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Samenvatting
In opdracht van Huis-Tech B.V. heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een verkennend
booronderzoek uitgevoerd op de locatie Marienwold te Steenwijkerwold (Gemeente
Steenwijkerland). De aanleiding van het onderzoek is de voorziene nieuwbouw van vier
woningen. De oppervlakte van de te onderzoeken locatie bedraagt 1.338 m2. Bij de
nieuwbouw bestaat de kans dat de bodem geroerd wordt op plaatsen waar dit mogelijk nog
niet eerder gebeurd is. Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen hierbij worden
verstoord. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een omgevingsvergunning. Het
plangebied ligt op de archeologische beleidskaart van de gemeente Steenwijkerland binnen
een zone die is aangeduid als een gebied met een hoge archeologische verwachting.
Uit het bureauonderzoek komt naar voren dat in het plangebied een hoge archeologische
verwachting geld voor resten uit de steentijd en voor resten uit de late middeleeuwen/1e helft
van de nieuwe tijd. De archeologische verwachting voor resten van vroege landbouwers wordt
laag geacht. Deze lage verwachting is gebaseerd op een hoge grondwaterstand en de relatief
late ontginning van het gebied op basis van historische bronnen. Archeologische resten
worden verwacht direct onder de bouwvoor. Mogelijk zijn resten aangetast door bouw- en
sloopwerkzaamheden van het voormalige schoolgebouw.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodemopbouw tot circa 70 cm-mv
bestaat uit opgebrachte grond. Hieronder ligt een oude bouwvoor. De bodem in het
plangebied is geroerd tot een diepte van minimaal 105 cm –mv. De bouwvoor gaat scherp over
in roestige keileem. Het voorkomen van grind in de bouwvoor is een aanwijzing dat de top van
de keileem laag is aangetast. Dit heeft als gevolg dat ondiepe sporen verloren zullen zijn
gegaan. Eventuele diepere grondsporen zoals: diepere greppels, waterputten, afvalkuilen,
paalkuilen etc. kunnen nog best onder de geroerde bodemlagen aanwezig zijn en waardevolle
archeologische informatie bevatten. Resten van jagers– en verzamelaars, die normaliter meer
aan de oppervlakte liggen, hoeven niet meer verwacht te worden. Eventuele archeologische
resten zullen zich waarschijnlijk beperken tot de perioden late middeleeuwen en 1e helft van
de nieuwe tijd.
Bij de voorziene nieuwbouw zijn geen werkzaamheden voorzien tot in de ongeroerde keileem
laag. Eventuele archeologische resten worden niet bedreigd.
Op basis van het bureauonderzoek en het verkennend booronderzoek wordt aanbevolen om
geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren binnen het plangebied. Mocht er in de
toekomst dieper gegraven worden dan 105 cm-mv dan kunnen hierbij alsnog archeologische
grondsporen verloren gaan. In dat geval wordt, afhankelijk van de omvang van de
graafwerkzaamheden, een gravend archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven
aanbevolen om na te gaan in hoeverre nog grondsporen onder de huidige bouwvoor aanwezig
zijn.
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ArGeoBoor wijst erop dat men, bij bodemverstorende 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 Steenwijkerland. Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan
de bevoegde overheid in dit geval de gemeente Steenwijkerland. Deze zullen op basis van de
aangeleverde gegevens een selectie besluit nemen over deze aanbeveling.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Huis-Tech B.V. heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een verkennend
booronderzoek uitgevoerd op de locatie Marienwold te Steenwijkerwold (Gemeente
Steenwijkerland). De aanleiding van het onderzoek is de voorziene nieuwbouw van vier
woningen. De oppervlakte van de te onderzoeken locatie bedraagt 1.338 m2. Bij de
nieuwbouw bestaat de kans dat de bodem geroerd wordt op plaatsen waar dit mogelijk nog
niet eerder gebeurd is. Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen hierbij worden
verstoord. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een omgevingsvergunning. Het
plangebied ligt op de archeologische beleidskaart van de gemeente Steenwijkerland binnen
een zone die is aangeduid als een gebied met een hoge archeologische verwachting.1
Archeologisch onderzoek is hier verplicht bij ingrepen met een omvang van 250 m2 en dieper
dan 30 cm-mv. Er geldt een brede archeologische verwachting voor resten uit de steentijd tot
in de nieuwe tijd.

1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een archeologische verwachting op
basis van bekende aardkundige, historische en archeologische gegevens. Het gecombineerd
uitgevoerde verkennend en karterend booronderzoek heeft tot doel het vaststellen van de
bodemopbouw om uitspraken te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van archeologische
niveaus, de aanwezigheid van archeologische indicatoren en mogelijke bodemverstoringen
binnen het plangebied. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal:







Wat is de archeologische verwachting van het plangebied?
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 graafwerkzaamheden?
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type?

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.3 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013).

1

Steenwijkerland 2012
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1.3

Administratieve gegevens
Tabel 1: administratieve gegeven.
Projectnaam
Toponiem:
Kadastraal adres:
Plaats:
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
Contactpersoon:

Adviseur opdrachtgever

Bevoegd gezag:
Centrum Coördinaat plangebied
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

Marienwold te Steenwijkerwold
Marienwold
Steenwijk K nr. 724
Steenwijkerwold
Overijssel
Steenwijkerland
Huis-Tech B.V.
Dhr. B. Huisman
Brugstraat 1
7687 BD Daarlerveen
b.geerlings@huisman-groep.nl
Architecten plus
Dhr. C. Bloemen (T 541-741015 / M 06-41810768)
Enschedesestraat 2 H
7575 AB Oldenzaal
E Chris@architectenplus.nl
Gemeente Steenwijkerland
200183/535140
2
1.338 m
16G
66374
53338

Afbeelding 1. Plangebied op een topografische kaart.2

2

Kadaster 2012
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied is gelegen in het zuidwesten van het dorp Steenwijkerwold. Het plangebied ligt
momenteel braak, maar was tot voor kort bebouwd met een schoolgebouw. Het plangebied
heeft een oppervlakte van 1.338 m2. Het plangebied ligt op circa 7,8 m +NAP.3

2.2

Voorziene ontwikkeling
Binnen het plangebied worden twee twee-onder-één-kap woningen gebouwd. Hierbij bestaat
de kans dat de bodem geroerd wordt op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurt is.

Afbeelding 2: detail van het plangebied met de boorlocaties en voorziene ontwikkeling. De
woningen komen binnen het gearceerde gedeelte.
Bij de bouw zal ter plaatse van de funderingen de bodem afgraven worden tot aan de schone
ondergrond. Hierop kan de fundering gerealiseerd worden. Een ontwerptekening is
opgenomen in bijlage 1. Een vereenvoudiging hiervan in afbeelding 2.

3

AHN-2 2007-2012
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3
3.1

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

3.2

Aardkundige gegevens
Uit de geomorfologische kaart blijkt dat het plangebied ligt op een hoge stuwwal (gestuwde
grondmorene, Formatie van Drenthe) met en zonder dekzand (code 11B6). In de stuwwal
komen matig diepe dalen voor, die een zuidwest-noordoost oriëntatie hebben.4 De stuwwal
bestaat uit door het ijs opgestuwde grind, zand en kleilagen en wordt afgedekt door een
keileemlaag. De stuwwallen in Nederland zijn gevormd in het Saalien tussen tweehonderd- en
honderdtienduizend jaar gelden.5 Dekzand is afgezet door de wind in het midden en koudste
deel van het Weichselien tot ongeveer 10.000 jaar geleden.6 Dit vrijgekomen zand is vooral
afgezet in de aanwezige laagten. Op de hogere keileemplateaus, zoals het plangebied werd het
stuivende zand slecht vastgehouden en is de laag dekzand vaak aanzienlijk dunner of komt het
keizand of keileem aan de oppervlakte voor. Dekzand afzettingen worden gerekend tot het
Laagpakket van Wierden behorende tot Formatie van Boxtel.7 Uit een overzichtskaart van het
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt dat het plangebied ligt aan de zuidzijde van een
ondiep dal dat nabij het plangebied begint en naar het noordwesten steeds dieper ingesneden
ligt (zie afbeelding 3).8

Afbeelding 3. Plangebied geprojecteerd op een uitsnede van het Actueel Hoogtebestand
Nederland.9

4

Alterra 2003
Berendsen 2004
6
Berendsen 2004
7
De Mulder 2003
8
AHN-1 1996-2003
9
AHN-1 1997-2003
5

ArGeoBoor rapport 1365: Marienwold te Steenwijkerwold
Opdrachtgever: Huis-Tech B.V.

8

Bodem
Op de bodemkaart ligt het plangebied in een zone waar beekeerdgronden zijn gekarteerd in
lemig fijn zand (code pZg23).10 Beekeerdgronden ontstaan in gebieden met een hoge
grondwaterstand. De minerale eerdlaag ligt direct op gereduceerde (natte) grijze bodemlagen
met roestvlekken.11

3.3

Historische situatie
In 944 verwierf de bisschop het foreestrecht van keizer Otto I in de Pagus forestensis, een
uitgestrekt oerwoud, date gelegen moet hebben in het huidige Wasperveen, Nijeveen,
misschien Ruinerwold en Meppel, en voorst in de Stellingwerven, Steenwijk en
Steenwijkerwold. Om zijn rechten op foreest zo effectief mogelijk uit te oefenen, stichtte de
bisschop in Steenwijk een machtscentrum van waaruit hij de situatie probeerde te beheersen.
Rond 1150 werd met de ontginningen van het gebied begonnen.12
Steenwijkerwold (Woud-moerasbos behorende bij Steenwijk) komt in geschreven bronnen
voor vanaf 1376.13
In het gebied van Steenwijkerwold lagen in de middeleeuwen verscheidene hoeven. Om
sommige hoeven heen vormden zich nederzettingen. Zo ontstond de bebouwing ten zuiden
van het plangebied, aangeduid als Gelderingen. Door de bouw van slot Croeve kon
Gelderingen uitgroeien tot een wat grotere plaats.14

Afbeelding 4. Plangebied geprojecteerd op een kaart uit 1924.15
Op de minuutplan 1811-1832 maakt het plangebied onderdeel uit van de kampen en is in
gebruik als weiland, evenals op een topografische militaire kaart uit die periode (kaarten niet

10

Alterra 1960-2995
Boerma 1995
12
Hendrikx 1999
13
Berkel en Samplonius 2006
14
Gemeente Steenwijkerland 2015
15
Bureau Militaire Verkenningen 1924.
11
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weergegeven).16 Op de voorkant van het rapport is de veldminuut uit 1830 -1850 afgebeeld.17
In het begin van de 20e eeuw ontwikkeld zich de bebouwing van het ‘Gesticht Gelderingen’ ten
zuiden van het plangebied (zie afbeelding 4). Door de westzijde van het plangebied ligt een
sloot en een houtwal. Tussen 1961 en 1974 wordt de westzijde van het plangebied bebouwd
met een schoolgebouw.18 De situatie in 1974 is hieronder weergegeven.

Afbeelding 5. Plangebied (paars) op de topografische kaart uit 1974.19
Bij het ontwikkelen van de huidige woonwijk is deze bebouwing gesloopt.

3.4

Archeologische gegevens
De informatie uit Archis (Archeologisch Informatie Systeem) is weergegeven in afbeelding 5.
Om een beeld te krijgen van de archeologische vondsten uit de omgeving zijn de monumenten
en waarnemingen besproken, die binnen een straal van circa 900 meter van het plangebied
liggen. Ook worden de onderzoeksmeldingen in de nabijheid van het plangebied besproken.
Archeologische Monumentenkaart
Binnen het bestudeerde gebied zijn geen AMK-terreinen gelegen.
waarnemingen
35059: op 500 meter ten noorden van het plangebied zijn dertien vuurstenen artefacten
opgeraapt (verspreidingsvak 50 x 50 m). Het betreffen resten uit de periode neolithicum
mesolithicum.
12418: Betreft de vondst van een neolithische hamerbijl op 200 meter ten zuidwesten van het
plangebied.

16

Kadaster 1811-1832 en Versfelt en Schroor 2005
Bureau Militaire Verkenningen 1830-1850
18
Kadaster 1961 en 1974
19
Kadaster 1974
17
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12391: Een vondst van baksteen uit de late middeleeuwen overgang nieuwe tijd, mogelijk
afkomstig van een kasteel of slot op 240 meter ten zuidoosten van het plangebied.
Op ruim 600 meter ten zuiden van het plangebied zijn diverse vondsten gedaan.
Het betreft vuurstenen artefacten (waarnemingen 437007, 419302, 441020 en 441018) aan de
zuidzijde van de stuwwal.
Waarnemingen 35051 en 35055. Beide waarnemingen betreffen het afschrijven van wat
voorheen een AMK-terreinen van betekenis waren. Uit booronderzoeken is gebleken dat de
bodem van de beide terreinen diep geroerd was.

Afbeelding 5. Informatie uit het Archeologisch Informatie Systeem (Archis) nabij het plangebied
(paars).20

Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 8)
In het centrum van Steenwijkerwold heeft in 2008 een archeologisch booronderzoek
plaatsgevonden. Het bodemprofiel was hierbij tot in de leemlaag verstoord. Tevens is
geconcludeerd dat de deze ongeschikt was voor bewoning. Het gebied is vrijgegeven
(onderzoeksmelding 30303).

20

Archis 2012
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Ten zuidwesten van het plangebied heeft een karterend booronderzoek plaatsgevonden. Er is
een verstoord AC profiel aangetroffen, met een sterk roestige C-horizont in dekzand. Het
keileem is aangetroffen op een diepte van circa 80 cm –mv. De keileem vormde een
stagnerende laag. Hierdoor is het bovenliggende pakket zeer nat. Dergelijke natte gronden
waren minder geschikt voor bewoning en landbouw, waardoor de hoge verwachting naar
beneden kan worden bijgesteld. Verder onderzoek wordt niet noodzakelijke geacht.
(onderzoeksmelding 28987).

4

Archeologische verwachting en beleidskaart
Op basis van de geologische ondergrond kunnen in het plangebied archeologische resten
voorkomen uit de periode midden-paleolithicum tot in de nieuwe tijd. Op basis van het
voorkomen van een beekeerdgrond blijkt dat er regelmatig natte condities heersten in het
plangebied. Het voorkomen van keileem dicht onder het maaiveld zal hiervan de oorzaak zijn.
Historische bronnen lijken erop te wijzen dat de omgeving van Steenwijkerwold pas in de late
middeleeuwen ontgonnen is. Op 250 meter ten zuiden van het plangebied ontstond het
plaatsje Gelderingen met het slot Croeve. Het plangebied bleef tot in de 2e helft van de 20e
eeuw in gebruik als weiland, voordat de westzijde werd bebouwd met een schoolgebouw. Dit
gebouw is onlangs weer gesloopt.
Uit archeologische vondsten in de omgeving valt op te maken dat het gebied in de steentijd
bezocht is, met name ten zuiden van het plangebied zijn een relatief groot aantal vondsten
gedaan, maar ook nabij het plangebied is een neolithische bijl aangetroffen. Archeologische
waarnemingen die een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van landbouwers uit de periode
laat neolithicum t/m de vroege middeleeuwen ontbreken vooralsnog. Dit kan het gevolg zijn
van de slechte waterhuishouding in die perioden in het gebied.
De hoge archeologische verwachting heeft met name betrekking op de periode van jagers en
verzamelaars en uit de ontginningsperiode tot aan de oudste kaarten van het gebied. De
verwachting voor vroege landbouwers en de 2e helft van de nieuwe tijd is laag.
Eventuele archeologische resten zullen voorkomen direct onder de huidige bouwvoor en
zullen zich aftekenen als donkere vlekken in de ondergrond. Een eventuele vondstlaag bevindt
zich in de humeuze bovengrond.
Binnen het plangebied kunnen bodemverstoringen verwacht als gevolg van de bouw en sloop
van het schoolgebouw.
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5
5.1

Archeologisch veldonderzoek
Methode
Veldinspectie
Bij een veldinspectie wordt gelet op hoogteverschillen en andere zaken die van belang kunnen
zijn voor de archeologische verwachting van het plangebied.
Verkennend booronderzoek
In het plangebied zijn 6 boringen (nrs 1/t/m 6) gezet met Edelmanboor met een diameter van
7 cm. De boringen zijn tot minimaal 30 cm in de C-horizont uitgevoerd. De opgeboorde grond
is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.21 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn
beschreven op basis van het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.22 De
archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische
Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.23 De boringen
zijn ingemeten met een GPS ontvanger.24

5.2

Resultaten
Veldinspectie
Het terrein lag ten tijde van het onderzoek op 23 april 2015 braak.
Verkennend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 2. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeelding 2.
Bodemopbouw
In het plangebied is een opbrachte grondlaag aanwezig met een dikte tussen 70 en 115 cm. De
opgebrachte grond bestaat uit sterk siltig matig grof zand met leembrokken. Hieronder liggen
geroerde lagen in de vorm van een bouwvoor en andere ingravingen. De overgang naar de
oude bouwvoor is scherp.
De oude bouwvoor is tussen 60 en 115 cm-mv aangetroffen in de boringen 2 t/m 6 en bestaat
uit zwak humeus matig siltig, matig grof, zwak grindhoudend, donker grijs zand. De oude
bouwvoor gaat scherp over in de onderliggende roestige keileemlaag met grind. In de
onderstaande tabel is de bodemopbouw samengevat.

21

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
23
Bosch 2007
24
GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code, SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1
m nauwkeurig.
22

ArGeoBoor rapport 1365: Marienwold te Steenwijkerwold
Opdrachtgever: Huis-Tech B.V.

13

Boring

opgebracht

Oude bouwvoor of geroerd

keileem

1

0-70

70-120 geroerd

120-150

2

0-60

60-110

110-150

3

0-115

115-135

135-160

4

0-80

80-110

110-140

5

0-70

70-105

105-130

6

0-75

75-115

115-140

Archeologische indicatoren
Bij de verkennende boringen zijn geen archeologische indicatoren waargenomen.

6

Conclusies








Wat is de archeologische verwachting binnen het plangebied?
In het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting voor resten uit de
steentijd en voor resten uit de late middeleeuwen / 1e helft van de nieuwe tijd. De
archeologische verwachting voor resten van vroege landbouwers wordt laag geacht.
De lage verwachting is gebaseerd op het voorkomende bodemtype dat duidt op een
hoge grondwaterstand als op de relatief late ontginning van het gebied. Op basis van
oude kaarten worden uit de 2e helft van de nieuwe tijd geen resten verwacht.
Archeologische resten worden verwacht direct onder de bouwvoor. Mogelijk zijn resten
aangetast door bouw- en sloopwerkzaamheden van het voormalige schoolgebouw.
Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
De bodemopbouw bestaat tot gemiddeld circa 70 cm-mv uit opgebrachte grond.
Hieronder ligt de oude bouwvoor. De bodem in het plangebied is opgebracht en
geroerd tot een diepte van minimaal 105 cm –mv. De bouwvoor gaat scherp over in
roestige keileem.
Is de bodem nog intact?
De bodem is tot minimaal 105 cm-mv geroerd. Het voorkomen van grind in de
bouwvoor is een aanwijzing dat de top van de keileemlaag is aangetast.
Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Als gevolg van de grondbewerking van de bodem zijn vondslagen geroerd en
opgenomen in de oude bouwvoor. Ook zullen ondiepe sporen verloren zijn gegaan.
Eventuele diepere grondsporen zoals: diepere greppels, waterputten, afvalkuilen,
paalkuilen etc. kunnen nog best onder de geroerde bodemlagen aanwezig zijn en
waardevolle archeologische informatie bevatten. Resten van jagers– en verzamelaars,
die normaliter meer aan de oppervlakte liggen, hoeven niet meer verwacht te worden.
Eventuele archeologische resten zullen zich waarschijnlijk beperken tot de perioden
late middeleeuwen en 1e helft van de nieuwe tijd. Booronderzoek is bij een dergelijke
bodemopbouw niet de juiste methode om de aan- of afwezigheid van archeologische
resten vast te stellen.
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In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Bij de nieuwbouw van de woningen zijn geen kelders of andere graafwerkzaamheden
voorzien tot in de keileemlaag. Eventuele archeologische waarden in de vorm van
grondsporen zullen door de voorziene ingrepen niet verder worden aangetast.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Een vervolgonderzoek wordt niet nodig geacht.

Aanbeveling
Op basis van het bureauonderzoek en het verkennend booronderzoek wordt aanbevolen om
geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren binnen het plangebied. Mocht er in de
toekomst dieper gegraven worden dan 105 cm-mv dan kunnen hierbij alsnog archeologische
grondsporen verloren gaan of worden aangetast. In dat geval wordt, afhankelijk van de
omvang van de graafwerkzaamheden, een gravend archeologisch onderzoek door middel van
proefsleuven aanbevolen om na te gaan in hoeverre nog grondsporen onder de huidige
bouwvoor aanwezig zijn.
ArGeoBoor wijst erop dat men, bij bodemverstorende 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 Steenwijkerland.
Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Steenwijkerland. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie
besluit nemen over deze aanbeveling.
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Bijlage 1. Inrichtingsontwerp
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Bijlage 2. Boorstaten

RD-Coördinaten van de boorpunten.
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Boring 1

RD-coördinaten: 200150/535128

mv (cm)
0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, grijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak
puinhoudend, opgebracht
Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak
puinhoudend, leembrokken vlekken donker grijs; geroerd

50
70

Leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs, matig roesthoudend, keileem c horizont

100
120

150

150

Boring 2

RD-coördinaten: 200147/535137

mv (cm)
0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak grindig, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak
puinhoudend, leembrokken; opgebracht

50

60

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, matig humeus, donkerbruin, scherpe
ondergrens, zwak puinhoudend, oude bouwvoor
Leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs, matig roesthoudend, keileem c horizont

100

110

Leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs, matig roesthoudend, keileem c horizont

135
150

150

Boring 3

RD-coördinaten: 200143/535146

mv (cm)
0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak grindig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak
roesthoudend, leembrokken; opgebracht
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe
ondergrens, oude bouwvoor

50

Leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs/blauw, matig roesthoudend

100
115
135

150

160

Boring 4

RD-coördinaten: 20015872/535149878

mv (cm)
0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens,
opgebracht
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe
ondergrens, oude bouwvoor

50
80

100

Leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, keileem c horizont

110

140

150

Boring 5

RD-coördinaten: 200165/535143

mv (cm)
0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe
ondergrens, opgebracht
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe
ondergrens, oude bouwvoor

50
70

Leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs/blauw, zwak roesthoudend, keileem c
horizont

105

100

130

150

Boring 6

RD-coördinaten: 200164/535135

mv (cm)
0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, donkerbruin, scherpe ondergrens, zwak
puinhoudend, vlekken licht bruin; opgebracht
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe
ondergrens, oude bouwvoor

50
75

100
115
140

150

Leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs/blauw, keileem c horizont

