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Samenvatting
In opdracht van dhr. W. de Haan heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een verkennend
booronderzoek uitgevoerd op de locatie Oude Rijksweg 373 te Rouveen (Gemeente Staphorst).
De aanleiding van het onderzoek is de voorziene nieuwbouw van een woning. Voor het
plangebied geldt het bestemmingsplan ‘De Streek’. Hierin is voor het plangebied een
dubbelbestemming waarde-archeologie 3 opgenomen. Dit houdt in dat bij ingrepen groter dan
100 m2 en dieper dan 50 cm-mv rekening dient te worden gehouden met eventueel aanwezige
archeologische resten. Uit de archeologische verwachtings- en beleidskaart van de gemeente
Staphorst volgt dat de reden hiervoor is dat het plangebied ligt binnen een bebouwingslint dat
mogelijk teruggaat tot in de late middeleeuwen.
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat archeologische resten kunnen worden verwacht in de
top van het veen (late middeleeuwen en nieuwe tijd) en in de top van het intacte dekzand
(steentijd). Resten van laatmiddeleeuwse en/of vroege nieuwe tijdse boerderijplaatsen
worden gekenmerkt door een strooiing van aardewerkfragmenten, puinresten, botfragmenten
en mestlagen. Eventuele archeologische indicatoren kunnen zijn opgenomen in de bouwvoor
of ophooglagen. Ook is het is mogelijk dat oudere woonniveaus door ophooglagen zijn
afgedekt. Archeologische vindplaatsen in de top van het dekzand worden gekenmerkt door
een strooiing van vuursteenfragmenten en mogelijk ook houtskoolresten. In de meeste
gevallen worden dergelijke vindplaatsen aangetroffen op plekken waar een podzolgrond duidt
op hoge en droge omstandigheden in het verleden.
Uit het karterend booronderzoek is gebleken dat in de top van het dekzand geen podzolgrond
aanwezig is, waardoor de kans op het aantreffen van vindplaatsen uit de steentijd klein is. De
op het veen gelegen ophooglaag uit de nieuwe tijd bevat wel archeologische indicatoren, maar
deze worden toegeschreven aan het opbrengen van mest en huishoudelijk afval ter plaatse om
de grond op te hogen en vruchtbaarder te maken. Er zijn geen aanwijzingen gevonden in de
vorm van mestlagen, puinlagen of andere opvallende bodemlagen die een aanwijzing vormen
voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Waarschijnlijk lagen in de directe
omgeving hogere dekzand opduikingen die de voorkeur hebben gekregen van de 1e bewoners
in het gebied.
Op basis van het karterend booronderzoek wordt geconcludeerd dat de kans op de
aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het plangebied zeer klein is.
Het wordt aangeraden om geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied Oude
Rijksweg 373 uit te voeren. Archeologisch gezien kan het plangebied worden vrijgegeven voor
de voorziene nieuwbouw van een woning.
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 Staphorst.
Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Staphorst. 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 dhr. W. de Haan heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een verkennend
booronderzoek uitgevoerd op de locatie Oude Rijksweg 373 te Rouveen (Gemeente Staphorst).
De aanleiding van het onderzoek is de voorziene nieuwbouw van een woning. Voor het
plangebied geldt het bestemmingsplan De Streek.1 Hierin is voor het plangebied een
dubbelbestemming waarde-archeologie 3 opgenomen. Dit houdt in dat bij ingrepen groter dan
100 m2 en dieper dan 50 cm-mv rekening dient te worden gehouden met eventueel aanwezige
archeologische resten. Uit de archeologische verwachtings- en beleidskaart van de gemeente
Staphorst volgt dat de reden hiervoor is dat het plangebied ligt binnen een bebouwingslint dat
mogelijk teruggaat tot in de late middeleeuwen.2
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 omgevingsvergunning.
Het onderzoek is uitgevoerd in oktober 2015.

1.2

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




Wat is de archeologische verwachting in het plangebied?
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
2

Geraadpleegd op www.ruimtelijke plannen.nl
Boshoven 2011
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1.3

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

Adviseur opdrachtgever

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

Oude Rijksweg 373 te Rouveen
Oude Rijksweg 373
Staphorst sectie AP nr. 229
Rouveen
Overijssel
Staphorst
Dhr. W. de Haan
Oude Rijksweg 373
7921 TJ Rouveen
T 0522-291158
Roobeek Advies
Nautilusstraat 7B
7821 AG Emmen
T 06-13141715
E marcel@roobeek-advies.nl
Gemeente Staphorst
208977/515168
2
130 m
21E
3976691100

Afbeelding 1. Plangebied op een topografische kaart.3

3

Kadaster 2012
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied is gelegen achter de woning nr. 373 aan de Oude Rijksweg te Rouveen. Het
plangebied is momenteel in gebruik als tuin. Tussen de woning en de te bouwen woning staat
nog een schuurtje. Deze zal worden gesloopt (zie afbeelding 2).

2.2

Voorziene ontwikkeling
Op 13 meter achter de bestaande woning zal een nieuwe woning worden gebouwd met een
oppervlakte van 8 x 16 meter = 128 m2. Bij de woning zal de bodem worden geroerd tot een
diepte van circa 80 cm.

Afbeelding 2: detail van het plangebied met de voorziene ontwikkeling.
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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 archeolandschappelijke eenhedenkaart van de gemeente Staphorst blijkt dat Rouveen
ligt in een dekzandvlakte vervlakt door veen.4 Dekzandafzettingen al dan niet worden
gerekend tot het Laagpakket van Wierden behorend tot Formatie van Boxtel.5 Uit een serie
paleogeografische kaarten van Nederland blijkt dat het plangebied tussen 3.850 en 2.750 v.
Chr. begroeid is geraakt met veen.6 Na de ontginning en ontwatering is het veen ingeklonken
en geoxideerd en is het ter plaatse bijna verdwenen. De dekzandafzettingen vormen nu weer
het reliëf. Om na te gaan of zich nog hoogteverschillen binnen of nabij het plangebied
bevinden is een detailkaart van het AHN bestudeerd. 7 De Oude Rijksweg en de bebouwing ligt
op circa 0,5 m +NAP, terwijl de omliggende gronden circa 0,5 meter lager liggen. Waarschijnlijk
is het bewoningslint ontstaan op een lage dekzandrug en/of is grond opgebracht. Op de
geomorfologische kaart ligt het plangebied op een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden.8
Op de bodemkaart ligt het plangebied in een zone waar zandgronden voorkomen met een
laarpodzolgrond (code cHn21), grondwatertrap IV. Ten westen van het plangebied komen
moerige podzolgronden met een moerig dek voor (code vWp). Ten oosten van het plangebied
komen veldpodzolgronden voor (code Hn21).9 Het voorkomen van een laarpodzolgrond duidt
een wat dikker humeus dik, mogelijk als gevolg van het opbrengen van plaggen.

3.3

Historische situatie
De Oude Rijksweg ligt op een lage rug tussen Rouveen en Staphorst. Op kaarten van rond 1800
is het bewoningslint al dicht bebouwd. Ook ter plaatse en nabij het plangebied komt
bebouwing voor.10 De plaatsnaam Rouveen wordt al in 1282 genoemd en betekent het ruwe
veen. Het dorp is door daling van de veenbodem twee keer oostwaarts verplaatst.11 De
veenontginningen zijn op gang gekomen onder initiatief van de Bisschop van Utrecht. Dit
gebeurde waarschijnlijk vanaf circa 1.150 na Chr.12 Als ontginningsas dienden de kleiige oevers
van de Vecht en het Zwarte Water. Men groef sloten het veen in zodat de top van het veen
ontwaterde en de grond gebruikt kon worden als akkerland. Als gevolg van vernatting kon er
niet lang geakkerd worden en verplaatste men de akkers verder oostwaarts.

4

Boshoven 2011
De Mulder 2003
6
Vos en de Vries 2013
7
AHN-2 2007-2012
8
Alterra 2003
9
Alterra 1965-1995
10
Versfelt en Schroor, 2005
11
Van Berkel en Samplonius 2006
12
Hendrikx 1999
5
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Hieronder volgt een citaat uit Cultgis van de beschrijving van Overijsselse regio’s:
‘Bij Staphorst en Rouveen verdeelde men het land in acht brede stroken of ‘slagen’, die verder
werden onderverdeeld in percelen met een breedte van 30 roeden, ongeveer 125 meter. Dicht
bij de boerderijen lagen de akkers terwijl men de gronden langs de waterlopen als weiland en
hooiland gebruikte. Ten oosten van de akkers lag het nog niet ontgonnen veen. Door de
ontwatering en door het landbouwkundig gebruik ging het veen echter inklinken en kregen de
boeren te maken met vernatting van hun land. Akkerbouw was al gauw niet meer mogelijk.
Men besloot daarom verder het veen in te trekken om daar opnieuw akkers aan te leggen.
Ook de boerderijen werden in een strook ten oosten van de oude bewoningsas gebouwd. Dit
proces herhaalde zich nog tweemaal, tot de dorpen Staphorst en Rouveen uiteindelijk in 1641
op hun huidige plaats terecht kwamen’.13

Uit oude kaarten blijkt dat het bewoningslint steeds veel bebouwing kent. De kans is groot dat
in het verleden ook reeds bebouwing heeft gestaan ter plaatse van het huidige plangebied. De
projectie van de huidige situatie op oude kaarten is erg lastig. Hieronder is een poging gedaan.
Hieronder is een uitsnede van de verzamelkaart van diverse minuutplannen weergegeven uit
de periode 1811-1832.

Afbeelding 3. Plangebied op een uitsnede van de verzamelkaart van diverse minuutplannen uit
de periode 1811-1832.14

13
14

Cultgis 2015
Kadaster 1811-1832
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Afbeelding 4. Plangebied op een kaart uit 1933.

Afbeelding 5. Plangebied op een kaart uit 1954.
Uit het BAG register blijkt dat huizen in de omgeving teruggaan rond 1900 of nog iets ouder.
Het huidige pand op nr. 373 gebouwd is in 1940, maar lijkt op basis van afbeelding 5 een
vervanging van een pand uit 1933. 15

15

https://bagvieuwer.kadaster.nl
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3.4

Archeologische gegevens
De informatie uit Archis (Archeologisch Informatie Systeem) is weergegeven in afbeelding 6.
Om een beeld te krijgen van de archeologische vondsten uit de omgeving zijn de monumenten
en waarnemingen besproken, die binnen een straal van circa 1200 m van het plangebied
liggen. Ook worden de onderzoeksmeldingen in de nabijheid van het plangebied besproken.
Archeologische Monumentenkaart, waarnemingen en vondstmeldingen
Op circa 1000 meter ten westen van het plangebied ligt AMK terrein 1367 (waarneming
407183). De bijbehorende beschrijving is als volgt: Het betreft een kerkheuvel uit de Late
Middeleeuwen-Nieuwe tijd (ca. 1400-1641). ‘De heuvel is gelegen in zand met moerige
bovengrond in een overgangszone van veen naar dekzand. Het gebied was voorheen bedekt
met (hoog)veen. De locatie houdt verband met de ligging van de middeleeuwse voorganger
van het huidige dorp Rouveen in wat destijds een uitgestrekt en aan vernatting onderhevig
veengebied was, waardoor de nederzetting zich naderhand in oostwaartse richting verplaatste
naar hoger gelegen gronden. De kerkheuvel is ongeveer 1 meter hoog en meet ca. 40 bij 20 m.
In het centrum vertoont de heuvel een schotelvormige laagte. Rondom deze verlaging zijn 15
veldkeien zichtbar die globaal in een rechthoek liggen. Aangenomen wordt dat deze keien
verband houden met het kerkje dat op de heuvel heeft gestaan. In het perceel ten zuidoosten is
ook een wat hoger gelegen reliëf zichtbaar. Of dit een relatie heeft met de kerkheuvel of dat
het hier natuurlijk reliëf betreft is niet duidelijk. Er zijn ondiepe door grazend vee veroorzaakte
ingravingen aanwezig in de westzijde van de heuveltop (3 vierkante meter), het oosttalud (1
vierkante meter) en de zuidwestvoet (2 vierkante meter). Van de noordoostelijke heuvelvoet en
randzone is door vertrapping de vegetatielaag over zo'n 25 vierkante meter verdwenen’.
Op 1500 meter ten zuidwesten van het plangebied is eveneens een waarneming gedaan. Het
betreft de vondst van Siegburg aardewerk (waarneming 18678).
Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 6)
In de omgeving van het plangebied hebben nog weinig onderzoeken plaatsgevonden binnen
het bewoningslint. Onderzoeksmelding 49016 bevond zich buiten het bewoningslint en werd
vrijgegeven voor vervolgonderzoek. De overige onderzoeken liggen buiten het bewoningslint
en zijn derhalve niet representatief.
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Afbeelding 6. Informatie uit het Archeologisch Informatie Systeem (Archis) nabij het plangebied
(paarse ster).16

16

Archis 2012
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4

Gespecificeerde archeologische verwachting
Het archeologisch bureauonderzoek bevestigd de archeologisch verwachting van de
archeologische verwachtings- en beleidskaart van de Gemeente Staphorst. Wat opvalt is dat er
tot op heden nog maar weinig archeologische waarnemingen zijn gedaan binnen het
bewoningslint. Er is tot op heden ook nog maar weinig onderzoek uitgevoerd.
Op basis van aardkundige gegevens kunnen archeologische resten verwacht worden uit de
periode voor de veengroei. Het gaat dan om resten uit het laat paleolithicum, mesolithicum en
vroeg neolithicum. Daarna is het plangebied begroeid geraakt met veen. De archeologische
verwachting ten tijde van de veenbedekking is zeer laag. Waarschijnlijk pas aan het eind van de
late middeleeuwen is het plangebied weer in gebruik genomen, vooral na 1641, het jaar dat de
kerk van Rouveen verplaatst werd.
Het plangebied maakt deel uit van het bewoningslint tussen Staphorst en Rouveen waar in de
nieuwe tijd, in ieder geval vanaf circa 1800, een dichte bebouwing voorkomt. Binnen dit
bewoningslint kunnen archeologische resten verwacht worden die teruggaan tot in de late
middeleeuwen. Het dorp Rouveen zou in 1641 verplaatst zijn naar de huidige locatie. Het lijkt
derhalve niet aannemelijk dat archeologische resten van een veel grotere ouderdom binnen
het bewoningslint aanwezig zijn.
In het plangebied komt van oorsprong een veenlaag voor die grotendeels is verdwenen als
gevolg van klink en oxidatie van het veen. Het huidige maaiveld wordt weer gevormd door het
aanwezige dekzand. Archeologische resten worden verwacht in de top van het veen (late
middeleeuwen en nieuwe tijd) en in de top van het intacte dekzand (diepere middeleeuwse en
nieuwe tijdse ingravingen en steentijdvindplaatsen). Resten van laatmiddeleeuwse en/of
vroege nieuwe tijdse boerderijplaatsen worden gekenmerkt door een strooiing van
aardewerkfragmenten, puinresten, botfragmenten en mestlagen. Eventuele archeologische
indicatoren kunnen zijn opgenomen in de bouwvoor of ophooglagen. Ook is het is mogelijk dat
oudere woonniveaus door ophooglagen zijn afgedekt. Steentijd vindplaatsen in de top van het
dekzand worden gekenmerkt door een strooiing van vuursteenfragmenten en mogelijk ook
houtskoolresten. In de meeste gevallen worden dergelijke vindplaatsen verwacht op plekken
waar een podzolgrond aanwezig is die duidt op hoge en droge omstandigheden in het
verleden.
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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.
Karterend booronderzoek
In het plangebied zijn 4 boringen (nrs. 1 t/m 4) 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 5104.17 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn
beschreven op basis van het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.18 De
archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische
Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.19 De boringen
zijn tot circa 1,0 m nauwkeurig ingemeten met een DGPS ontvanger.

Afbeelding 7. Boorpuntenkaart.

17

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
19
Bosch 2007
18
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5.2

Resultaten
Veldinspectie
Bij de veldinspectie zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Uit gesprek met de huidige
bewoners en een achterbuurman blijkt dat het perceel vanaf de jaren zeventig in gebruik is als
graslandje met wat fruitbomen en struiken eromheen. Het maaiveld loopt ligt af naar het
zuidoosten.
Karterend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeelding 7.
Bodemopbouw
In het plangebied is een opgebrachte grondlaag aanwezig met een dikte van 55 tot 80 cm. De
dikte van dit dek neemt af in de oostzijde van het plangebied. Onder de opgebrachte grond ligt
een dunne, veraarde, zandige veenlaag. In boring 1 is hieronder een dunne, niet veraarde,
veenlaag aanwezig. Het veen ligt op een zandlaag waarvan de top zwak humeus is. Het betreft
een A-horizont. Deze bodemlaag ligt in boring 1 op 0,2 m –NAP en in boring 4 op 0 m NAP.
Ondanks het kleine plangebied is toch te zien dat de zandige ondergrond oploopt richting het
oosten. Dit verklaart waarom het opgebrachte dek hier dunner is.
Onder de A-horizont is een lichtbruine zandlaag aanwezig met een dikte van circa 20 cm. Deze
laag is geïnterpreteerd als een C-horizont. Deze licht bruine zandlaag gaat scherp over in een
bruine, matig roesthoudende zandlaag. De indruk was dat er geen sprake is van een B-horizont
(inspoelingshorizont), maar dat sprake is van een verweringslaag als gevolg van variatie in de
grondwaterstand (interne verwering) of een verschil in ouderdom tussen de twee zandlagen.
In de top van het aangetroffen dekzand is geen podzolgrond aanwezig die duidt op een hoge
en droge ligging in het verre verleden, nog voor de veenvorming.
Archeologische indicatoren
In de opgebrachte grond zijn fragmenten roodbakkend dubbelzijdig geglazuurd aardewerk
aangetroffen uit de periode 1600 – 1900. De verwachting is dat deze zijn opgebracht met mest
en huisafval om de grond op te hogen en vruchtbaarder te maken.
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6

Conclusies








7

Wat is de archeologische verwachting binnen het plangebied?
In de top van het dekzand is geen podzolgrond aangetroffen, waardoor de kans op het
aantreffen van vindplaatsen uit de steentijd klein is. De op het veen gelegen
ophooglaag bevat wel archeologische indicatoren, maar deze worden toegeschreven
aan het opbrengen van mest en huishoudelijk afval ter plaatse om de grond op te
hogen en vruchtbaarder te maken. Er zijn geen aanwijzingen gevonden in de vorm van
mestlagen, puinlagen of andere opvallende bodemlagen die een aanwijzing vormen
voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Waarschijnlijk lagen in de
directe omgeving hogere dekzand opduikingen die de voorkeur hebben gekregen van
de 1e bewoners in het gebied.
Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied?
Op basis van het karterend booronderzoek worden binnen het plangebied geen
archeologische resten meer verwacht.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
In het plangebied worden geen archeologische resten meer verwacht, dus deze worden
ook niet bedreigd.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Een vervolgonderzoek wordt niet nodig geacht.

Aanbeveling
Op basis van het bureauonderzoek en het karterend booronderzoek wordt aanbevolen om
geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren binnen het plangebied.
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 Staphorst.
Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Staphorst. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit
nemen over deze aanbeveling.
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Bijlage 1. Boorstaten
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Boring 1

RD-coördinaten: 208976/515168

mv (cm) NAP(m)
0
0,65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, zwak
puinhoudend, opgebracht, vlekken licht grijs
Veen, zwak zandig, donkergrijs/zwart, onscherpe ondergrens, veraard

50

100

0,15

-0,35

80
90
100
110
135

150

-0,85

Boring 2

RD-coördinaten: 208980/515170

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens,
opgebracht

0,12
80
85
95

-0,38
120
125

150

-0,88

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin/grijs, zwak roesthoudend, C-horizont, dekzand
Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin, matig roesthoudend, C-horizont, waterharde laag /
interne verwering, dekzand

40

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, Ahorizont, dekzand

150

mv (cm) NAP(m)
0
0,62

50

Veen, mineraalarm, donkerbruin, onscherpe ondergrens

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, zwak
puinhoudend, opgebracht, aw robagla; vlekken donker grijs
Veen, zwak zandig, donkerbruin, onscherpe ondergrens, veraard
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, Ahorizont, dekzand
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, C-horizont, dekzand

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, Chorizont, waterharde laag interne verwering, dekzand
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, C-horizont, dekzand

Boring 3

RD-coördinaten: 208981/515164

mv (cm) NAP(m)
0
0,57

Zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, zwak
puinhoudend, opgebracht
Veen, sterk zandig, donkergrijs/zwart, onscherpe ondergrens, veraard

50

0,07

55
80
85

100

-0,43

110
120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, Ahorizont, dekzand
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, C-horizont, dekzand
Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, C-horizont, dekzand

Boring 4

RD-coördinaten: 208985/515167

mv (cm) NAP(m)
0
0,55

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak
puinhoudend, opgebracht, aw robagla
Veen, zwak zandig, donkerbruin, onscherpe ondergrens

50

100

0,05

-0,45

55
60
65

110
120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, Ahorizont, dekzand
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, Chorizont, dekzand
Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin, zwak roesthoudend, C-horizont, waterharde laag
interne verwering, dekzand

