169

mv (cm)
0

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, opgebracht

45

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend,
kalkloos, matig plantenresten, opgebracht
Klei, matig siltig, zwak humeus, grijs/blauw, kalkloos, weinig plantenresten, intacte
bodem humeuze laagjes

100
120
140

150

200

210

250
270

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, kalkrijk, weinig plantenresten, enkele
dunne zandbandjes
Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs, zwak schelphoudend, kalkrijk, weinig
plantenresten

Boring 13

RD-coördinaten: 234544/585199

mv (cm)
0

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, opgebracht
Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend,
kalkloos, opgebracht

50

100

70

Klei, matig siltig, lichtgrijs/blauw, scherpe ondergrens, kalkloos, veel zwarte vlekken
plantenresten?

100

Klei, sterk siltig, lichtgrijs/blauw, kalkrijk, veel dunne zandbandjes
Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, zwak schelphoudend, kalkrijk

150

200

155

200

250
270

