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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van de Gemeente Midden-Drenthe heeft ArGeoBoor een herinterpretatie gedaan 

van een archeologisch vooronderzoek uit 2007 dat is uitgevoerd in het kader van de 

ontwikkelingslocatie Beilen-Oost.1 Dit verkennend archeologisch onderzoek is destijds gedaan 

in verband met de ontwikkeling van woningbouw in dit gebied. De ontwikkelingen zijn stil 

komen te liggen, maar zijn nu, circa 9 jaar later weer opgepakt. In het plangebied is de 

ontwikkeling van een woonwijk voorzien. Een exacte invulling hiervan is nog niet bekend. 

In verband met de vergunningaanvraag is het wenselijk dat het in 2007 uitgevoerde 

archeologisch onderzoek en dan met name de boorgegevens opnieuw zouden worden 

geïnterpreteerd in verband met het tussentijds gereedkomen van het Actuele Hoogtebestand 

Nederland.2 Op basis van deze bestanden kunnen nauwkeurige hoogtekaarten worden 

gemaakt waarmee geomorfologische interpretaties kunnen worden gedaan en grenzen van 

landschappelijke eenheden nauwkeuriger worden getrokken. De uitkomsten van dit onderzoek 

kunnen aanleiding geven voor wijzigingen in het oorspronkelijke advies.  

Uit de beleidskaart van de Gemeente Midden Drenthe blijkt dat het plangebied grotendeels 

ligt in een beekdal van Provinciaal belang.3 Naast de gemeente Midden Drenthe heeft ook de 

Provincie Drenthe (vertegenwoordigd door dhr. T. ten Anscher) de onderliggende rapportage 

beoordeeld. 

Bij het bestuderen van het beeld van de hoogtekaart en de boorgegevens bleven er 

onduidelijkheden over de interpretatie bestaan waardoor het noodzakelijk bleek om ook oude 

kaarten, de geologische kaart en onderzoeksgegevens van een naastgelegen perceel bij de 

herinterpretatie te betrekken.4 Op basis van deze gegevens is een landschapskaart en een 

archeologische verwachting gemaakt en is een archeologisch advies opgesteld voor 

vervolgonderzoek in het plangebied. 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode januari - juni 2016.  

                                                             
1
 Bakker en Spoelstra 2008 

2 AHN-2 2007-2012 
3
 Tolsma en Marinelli 2012 

4 Bongers 2008 
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1.2 Voorziene ontwikkeling 

Het plangebied zal opnieuw worden ingericht. De inrichting van het gebied, alsmede de 

voorziene woningbouw en de daarbij gepaard gaande bodemverstoring zijn nog niet bekend. 

1.3 Doel en Vraagstelling 

Het doel van het onderzoek is het onderzoek van Oranjewoud uitgevoerd in 2007 en 

gerapporteerd in 2008 te actualiseren met de gegevens van het AHN-2, die zijn verzameld 

tussen 2007 en 2012.5 De volgende vragen worden hierbij gesteld: 

 Is op basis van de AHN-analyse en bestudering van de boorgegevens aanpassing van 

de landschappelijke grenzen noodzakelijk? 

 Heeft de herinterpretatie van boorgegevens gevolgen voor de opgestelde 

archeologische verwachting voor het plangebied? 

 Wat is de archeologische verwachting? 

 Is de archeologische verwachting voldoende bekend of is nog archeologisch 

vervolgonderzoek noodzakelijk en zo ja welk type onderzoek?  

                                                             
5 Bakker en Spoelstra 2008 



ArGeoBoor rapport 1404. Beilen-Oost 
Opdrachtgever: Gemeente Midden-Drenthe  5 

1.4 Ligging plangebied 

Het plangebied Beilen-Oost is gelegen ten oosten van Beilen, ten noorden van het plaatsje 

Lieving (zie afbeelding 1). Het plangebied bevindt zich ten zuidoosten van de Beilerstroom. 

Afbeelding 1. Plangebied (paars) op een topografische kaart en de onderzoekslocatie van het 
onderzoek uitgevoerd door ‘De Steekproef’ in 2008 (blauw). 
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2 Samenvatting voorgaand onderzoek 

De onderstaande samenvatting is in zijn geheel overgenomen uit het Oranjewoud rapport van 

Bakker en Spoelstra 2007. Aanvullingen zijn cursief weergegeven. 

2.1 Samenvatting Bureauonderzoek6 

Resultaat 

In 2007 is een bureauonderzoek voor het plangebied uitgevoerd. Deze samenvatting is 

overgenomen van het later uitgevoerde booronderzoek.7 

Het gebied plangebied bestaat uit twee beekdalen. Aan de noordzijde liggen de oudere delen 

van de Beilerstroom en aan de zuidwestzijde delen van het moerasbos de Baarwelsleek. Ten 

oosten van Lieving liggen de flanken van het beekdal en slechts in het meest zuidelijke deel 

begint de Noordkamp Esch. Hiermee heeft het gebied een grotendeels lage tot middelhoge 

archeologische verwachting. Dit betreft dan met name de kans op het aantreffen van 

archeologische resten (vermoedelijk van nederzettingen). De archeologische resten uit 

beekdalen kunnen juist van hoge waarde en goed geconserveerd zijn.  

Het gebied kan vanaf het begin van het Mesolithicum vrijwel constant in gebruik zijn geweest 

door de mens. Eerst als gebied voor jager-verzamelaars, later voor boeren vanaf het 

Neolithicum tot en met het heden. Er kunnen daarom sporen en resten uit alle perioden 

worden aangetroffen. Deze zullen met name direct aan het oppervlak liggen tot circa 0,8 m -

mv.  

De waarneembare resten uit de vroegste perioden (Mesolithicum, Neolithicum) kunnen 

bestaan uit vuursteen en/of aardewerk concentraties. Binnen het Mesolithicum kennen we 

ingegraven haardkuilen die mogelijk dieper liggen. Vanaf het Neolithicum komen meer 

ingravingen voor. Veel hiervan zijn kleine structuren (urnenvelden, paalgaten van 

huisplattegronden) of bestaan uit verstoorde grond met vergaan afval. Verder kunnen boven 

het maaiveld stekende structuren als de walletjes van de uit de IJzertijd en de Romeinse tijd 

daterende celtic-field akkercomplexen voorkomen. Alhoewel op het AHN hier geen 

aanwijzingen voor zijn aangetroffen. Resten uit de IJzertijd zullen voornamelijk direct op de 

keileem liggen. Vanaf de middeleeuwen kunnen delen van esdekken en agrarisch gebruik 

worden aangetroffen. Doordat het gebied in vrijwel alle perioden in gebruik kan zijn geweest 

kunnen vrijwel alle anorganische materiaalsoorten worden aangetroffen (vuur- en 

natuursteen, aardewerk, metaal, glas). Helaas blijft organisch materiaal slecht bewaard. Op 

verbrand of verkoold materiaal na worden er daarom geen organische resten verwacht. Deze 

verwachting op nederzettingsterreinen geldt met name voor de hogere delen van het 

landschap 

Een groot deel van het gebied bevindt zich in een (met veen) gevuld beekdal. De lagere delen 

waren meestal ongeschikt voor permanente bewoning. De beekdalen zelf waren echter zeer 

aantrekkelijk voor de mens. Deze gebieden op de overgang van verschillende biotopen trekken 

altijd meer jachtwild en door hun open karakter komen er veel eetbare planten voor. De 

hogere delen binnen en aan weerszijden van het beekdal werden hierbij gebruikt voor het 

                                                             
6
  

7 Marinelli 2007 (In: Bakker en Spoelstra 2007) 
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inrichten van kleine jachtkampjes. Het beekdal kan intensief gebruikt zijn voor jacht, visserij, 

verzamelen van ijzeroer en rituele handelingen.  

De archeologische resten die kunnen worden verwacht bestaan uit vondsten samenhangend 

met de genoemde activiteiten uit alle archeologische perioden van het Mesolithicum tot en 

met de Nieuwe tijd. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld kleine losse vondsten als boten en 

rituele deposities maar ook structuren als veenwegen, voordes en bruggen. Op deze laatste 

elementen is met name bij de weg naar Lieving kans. De kans is echter ook groot dat hier nu de 

huidige weg naar Beilen ligt. De resten omvatten zowel organisch als anorganisch materiaal 

waarbij alle materiaalsoorten kunnen voorkomen. De kans op botmateriaal is echter klein. De 

resten worden verwacht in het restant van veenlagen en moerige gronden boven het 

pleistocene zand tussen 0,0 en maximaal 1,2 m -mv. 

Binnen het plangebied hebben verstoringen plaatsgevonden in de vorm van het graven van 

sloten en het bijeenvoegen van percelen. Ook zullen de bodems waarschijnlijk licht zijn 

verstoord door moderne landbouwmechanische grondbewerkingen. De grootste verstoringen 

zullen echter verband houden met het verleggen van de Beilerstroom en het afgraven van het 

veen. In het noordelijk deel van het plangebied is de oude loop van de Beilerstroom gedempt. 

De vraag is met wat voor materiaal en waar vandaan. Aan de zuidwestzijde zullen de 

oorspronkelijk lage delen van het moersbos Baarwelsleek zijn aangetast door de nieuwe loop 

van de Beilerstroom.  

Conclusie 

Op basis van het bureauonderzoek is geconcludeerd dat zich binnen het plangebied allerlei 

archeologische resten kunnen bevinden. Er geldt een lage tot middelhoge verwachting ten 

aanzien van het voorkomen van archeologische resten.  

Advies 

Op basis van het bovenstaande is een verkennend booronderzoek aanbevolen met een 

boordichtheid van zes boringen per hectare. De boringen zullen worden gezet met een 

Edelmanboor met een diameter van 15 cm en de relevante zandlagen zullen worden gezeefd 

over een maaswijdte van 4 mm. 

2.2 Resultaten verkennend booronderzoek 

Resultaat bodemopbouw 

In het plangebied Beilen Oost is een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd door 

Oranjewoud in 2007. Dit onderzoek is gerapporteerd in januari 2008.8 Het plangebied van dit 

onderzoek komt vrijwel geheel overeen met het huidige plangebied met uitzondering van een 

smalle strook grond, die ligt ten westen van de Beilerstroom. Deze strook is toen wel 

onderzocht maar maakt nu geen deel meer uit van het plangebied. Bij het onderzoek van 

Oranjewoud is een geomorfologische kaart vervaardigd. Deze is opgenomen in bijlage 1a. De 

boorstaten van dit onderzoek zijn opgenomen in bijlage 3a. Het kaartbeeld van deze 

geomorfologische kaart wordt gedomineerd door: een keileemrug, afzettingen van een oude 

meander van de ‘Baarwels Leek’, beekflank afzettingen en twee dekzandkopjes in het zuiden 

van het plangebied. In de boorstaten wordt veelal gesproken over rivierzand.  

                                                             
8 Bakker en Spoelstra 2008 
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In het gehele plangebied komen AC bodemprofielen voor. De aanwezige dekzandkopjes in het 

zuiden zijn ernstig verstoord door egalisatie. In de lager gelegen gebieden komen intacte 

beekeerdgronden voor. 

Resultaat archeologie 

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

Conclusie 

Met uitzondering van de veengronden en delen van het beekdal is in alle boringen een sterk 

verstoord bodemprofiel aangetroffen. Hierdoor is de kans op het aantreffen van intacte 

archeologische resten op de keileemrug en de dekzandkoppen bijzonder klein. In de 

boorkernen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. In het beekdal kunnen in het 

veen en op de flanken nog sporen van activiteiten voorkomen die gerelateerd zijn aan het 

gebruik van te beekdal, bijvoorbeeld steigers, kleine jachtkampjes, etc. Ook hier is de 

bovenzijde van de bodem verstoord, maar zijn er ook nog delen intact veen aanwezig. 

Advies 

Vanwege de geringe omvang van de mogelijk aanwezige archeologische resten kunnen deze 

resten niet worden opgespoord door middel van verder booronderzoek of 

proefsleuvenonderzoek. Aanbevolen wordt daarom een archeologische begeleiding uit te laten 

voeren bij het bouwrijp maken van het terrein. Hiermee wordt bedoeld daar waar de ingrepen 

zodanig zijn dat de huidige bouwvoor verwijderd wordt, zoals aanleg bouwputten, cunetten, 

leidingsleuven, etc. Zodra de daadwerkelijke ingrepen in de bodem bekend zijn dient 

voorafgaand aan de archeologische begeleiding een Programma van Eisen voor de 

archeologische begeleiding te worden opgesteld. 

Verder geldt dat indien kleine sporen of lossen vondsten worden aangetroffen er een 

wettelijke verplichting bestaat tot het binnen drie dagen melden aan het bevoegd gezag 

(Herziene Monumentenwet 2007, artikel 53) in zake de archeologie. In dit geval de Provinciaal 

Archeoloog van Drenthe, dhr. W. van der Sanden, tel. 0592-305932. En vervolgens moet men 

ruimte, tijd en geld beschikbaar stellen aan archeologen om deze resten te documenteren. 

Aanbevolen wordt aangaande bovenstaand advies in overleg te treden met de provinciaal 

archeoloog.  
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3 Bespreking overige geraadpleegde bronnen 

De volgende bronnen zijn gebruikt om de boorgegevens van het Oranjewoud-onderzoek te 

kunnen herinterpreteren:  

- Oude kaarten van rond 1920 en 1970 (hfdst. 3.1) 

- Geologische kaart Nederland 1: 50.000 Blad Emmen West 17W (hfdst. 3.2) 

- Actueel Hoogtebestand Nederland 2007-2012 (hfdst. 3.3) 

- Onderzoek van De Steekproef 2008 (hfdst. 3.4) 

3.1 Oude kaarten 

Uit kaarten van 1920 en 1970 blijkt dat binnen het plangebied de afgelopen honderd jaar grote 

veranderingen hebben opgetreden in met name de waterhuishouding en de verkaveling. 

  
Afbeelding 2. Kaarten uit 1920, 1970 en 2012 van het plangebied.9 
 

 

                                                             
9 Topotijdreis.nl 
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Rond 1920 is de situatie ongeveer zoals deze ook nog rond 1800 was en is er nog weinig 

veranderd binnen het plangebied. In het noordelijk deel van het plangebied lag de watergang 

‘Baarwels Leek’, die mogelijk een rol heeft gespeeld bij de ontginning of bij het bevloeien van 

de alom aanwezige graslanden. Ten zuiden van het weggetje ‘Lieving’ dat door het plangebied 

loopt lagen enkele akkers, hetgeen een aanwijzing is voor een hogere ligging. Tussen 1920 en 

1970 worden de percelen groter gemaakt door het dempen van sloten en greppels met name 

ten zuiden van de Baarwels Leek. Ook zijn er centraal in plangebied plassen ontstaan door het 

afgraven van grond, vermoedelijk veen. De diepte van de ontgravingen is niet bekend. 

Na 1970 wordt de Baarswel Leek gedempt en worden met name langs de noordgrens en in 

westzijde sloten gedempt. Dwars door de bestaande weilanden wordt de Beiler stroom 

gegraven. Ten zuiden van de Lieving worden percelen samengevoegd (zie afbeelding 2).  

3.2 Geologische kaart 

 
Afbeelding 3. Uitsnede van de Geologische kaart van Nederland 1:50.000 blad 17W Emmen 
West. 
Legenda: 

- (VSi, buine kleur) Code staat niet op de uitsnede: In de noordwestzijde van het 
plangebied komt een veenlaag voor dikker dan 1,0 meter die behoort tot de 
Formatie van Singraven. Het geulpatroon dat aan het eind van het Weichselien in de 
beekdalsystemen aanwezig was, komt door deze kleur goed op de kaart tot uiting. 

- TW4 fluvio-periglaciale afzettingen (licht bruine kleur (Formatie van Twente). Deze 
afzettingen markeren de beekdalen en hebben de beekdalen grotendeels opgevuld. 
De afzettingen worden langs de randen van de beekdalen vaak bedekt met dekzand. 
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Daarnaast zijn de laaggelegen beekdalvlakten in het Holoceen grotendeels met veen 
bedekt. 

- DR6 Formatie van Drente (donker roze). Grondmorene afzettingen (keileem). De gele 
driehokjes geven aan dat de aanwezige dekzandlaag dunner is dan 2,0 meter. 

- De rode arcering naar links hellend = beekdalvlakte waar het veen minder dan 1,0 
meter dik is. 

In het zuiden van het plangebied komt keileem voor met een laag dekzand dunner dan 2,0 

meter. Vervolgens een strook fluvioperiglaciale afzettingen met een dunne veenlaag en in het 

noorden komen afzettingen van de Formatie van Singraven voor.10 

3.3 Actueel Hoogtebestand Nederland 

De interpretatie van de hoogtekaart is gedaan op basis van de oude topografische kaarten, de 

geologische kaart en de boorbeschrijvingen van de hierboven beschreven uitgevoerde 

archeologische booronderzoeken.  

Afbeelding 4. Hoogtekaart op basis van het AHN-2.11 

                                                             
10

 Rijks Geologische Dienst 1979 
11 AHN-2 2007-2012 
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In grote lijnen kunnen op de hoogtekaart de volgende landschappelijke kenmerken worden 

herkend: 

- De donkergroene laagte, die centraal door het door ‘De Steekproef’ onderzochte 

terrein loopt en ook nog door de noordelijke punt van het door Oranjewoud 

onderzochte terrein. Het maaiveld ligt hier rond 11,6 m +NAP. Uit de boringen van 

de Steekproef en Oranjewoud blijkt dat in deze zone veen voorkomt. De smalle geul 

zoals deze door ‘De Steekproef’ door middel van booronderzoek is gekarteerd, is op 

de hoogtekaart niet zichtbaar. Het betreft een met veen opgevulde stroomgeul. 

- De uitgegraven laagte ten zuidoosten van de Beilerstroom. In de boringen van 

Oranjewoud blijkt dat ten zuiden van deze afgraving nog veen voorkomt. Uit de 

boringen van het onderzoek van de ‘De Steekproef’ blijkt dat dit veen niet (meer) in 

verbinding staat met het veen in het hierboven beschreven beekdal. Het betreft een 

met veen opgevulde uitblazingslaagte of pingo-ruïne. Dit laatste lijkt gezien het leem 

in de ondergrond het meest voor de hand liggend. De ovale vorm is echter meer 

karakteristiek voor een uitblazingslaagte. De aard van deze laagte is vooralsnog 

onbekend. 

- In het zuiden van het plangebied, ten zuiden van het weggetje Lieving, komen 

hogere zandgronden voor. Het gaat om een geëgaliseerde dekzandkop- of rug en 

daar ten zuiden van bevindt zich een tweede klein dekzandkop. De kleine 

dekzandkop is onderdeel van een smalle zandrug, die doorloopt ten oosten van het 

plangebied, maar hier sterk geëgaliseerd is. Tussen de twee zandruggen bevindt zich 

een smal dalletje en ook ten westen van het kleine dekzandkopje bevindt zich een 

laagte. 

- De oostzijde van het onderzoeksgebied maakt op de hoogtekaart een rommelige 

indruk. Dit kan worden toegeschreven aan de ruilverkaveling waarbij het Weggetje 

Lieving oostwaarts is verplaats en watergangen gedempt zijn. 

3.4 Onderzoek De Steekproef uit 2008 

Buiten het huidige plangebied, direct ten westen van de Beilerstroom is in 2008 door ‘De 

Steekproef’ een archeologisch booronderzoek uitgevoerd.12 Dit onderzoek is bij deze 

herinterpretatie betrokken omdat de resultaten van dit onderzoek van belang zijn voor de 

interpretatie van de grondboringen binnen het onderhavige plangebied. De kaart met 

resultaten van dit onderzoek is opgenomen in bijlage 1b en de boorstaten in bijlage 3b. Het 

kaartbeeld wordt gedomineerd door een (rest)geul die is opgevuld met veen. Langs de flanken 

van de geul komen dunnere veenlagen voor en langs de randen liggen dekzandgronden waarin 

beekeerdgronden voorkomen. Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat oorspronkelijk 

hogere dekzandkopjes ernstig zijn verstoord door egalisatie. Bij dit onderzoek zijn op de 

flanken van het beekdal in diverse boringen houtskoolfragmentjes aangetroffen. 

                                                             
12 Bongers 2008 
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4 Herinterpretatie  

Op basis van het onderzoek van de Steekproef, de geologische kaart, de oude kaarten en het 

AHN worden de boorresultaten van het onderzoek van Oranjewoud voor een deel anders 

geïnterpreteerd. 

Het gaat om de volgende wijzigingen in interpretatie: 

1. In een groot aantal boringen (4 t/m 6, 11 t/m 21, 26 t/m 31, 33 t/m 38, 45 t/m 49, 52 

t/m 56 en 76 t/m 79, ) wordt gesproken van rivierzand, (geul) inversierug. Uit bijlage 

1a blijkt dat dit zand is gerekend tot een oude meander Baarwelsleek. Uit de 

geraadpleegde bronnen blijkt dat het voorkomen van rivierzand in een inversierug, 

onwaarschijnlijk is. Deze zand opduiking wordt nu als volgt geïnterpreteerd: Het 

aangetroffen zand in de boringen 4 t/m 6 wordt geïnterpreteerd als dekzand, afgezet 

in een lage rug op de flank van het beekdal. Het overige zand wordt gerekend tot op 

basis van de geologische kaart verwachte fluvio-periglaciale afzettingen. Op de 

geologische kaart zijn deze aangeduid als Tw4). 

2. Het sterk kleiige veen in de boringen 72 t/m 75, 79 valt binnen de ovaal vormige laagte 

en is vermoedelijk een gyttja-afzetting. Een bijmenging met klei lijkt mij in een 

dergelijke ‘meervulling’ lijkt onwaarschijnlijk of er moeten overstromingen van de 

beek hebben plaatsgevonden, waardoor er op een of andere manier klei in het ernaast 

gelegen meer is afgezet. 

3. Op de kaart is het gebied waar keileem is aangetroffen aangeduid als keileemrug. Het 

voorkomen van keileem kenmerkt het drents plateau. Het keileem is geerodeerd in de 

dalen. De geomorfologische term ‘rug’ lukt hier niet op zijn plaats. Beter is om te 

spreken van het voorkomen van keileem als onderdeel van het plateau. Het 

voorkomen van keileem wordt nu aangegeven met arcering. 

4. Met donkergroen is een Flank beekdal/flank dekzandkop/keileemrug aangegeven. Op 

basis van het AHN-beeld is te zijn dat deze laagte een ondiep erosiedal is. 

5. Dekzandkoppen zijn overgenomen. 

6. Met rode stippen heeft Oranjewoud aangegeven dat een groot aantal boringen zijn 

verstoord tot in de natuurlijke ondergrond. Uit o.a. het AHN blijkt dat dit voor een deel 

geërodeerde dekzandkopjes zijn (boringen 4 t/m 6, 101 t/m 103, 106 t/m 109, 116) en 

voor een groot deel betreft dit de keileemrug/oude meander van de Baarwels Leek. 

  



ArGeoBoor rapport 1404. Beilen-Oost 
Opdrachtgever: Gemeente Midden-Drenthe  14 

5 Geologische, geomorfologische en bodemkaart 

Geologische, geomorfologische en bodemkundige aspecten van het plangebied zijn weergeven 

op de kaart bekende gegevens in bijlage 2a. Hierin komen de volgende aardkundige eenheden 

voor: 

Keileem afgedekt met dekzand 

Keileem is in boringen aangetroffen in de zuidelijke helft van het plangebied en in het uiterste 

westen van het (toenmalige) plangebied. Het voorkomen van keileem onder een laag dekzand 

is op de kaart weergegeven met een licht paarse arcering. Opvallend is het ontbreken van de 

keileem, of het is niet aangeboord, ter plaatse van de twee dekzandkoppen in het zuidelijk 

deel van het plangebied. 

Fluvioperiglaciale- en dekzandafzettingen (voormalige Tw 4) 

Aan het einde van het Saalien is, als gevolg van grote hoeveelheden smeltwater het 

keileemplateau (de grondmorene) doorsneden geraakt door erosieve waterstromen. Ter 

plaatse van deze beken is het keileem volledig geërodeerd. Later, vooral in het Weichselien, 

zijn deze beekdalen weer opgevuld met allerlei sedimenten. Geconcentreerd in de beekdalen 

kregen eolische afzettingen geen kans, deze werden immers steeds weer opgeruimd. In de 

beekdalen vond vooral sedimentatie plaats onder invloed van smeltwater. Eolische (door de 

wind afgezet) sedimentatie vond wel plaats langs de randen van de beekdalen. Hier is zand 

afgezet in de vorm van langgerekte duinen. De laaggelegen zandige afzettingen in het gebied 

kunnen gezien worden als een combinatie van door water en wind afgezet materiaal (groene 

kleur). Op basis van hoogteligging zijn twee eenheden opgenomen op de kaart: 

AC-bodems in van oorsprong laaggelegen dekzandgebieden. In deze lagere gebieden zijn later 

als gevolg van de hoge grondwaterstand beekeerdgronden ontstaan en heeft mogelijk 

veenbedekking plaatsgevonden. Deze zijn aangegeven met lichtgroen. 

AC-bodems in van oorsprong hooggelegen gebieden. Dit zijn door ploegen en egalisatie 

onthoofde podzolbodems (lichtbruine kleur). 

Veen 

In het laagste deel van het beekdal dat ligt in de noord- en noordwestzijde van het plangebied, 

komt oorspronkelijk veen voor, zoals gebleken is in het door ‘De Steekproef’ onderzochte 

gebied. Bij het onderzoek van Oranjewoud zijn alleen boringen met een dikke veenlaag 

aanwezig en ontbreken boringen met een dunne veenlaag, mogelijk is bij de ruilverkaveling 

het veen hier verwijderd. De ouderdom van het veen is onbekend. Uit de toelichting op de 

geologische kaart blijkt dat het veen in geulen al gevormd kan zijn vanaf het laat-pleistoceen.13 

De veengroei kan continu zijn doorgegaan tot aan de ontginning in de late middeleeuwen. Een 

groot deel van de jongere veenlagen is door afgraven, grondbewerking en oxidatie weer 

verdwenen, waardoor het veen dat er nu nog ligt waarschijnlijk van behoorlijke ouderdom is.  

Naast veen in het beekdal komt ook veen voor in de ovaalvormige, deels uitgegraven laagte, 

ten zuidoosten van de Beilerstroom. Dit veen is niet verbonden met het veen van het beekdal. 

De laagte is mogelijk van eolische of het betreft een pingo-ruïne. Op basis van de ovale vorm is 

een uitblazingslaagte vooralsnog de meest voor de hand liggende ontstaanswijze.  

                                                             
13 Rijks Geologische Dienst 1979 
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De meertjes in het midden zijn ontstaan door het afgraven van veen tussen 1920 en 1970, 

mogelijk in de oorlogsjaren voor gebruik als brandstof. Onbekend is hoe diep gegraven is en of 

al het veen is afgegraven. 

Op de kaart zijn boringen met dunne veenlaag lichtbruin gekleurd. Dikkere veenlagen zijn 

donkerbruin gekleurd en komen voor in een geulvormige laagte, die bij het onderzoek van de 

Steekproef duidelijk naar voren is gekomen en die waarschijnlijk doorloopt in de 

noordwestpunt van het onderhavig plangebied. 

Boringen met een bodemverstoring tot in de C-horizont zijn aangeven met een grijs vierkant. 

Boringen die met vermoedelijk opgebrachte laag zijn aangegeven met een blauwe stip. 
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6 Archeologische verwachting 

De archeologische verwachting is weergegeven op een kaart in bijlage 2b. 

De volgende eenheden zijn opgenomen in de kaart: 

a. Lage verwachting: verstoorde dekzandruggen, 

b. Lage verwachting: gebieden met een oorspronkelijk lage ligging zonder en deels 

geroerd, 

c. Middelhoge verwachting: oever- en bufferzone langs met veen gevulde laagten, zowel 

langs het beekdal als langs de ovaalvormige laagte (deels verveend), 

d. Middelhoge verwachting: beekdal opgevuld met veen met stroomgeul, 

e. Middelhoge verwachting: met veen opgevulde laagte 

Verder zijn op de kaart aangegeven de boorpunten van Oranjewoud en de boorpunten van het 

voorziene aanvullend landschappelijk booronderzoek. 

Hieronder volgt een toelichting: 

a) Uit het AHN en het booronderzoek van Oranjewoud is gebleken dat de hoger gelegen 

dekzandkopjes verstoord zijn. De verwachting is dat archeologische resten hiermee verloren 

zijn gegaan. 

b) De lager gelegen gronden zijn van oorsprong ongeschikt als nederzettingsterrein. Uit het 

booronderzoek blijkt dat een deel van oorspronkelijk beekeerdgronden verstoord zijn tot in de 

C-horizont. Er kunnen kortstondig gebruikte jachtkampen aanwezig zijn, maar de kans is groter 

dat deze in de directe omgeving van de laagten liggen.  

c) Deze zone ligt direct langs de met veen gevulde laagten. Er kunnen hier resten verwacht 

worden van jachtkampen, die bovendien afgedekt kunnen zijn met veen en derhalve goed 

geconserveerd. Houtskool en bewerkt vuursteen dat is aangetroffen in het onderzoek van ‘De 

Steekproef’ zijn aanwijzingen voor dergelijke kampementen. Archeologische resten kunnen 

verwacht worden onder de bouwvoor of onder opgebrachte grond in de top van de 

ongeroerde C-horizont. De bouwvoor ter plaatse van de beekeerdgronden heeft een dikte van 

30 tot 45 cm. Mogelijk is een dunne veenlaag aanwezig. 

d) In dit gebied wordt de met veen opgevulde smalle stroomgeul verwacht die aanwezig is ten 

westen van de Beilerstroom. In de veenlagen kunnen archeologische resten voorkomen als 

slachtafval, geofferde voorwerpen, visfuiken, kano’s, steigers, etc. Op het veen ligt circa 45 cm 

opgebrachte grond.  

e) In de ovaalvormige met veen opgevulde laagte heet min of meer eenzelfde verwachting als 

de hierboven omschreven verwachting voor het veen in het beekdal.  
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7 Conclusies  

 Is op basis van de AHN-analyse en bestudering van de boorgegevens aanpassing van 

de landschappelijke grenzen noodzakelijk? 

Uit de herinterpretatie van de boorgegevens kan geconcludeerd worden dat de 

geomorfologische eenheden zoals Oranjewoud deze had gekarteerd niet kunnen 

worden bevestigd. Er is een nieuwe kaart gemaakt met daarop de aardkundige 

gegevens, die aansluit bij geologische kaart en het booronderzoek van ‘De Steekproef’. 

De belangrijkste landschappelijke grenzen zijn bepaald op basis van het AHN-2 in 

combinatie met de boorgegevens van Oranjewoud. 

 Heeft de herinterpretatie van de boorgegevens gevolgen voor de opgestelde 

archeologische verwachting voor het plangebied? 

De archeologische verwachting is grotendeels hetzelfde gebleven, maar de 

interpretatie van de boringen is voor een aantal zones sterk gewijzigd. 

 Is de archeologische verwachting voldoende bekend of is nog archeologisch 

vervolgonderzoek noodzakelijk om de verwachting aan te scherpen? Zo ja, welk type 

onderzoek? 

De archeologische verwachting is in grote lijnen bekend, maar het aantal boringen is 

nog relatief gering, waardoor de landschappelijke grenzen nog onnauwkeurig zijn.  

Eventueel vervolgonderzoek zou kunnen bestaan uit aanvullend landschappelijk, 

bodemkundig booronderzoek, waarmee de landschappelijke grenzen nauwkeuriger 

kunnen worden vastgesteld. Hiermee wordt ook de ligging van de zone met een 

middelhoge archeologische verwachting beter bepaald.  



ArGeoBoor rapport 1404. Beilen-Oost 
Opdrachtgever: Gemeente Midden-Drenthe  18 

8 Aanbeveling 

Het wordt aanbevolen om bodemverstorende activiteiten dieper dan 30 cm-mv in het 

adviesgebied, dus de oeverzones van het met veen opgevulde beekdal en in de met veen 

gevulde ovaalvormige laagte en graafwerkzaamheden zoveel mogelijk te vermijden. Voor het 

veen geldt ook dat ontwatering of sterk samendrukken door het opbrengen van grond moet 

worden voorkomen. 

Mochten bodemverstoringen in de advieszone onvermijdelijk zijn dan wordt aangeraden om 

een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Vondsten in het veen en in de oeverzones 

ter plaatse van beekeerdgronden zijn vaak puntlocaties en niet door middel van 

booronderzoek op te sporen. Het wordt geadviseerd om graafwerkzaamheden in het gebied 

met een hoge archeologisch verwachting archeologisch te laten begeleiden. Om het 

adviesgebied beter in kaart te brengen kan een aanvullend landschappelijk en bodemkundig 

onderzoek een nuttige aanvulling zijn vooral in het noordelijk deel van het plangebied en 

rondom de met veen opgevulde ovale laagte. Een boorplan is opgenomen in bijlage 2b. 
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grijsbruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, matig 
grindhoudend

-60

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-100

Boring: 026
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, beekeerd

-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, lichtgrijs, 
rivierzand

-120
Boring: 027

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
erg schoon, geul

-120

Boring: 028
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
schoon, geul / inversierug

-120
Boring: 029

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
schoon, geul/ inversierug

-120

Boring: 030
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
erg schoon, inversierug

-120
Boring: 031

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, beekeerd, licht 
geroerd-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, lichtgrijs, 
rivierzand

-120

Boring: 032
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, matig 
veenhoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-30

Veen, zwak kleiïg, resten 
hout, donkerbruin, mooi droog 
veen, intact

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, lichtgrijs, 
rivierzand

-120
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Boring: 033
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, beekeerd

-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, lichtgrijs, 
rivierzand

-120

Boring: 034
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
inversierug of geul

-120
Boring: 035

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
inversierug, oude meander

-120

Boring: 036
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen bodemvorming, gul, 
inversierug

-120
Boring: 037

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
schoon, geul

-120

Boring: 038
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, beekeerd, licht 
geroerd-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, lichtgrijs, 
rivierzand

-120
Boring: 039

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, geroerd

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, matig 
grindhoudend, geroerd

-65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw, geen 
bodemvorming

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem of beekleem

-100

Boring: 040
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, geroerd

-45

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw, geen 
bodemvorming

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-100
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Boring: 041
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-100

Boring: 042
0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, geroerd

-30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-100

Boring: 043
0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, geroerd

-40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-100

Boring: 044
0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, geroerd

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, matig 
grindhoudend, geroerd

-65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem-100

Boring: 045
0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, beekeerd

-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, lichtgrijs, 
rivierzand

-120

Boring: 046
0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geul / inversierug

-120
Boring: 047

0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geul / inversierug

-120

Boring: 048
0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geul/ inversierug

-120
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Boring: 049
0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
rand van een geul

-120

Boring: 050
0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, matig 
veenhoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-40

Veen, zwak kleiïg, resten 
hout, donkerbruin, mooi droog 
veen, intact

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, lichtgrijs, 
rivierzand

-120
Boring: 051

0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, matig 
veenhoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-35

Veen, zwak kleiïg, resten 
hout, donkerbruin, mooi droog 
veen, intact

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, lichtgrijs, 
rivierzand

-120

Boring: 052
0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geul (rand)

-120
Boring: 053

0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geul/inversierug

-120

Boring: 054
0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
erg schoon, geul

-120
Boring: 055

0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, beekeerd, licht 
geroerd-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, lichtgrijs, 
rivierzand

-120

Boring: 056
0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, beekeerd, licht 
geroerd

-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, lichtgrijs, 
rivierzand

-120
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Boring: 057
0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin

-40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw, geen 
bodemvorming

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-100

Boring: 058
0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, matig 
grindhoudend, geroerd

-65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem-100

Boring: 059
0

25

50

75

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, geroerd

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem of beekleem

-100

Boring: 060
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, matig 
grindhoudend, geroerd

-65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem of beekleem-100

Boring: 061
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, matig 
grindhoudend, geroerd

-65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem of beekleem-100

Boring: 062
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, matig 
grindhoudend, geroerd

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-100

Boring: 063
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin

-35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-100

Boring: 064
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, matig 
grindhoudend, geroerd

-65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem-100
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Boring: 065
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, matig 
grindhoudend, geroerd

-65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem-100

Boring: 066
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, geroerd

-65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem-100

Boring: 067
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin

-55

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-100

Boring: 068
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, matig 
grindhoudend, geroerd

-65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem-100

Boring: 069
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, verrommeld, 
bouwvoor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, matig 
grindhoudend, geroerd

-65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem-100

Boring: 070
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, verrommeld, 
bouwvoor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw, geroerd-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem of beekleem

-100

Boring: 071
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, verrommeld, 
bouwvoor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, matig 
grindhoudend, geroerd

-65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem of beekleem-100

Boring: 072
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
roesthoudend, matig 
grindhoudend, licht geroerd

-45

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, lichtgrijs, 
rivierzand, intact

-120
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Boring: 073
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, licht 
geroerd

-45

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, lichtgrijs, 
rivierzand

-120

Boring: 074
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, licht 
geroerd

-40

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, lichtgrijs, 
rivierzand, intact

-120
Boring: 075

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
roesthoudend, matig 
grindhoudend

-45

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, lichtgrijs, 
rivierzand, intact

-120

Boring: 076
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geul

-120
Boring: 077

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geul

-120

Boring: 078
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor, iets 
verrommeld

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geul

-120
Boring: 079

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
roesthoudend, matig 
grindhoudend, iets geroerd

-45

Veen, sterk kleiïg, 
donkerbruin, intact

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, lichtgrijs, 
rivierzand

-120

Boring: 080
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, verrommeld, 
bouwvoor

-60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-100
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Boring: 081
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, verrommeld, 
bouwvoor

-40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-100

Boring: 082
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, verrommeld, 
bouwvoor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, matig 
grindhoudend, geroerd

-65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem of beekleem-100

Boring: 083
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, lichtbruin, rest 
bbodem, inspoeling vanuit 
bouwvoor

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraalgeel, 
C-horizont

-40

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120

Boring: 084
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraalgeel, 
C-horizont-40

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120
Boring: 085

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraalgeel, 
C-horizont

-40

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120

Boring: 086
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraalgeel, 
C-horizont

-40

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120
Boring: 087

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, brokken veen, 
donker grijsbruin, bouwvoor, 
verrommeld

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, lichtbruin, rest 
bodem; licht geroerde 
beekeerd

-55

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120

Boring: 088
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, brokken veen, 
donker grijsbruin, bouwvoor, 
verrommeld

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, lichtbruin, rest. 
bodem; licht geroerde 
beekeerd-60

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120
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Boring: 089
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraalgeel, 
C-horizont

-40

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120

Boring: 090
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraalgeel, 
C-horizont

-40

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120
Boring: 091

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraalgeel, 
C-horizont

-40

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120

Boring: 092
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, lichtbruin, rest. 
bodem; licht geroerde 
beekeerd

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraalgeel, C

-40

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120
Boring: 093

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraalgeel, 
C-horizont

-40

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120

Boring: 094
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraalgeel, 
C-horizont

-40

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120
Boring: 095

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraalgeel, 
C-horizont

-50

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120

Boring: 096
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, lichtbruin, rest 
bodem; licht geroerde 
beekeerd

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraalgeel, C

-50

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120
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Boring: 097
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, lichtbruin, rest 
bodem, inspoeling vanuit 
bouwvoor

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraalgeel, 
C-horizont

-40

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120

Boring: 098
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraalgeel, 
C-horizont

-50

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120
Boring: 099

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, brokken veen, 
donker grijsbruin, bouwvoor, 
verrommeld

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, lichtbruin, rest 
bodem; licht geroerde 
beekeerd

-55

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120

Boring: 100
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, brokken veen, 
donker grijsbruin, bouwvoor, 
verrommeld

-55

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120
Boring: 101

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraal 
geeloranje, C-horizont

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel, C, dekzand, kop

-120

Boring: 102
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraal 
geeloranje, C-horizont

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel, C, dekzand, kop

-120
Boring: 103

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraal 
geeloranje, C-horizont

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel, C, dekzand, kop

-120

Boring: 104
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, lichtbruin, 
inspoeling van C en licht 
beekeerd

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, neutraalgeel, 
C-horizont

-100

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120
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Boring: 105
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, neutraalgeel, 
C-horizont met resten 
beekeerd

-100

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120

Boring: 106
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraal 
geeloranje, C-horizont

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel, C, dekzand, kop

-120
Boring: 107

0

25

50

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraal 
geeloranje, C-horizont

-60

Boring: 108
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraal 
geeloranje, C-horizont

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel, C, dekzand, kop

-120
Boring: 109

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraal 
geeloranje, C-horizont

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel, C, dekzand, kop

-120

Boring: 110
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, brokken veen, 
donker grijsbruin, bouwvoor, 
verrommeld

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, lichtbruin, rest 
bodem; licht geroerde 
beekeerd

-55

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120
Boring: 111

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, brokken veen, 
donker grijsbruin, bouwvoor, 
verrommeld

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, lichtbruin, licht 
geroerde beekeerd-55

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120

Boring: 112
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraalgeel, 
C-horizont-40

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120



Projectnr.:180579
Inventariserend veldonderzoek Uitbreidingsplan Beilen-Oost
Gemeente Midden-Drenthe

januari 2008

Bijlage 3: Profielbeschrijvingen met waarnemingen Schaal: 1:20

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 113
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, brokken veen, 
donker grijsbruin, bouwvoor, 
verrommeld

-55

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120

Boring: 114
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, brokken veen, 
donker grijsbruin, bouwvoor, 
verrommeld

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, lichtbruin, rest 
bbodem, inspoeling vanuit 
bouwvoor

-55

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-120
Boring: 115

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, verrommeld, 
bouwvoor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, matig 
grindhoudend, geroerd

-65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem-100

Boring: 116
0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin, bouwvoor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, neutraal 
geeloranje, C-horizont

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel, C, dekzand

-120
Boring: 117

0

25

50

75

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, zwak 
roesthoudend, donker 
grijsbruin, verrommeld, 
bouwvoor, geroerd

-40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraal 
grijsblauw

-70

Leem, zwak zandig, neutraal 
grijsblauw, keileem

-100
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Bijlage 1b: Resultaten van archeologisch booronderzoek ‘De Steekproef’ en boorbeschrijvingen 
Figuur 5:  

Beilen, Lieving: boorpuntenkaart met een luchtfoto (bron: Google Earth) alsachtergrond. De 

onderbroken witte lijn geeft de begrenzing van het onderzoeksgebied weer, de genummerde punten 

de ligging van de 94 boringen. Bij wit gekleurde boorpunten is de bovenkant van het dekzand intact, 

bij open punten is het dekzand verstoord en bij blauw gekleurde punten is beeksediment afgezet. Met 

rode letters HK zijn de boringen aangeduid waar houtskool is aangetroffen boven in het zand. Bij de 

letters VS zijn stukken bewerkt vuursteen gevonden aan het oppervlak (zie Figuur 7). De gekleurde 

lijnen geven de hoogte weer van het dekzand ten opzichte van NAP. Op het laagste deel heeft van 

noordoost naar zuidwest een beek gelopen die een voorloper is van de tegenwoordige Beilerstroom. 

In de Appendix zijn vier profielen opgenomen. Twee profielen lopen west-oost: 10-61 en 21-24, twee 

lopen noordwest-zuidoost: 2-25 en 10-34. 

  



Beilen, Lieving: laagbeschrijvingen boringen

1 / 19

01

X-coordinaat (m) : 231675

Y-coordinaat (m) : 541700

Maaiveld (cm) : 1219

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, zwak grindig, 10yr2/3, bouwvoor

30 - 130 zand zwak siltig, zwak grindig, mix, omgewerkte grond

130 - 200 leem zwak zandig, zwak grindig, 5y5/1, C-horizont, keileem

02

X-coordinaat (m) : 231725

Y-coordinaat (m) : 541700

Maaiveld (cm) : 1229

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, zwak grindig, 10yr2/3, bouwvoor, opgebrachte grond

30 - 66 zand zwak siltig, mix, omgewerkte grond

66 - 74 veen sterk zandig, 10yr2/3, bouwvoor

74 - 170 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

03

X-coordinaat (m) : 231775

Y-coordinaat (m) : 541700

Maaiveld (cm) : 1192

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 55 veen sterk zandig, 10yr2/1, bouwvoor, weinig baksteen

55 - 58 zand zwak siltig, 10yr4/3, weinig houtskoolspikkels

58 - 61 zand zwak siltig, matig humeus, 10yr3/1, weinig houtskoolspikkels

61 - 100 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

04

X-coordinaat (m) : 231825

Y-coordinaat (m) : 541700

Maaiveld (cm) : 1174

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 45 veen sterk zandig, 10yr2/1, bouwvoor, weinig baksteen

45 - 80 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf, Opm.: hout

80 - 145 veen sterk zandig, 10yr2/1, Opm.: Beeksediment

145 - 165 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

05

X-coordinaat (m) : 231875

Y-coordinaat (m) : 541700

Maaiveld (cm) : 1181

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 45 veen sterk zandig, 10yr2/1, bouwvoor

45 - 80 veen zwak zandig, 10yr2/2, Opm.: hout

80 - 140 veen sterk zandig, 10yr2/1, Opm.: beeksediment

140 - 240 zand zwak siltig, 10yr4/2, Opm.: beeksediment
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06

X-coordinaat (m) : 231850

Y-coordinaat (m) : 541660

Maaiveld (cm) : 1197

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 zand zwak siltig, 10yr2/1, bouwvoor

35 - 45 zand zwak siltig, 10yr5/4, opgebrachte grond

45 - 80 veen sterk zandig, 10yr2/1, bouwvoor

80 - 120 veen zwak zandig, 10yr2/2

07

X-coordinaat (m) : 231800

Y-coordinaat (m) : 541660

Maaiveld (cm) : 1179

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 veen sterk zandig, 10yr2/1, bouwvoor

40 - 80 veen zwak zandig, 10yr2/2

80 - 120 veen sterk zandig, 10yr2/1, Opm.: Beeksediment

120 - 200 zand zwak siltig, 10yr4/2, Opm.: Beeksediment

08

X-coordinaat (m) : 231750

Y-coordinaat (m) : 541660

Maaiveld (cm) : 1209

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, 10yr2/1, bouwvoor

30 - 70 veen sterk zandig, 10yr2/1, bouwvoor

70 - 85 zand zwak siltig, zwak humeus, 10yr3/1, C-horizont, weinig brokken houtskool

85 - 130 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

09

X-coordinaat (m) : 231700

Y-coordinaat (m) : 541660

Maaiveld (cm) : 1225

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 zand zwak siltig, 10yr2/1, bouwvoor

40 - 85 zand zwak siltig, 10yr5/4, leemlagen, C-horizont

85 - 110 zand zwak siltig, 10yr5/4, Zand: zeer fijn, spoor plantenresten

10

X-coordinaat (m) : 231650

Y-coordinaat (m) : 541660

Maaiveld (cm) : 1232

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 zand zwak siltig, 10yr2/3, bouwvoor

35 - 60 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

60 - 75 zand sterk siltig, 5y5/1, keileem
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11

X-coordinaat (m) : 231675

Y-coordinaat (m) : 541620

Maaiveld (cm) : 1189

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 zand zwak siltig, 10yr2/3, bouwvoor

35 - 45 zand zwak siltig, mix, omgewerkte grond

45 - 120 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

12

X-coordinaat (m) : 231725

Y-coordinaat (m) : 541620

Maaiveld (cm) : 1178

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 45 veen sterk zandig, 10yr2/1, bouwvoor

45 - 100 zand zwak siltig, zwak humeus, 2,5y5/2, C-horizont

13

X-coordinaat (m) : 231775

Y-coordinaat (m) : 541620

Maaiveld (cm) : 1175

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 veen sterk zandig, 10yr2/1, bouwvoor

35 - 65 veen zwak zandig, 10yr2/2

65 - 105 zand zwak siltig, 10yr4/2, Opm.: Beeksediment

105 - 150 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

14

X-coordinaat (m) : 231825

Y-coordinaat (m) : 541620

Maaiveld (cm) : 1189

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 veen sterk zandig, 10yr2/1, bouwvoor

40 - 53 veen sterk zandig, mix, omgewerkte grond, Opm.: Zandbrokken

53 - 60 zand zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2

60 - 125 zand zwak siltig, 2,5y5/3

15

X-coordinaat (m) : 231875

Y-coordinaat (m) : 541620

Maaiveld (cm) : 1209

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 zand zwak siltig, 10yr2/1, bouwvoor, opgebrachte grond

40 - 45 veen zwak zandig, 10yr2/2

45 - 50 veen zwak zandig, N2/0, Veen: sterk amorf

50 - 55 leem zwak zandig, zwak humeus, 2,5y3/2, spoor plantenresten

55 - 61 zand zwak siltig, zwak humeus, 2,5y5/2, C-horizont, weinig houtskoolspikkels

61 - 80 zand zwak siltig, 10yr5/4
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16

X-coordinaat (m) : 231850

Y-coordinaat (m) : 541580

Maaiveld (cm) : 1220

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, 10yr2/1, bouwvoor

30 - 125 zand zwak siltig, 10yr5/3, C-horizont

17

X-coordinaat (m) : 231800

Y-coordinaat (m) : 541580

Maaiveld (cm) : 1179

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 veen sterk zandig, 10yr2/1, bouwvoor

35 - 65 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

65 - 80 zand zwak siltig, veel roestvlekken, leemlagen

80 - 90 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

18

X-coordinaat (m) : 231750

Y-coordinaat (m) : 541580

Maaiveld (cm) : 1174

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 veen sterk zandig, 10yr2/1, bouwvoor

30 - 95 veen zwak zandig, 10yr2/2

95 - 200 veen sterk zandig, 10yr2/2, zandlagen, Opm.: Beeksediment

19

X-coordinaat (m) : 231700

Y-coordinaat (m) : 541580

Maaiveld (cm) : 1209

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor, opgebrachte grond

30 - 97 veen zwak zandig, 10yr2/1

97 - 105 zand sterk siltig, zwak humeus, 2,5y4/2

105 - 130 zand zwak siltig, zwak grindig, 10yr5/4, spoor plantenresten, C-horizont

20

X-coordinaat (m) : 231650

Y-coordinaat (m) : 541580

Maaiveld (cm) : 1237

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

40 - 65 zand zwak siltig, mix, Opm.: Veenbrokken

65 - 115 zand zwak siltig, 2,5y6/3, C-horizont
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21

X-coordinaat (m) : 231675

Y-coordinaat (m) : 541540

Maaiveld (cm) : 1209

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

30 - 100 veen zwak zandig, mix, omgewerkte grond, Opm.: Zandbrokken,BoringGestaakt

22

X-coordinaat (m) : 231725

Y-coordinaat (m) : 541540

Maaiveld (cm) : 1193

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor, opgebrachte grond

35 - 55 veen zwak zandig, 10yr2/2, omgewerkte grond

55 - 60 veen zwak zandig, 2,5y3/1, Veen: sterk amorf

60 - 100 zand zwak siltig, 10yr5/4, spoor plantenresten, weinig houtskoolspikkels

23

X-coordinaat (m) : 231775

Y-coordinaat (m) : 541540

Maaiveld (cm) : 1179

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor, opgebrachte grond

40 - 105 veen zwak zandig, 10yr2/2, Opm.: hout

105 - 119 leem zwak zandig, 2,5y4/2, veel roestvlekken

119 - 122 veen zwak zandig, 10yr1,7/1, Veen: sterk amorf

122 - 130 zand zwak siltig, 2,5y5/3, C-horizont

24

X-coordinaat (m) : 231825

Y-coordinaat (m) : 541540

Maaiveld (cm) : 1223

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

30 - 90 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

25

X-coordinaat (m) : 231850

Y-coordinaat (m) : 541500

Maaiveld (cm) : 1247

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

35 - 80 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

26

X-coordinaat (m) : 231800

Y-coordinaat (m) : 541500

Maaiveld (cm) : 1223
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Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

35 - 90 zand zwak siltig, 2,5y6/3

27

X-coordinaat (m) : 231750

Y-coordinaat (m) : 541500

Maaiveld (cm) : 1183

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 45 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor, opgebrachte grond

45 - 77 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

77 - 81 veen sterk zandig, 10yr2/1, Opm.: Beeksediment

81 - 85 zand zwak siltig, zwak humeus, 10yr4/2

85 - 87 leem zwak zandig, 2,5y5/2, weinig roestvlekken

87 - 91 veen zwak zandig, N2/0, Veen: sterk amorf

91 - 96 leem zwak zandig, 2,5y5/2

96 - 155 zand zwak siltig, monster niet gezien

28

X-coordinaat (m) : 231775

Y-coordinaat (m) : 541460

Maaiveld (cm) : 1215

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, 10yr2/1, bouwvoor

30 - 90 zand zwak siltig, 10yr5/3, C-horizont

29

X-coordinaat (m) : 231825

Y-coordinaat (m) : 541460

Maaiveld (cm) : 1253

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

30 - 80 zand zwak siltig, 2,5y6/3, C-horizont

30

X-coordinaat (m) : 231850

Y-coordinaat (m) : 541418

Maaiveld (cm) : 1235

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 45 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

45 - 90 zand zwak siltig, 10yr4/5, omgewerkte grond

90 - 110 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

31

X-coordinaat (m) : 231800

Y-coordinaat (m) : 541420

Maaiveld (cm) : 1272
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Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

40 - 100 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

32

X-coordinaat (m) : 231750

Y-coordinaat (m) : 541420

Maaiveld (cm) : 1233

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 50 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

50 - 100 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

33

X-coordinaat (m) : 231775

Y-coordinaat (m) : 541380

Maaiveld (cm) : 1252

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

35 - 90 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

34

X-coordinaat (m) : 231825

Y-coordinaat (m) : 541380

Maaiveld (cm) : 1260

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

40 - 50 zand zwak siltig, 10yr4/4, BC-horizont

50 - 90 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

35

X-coordinaat (m) : 231800

Y-coordinaat (m) : 541340

Maaiveld (cm) : 1273

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 45 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

45 - 70 zand zwak siltig, mix, omgewerkte grond, weinig baksteen, Opm.: BrokkenKeileem

70 - 100 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

36

X-coordinaat (m) : 231738

Y-coordinaat (m) : 541355

Maaiveld (cm) : 1301

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 120 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor
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120 - 150 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

37

X-coordinaat (m) : 231850

Y-coordinaat (m) : 541620

Maaiveld (cm) : 1225

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor, opgebrachte grond

35 - 135 veen zwak zandig, 10yr2/2, Opm.: hout

135 - 139 zand zwak siltig, 2,5y5/3

139 - 149 leem zwak zandig, 2,5y3/1, weinig roestvlekken

149 - 170 zand zwak siltig, 2,5y5/3, C-horizont

38

X-coordinaat (m) : 231813

Y-coordinaat (m) : 541600

Maaiveld (cm) : 1152

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 25 veen sterk zandig, 10yr2/1, bouwvoor

25 - 50 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

50 - 52 leem zwak zandig, matig humeus, 2,5y2/1

52 - 57 zand sterk siltig, matig humeus, 2,5y3/1, weinig houtskoolspikkels

57 - 63 zand sterk siltig, 2,5y5/4, weinig plantenresten, veel roestvlekken

63 - 70 zand sterk siltig, matig humeus, 2,5y3/1

70 - 90 zand zwak siltig, 2,5y6/3, C-horizont

39

X-coordinaat (m) : 231788

Y-coordinaat (m) : 541560

Maaiveld (cm) : 1178

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 veen sterk zandig, 10yr2/1, bouwvoor

35 - 90 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

90 - 100 zand sterk siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, spoor roestvlekken

100 - 130 zand zwak siltig, 2,5y5/3, spoor plantenresten, C-horizont

40

X-coordinaat (m) : 231763

Y-coordinaat (m) : 541520

Maaiveld (cm) : 1190

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 zand zwak siltig, 10yr2/1, bouwvoor

40 - 60 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

60 - 90 veen sterk zandig, 10yr2/1, veel plantenresten, Opm.: Beeksediment

90 - 105 zand sterk siltig, zwak humeus, 2,5y3/1, spoor roestvlekken, weinig houtskoolspikkels

105 - 150 zand zwak siltig, 2,5y5/3, spoor plantenresten, C-horizont
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41

X-coordinaat (m) : 231738

Y-coordinaat (m) : 541520

Maaiveld (cm) : 1182

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 zand zwak siltig, 10YR3/2, bouwvoor

40 - 80 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

80 - 265 veen sterk zandig, 10yr2/1, zandlagen, Opm.: Beeksediment

42

X-coordinaat (m) : 231713

Y-coordinaat (m) : 541560

Maaiveld (cm) : 1204

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, 10yr3/2, opgebrachte grond

30 - 100 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

100 - 107 zand zwak siltig, zwak humeus, 2,5y3/1, weinig houtskoolspikkels

107 - 111 zand sterk siltig, 10yr5/4, C-horizont

111 - 125 zand zwak siltig, 10yr5/4

43

X-coordinaat (m) : 231738

Y-coordinaat (m) : 541640

Maaiveld (cm) : 1196

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 veen sterk zandig, 10yr2/1, bouwvoor

35 - 55 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

55 - 65 zand sterk siltig, 2,5y4/2, weinig brokken houtskool

65 - 90 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

44

X-coordinaat (m) : 231763

Y-coordinaat (m) : 541680

Maaiveld (cm) : 1213

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

30 - 130 zand zwak siltig, 2,5y6/3, C-horizont

45

X-coordinaat (m) : 231763

Y-coordinaat (m) : 541720

Maaiveld (cm) : 1213

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor, Opm.: Veenbrokken

40 - 80 zand zwak siltig, zwak grindig, 10yr6/3, C-horizont
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46

X-coordinaat (m) : 231788

Y-coordinaat (m) : 541720

Maaiveld (cm) : 1205

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor, opgebrachte grond, Opm.: Veenbrokken

35 - 42 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

42 - 45 veen zwak zandig, 10yr1,7/1, Veen: sterk amorf, weinig houtskoolspikkels

45 - 55 zand zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, spoor plantenresten

55 - 80 zand zwak siltig, zwak grindig, 10yr6/3, C-horizont

47

X-coordinaat (m) : 231813

Y-coordinaat (m) : 541720

Maaiveld (cm) : 1201

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

35 - 55 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

55 - 58 veen zwak zandig, 10yr1,7/1, Veen: sterk amorf

58 - 70 zand matig siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, spoor plantenresten

70 - 90 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont

48

X-coordinaat (m) : 231838

Y-coordinaat (m) : 541720

Maaiveld (cm) : 1196

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 25 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

25 - 70 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

70 - 88 zand matig siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, spoor plantenresten

88 - 120 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont

49

X-coordinaat (m) : 231863

Y-coordinaat (m) : 541720

Maaiveld (cm) : 1196

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

30 - 78 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

78 - 100 zand zwak siltig, zwak humeus, 2,5y5/3, spoor plantenresten

100 - 120 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont

50

X-coordinaat (m) : 231888

Y-coordinaat (m) : 541720

Maaiveld (cm) : 1214

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 70 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor, omgewerkte grond

70 - 80 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf
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80 - 105 veen sterk zandig, 10yr2/1, Opm.: Beeksediment

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

105 - 120 zand zwak siltig, 10yr5/3, spoor plantenresten, C-horizont

51

X-coordinaat (m) : 231900

Y-coordinaat (m) : 541700

Maaiveld (cm) : 1181

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

35 - 100 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

100 - 250 veen sterk zandig, 10yr3/3, Opm.: Beeksediment

52

X-coordinaat (m) : 231850

Y-coordinaat (m) : 541700

Maaiveld (cm) : 1181

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

40 - 85 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

85 - 250 veen sterk zandig, 10yr3/2, Opm.: Beeksediment

53

X-coordinaat (m) : 231800

Y-coordinaat (m) : 541700

Maaiveld (cm) : 1189

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

30 - 80 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

80 - 90 zand matig siltig, zwak humeus, 2,5y5/3, spoor plantenresten

90 - 120 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont

54

X-coordinaat (m) : 231750

Y-coordinaat (m) : 541700

Maaiveld (cm) : 1227

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 25 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

25 - 70 zand zwak siltig, zwak grindig, 10yr5/4, C-horizont

55

X-coordinaat (m) : 231738

Y-coordinaat (m) : 541680

Maaiveld (cm) : 1228

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, 10yr3/1, bouwvoor

30 - 80 zand zwak siltig, zwak grindig, 10yr5/4, C-horizont
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56

X-coordinaat (m) : 231788

Y-coordinaat (m) : 541680

Maaiveld (cm) : 1195

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 zand zwak siltig, 10yr3/1, bouwvoor

35 - 62 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

62 - 65 veen zwak zandig, 10yr1,7/1, Veen: sterk amorf, spoor brokken houtskool

65 - 85 zand matig siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, spoor plantenresten

85 - 120 zand zwak siltig, zwak grindig, 10yr6/3, C-horizont

57

X-coordinaat (m) : 231813

Y-coordinaat (m) : 541680

Maaiveld (cm) : 1178

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

30 - 50 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

50 - 90 veen sterk zandig, 10yr3/2, Opm.: Beeksediment

90 - 120 zand zwak siltig, 2,5y5/3, spoor plantenresten, C-horizont

58

X-coordinaat (m) : 231838

Y-coordinaat (m) : 541680

Maaiveld (cm) : 1200

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

35 - 60 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

60 - 250 veen sterk zandig, 10yr3/2, Opm.: Beeksediment

59

X-coordinaat (m) : 231863

Y-coordinaat (m) : 541680

Maaiveld (cm) : 1187

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

30 - 75 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont

60

X-coordinaat (m) : 231888

Y-coordinaat (m) : 541680

Maaiveld (cm) : 1203

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 25 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

25 - 90 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

90 - 105 zand matig siltig, zwak humeus, 2,5y4/2

105 - 120 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont
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61

X-coordinaat (m) : 231875

Y-coordinaat (m) : 541660

Maaiveld (cm) : 1195

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 25 veen sterk zandig, 10YR3/2, bouwvoor

25 - 100 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

100 - 110 zand matig siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, spoor plantenresten

110 - 120 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont

62

X-coordinaat (m) : 231825

Y-coordinaat (m) : 541660

Maaiveld (cm) : 1180

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor, Opm.: BrokkenGeelZand

35 - 70 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

70 - 260 veen sterk zandig, 10yr3/2, Opm.: Beeksediment

260 - 270 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont

63

X-coordinaat (m) : 231775

Y-coordinaat (m) : 541660

Maaiveld (cm) : 1193

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

30 - 58 veen zwak zandig, 10yr3/2, Veen: matig amorf

58 - 90 zand matig siltig, zwak humeus, mix, Zand: zeer fijn, spoor plantenresten

90 - 110 zand zwak siltig, zwak grindig, 10yr5/4, C-horizont

64

X-coordinaat (m) : 231725

Y-coordinaat (m) : 541660

Maaiveld (cm) : 1221

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

30 - 80 zand zwak siltig, 10yr5/4, C-horizont

65

X-coordinaat (m) : 231763

Y-coordinaat (m) : 541640

Maaiveld (cm) : 1173

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

35 - 80 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

80 - 150 veen sterk zandig, 10yr2/2, Opm.: Beeksediment
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66

X-coordinaat (m) : 231788

Y-coordinaat (m) : 541640

Maaiveld (cm) : 1181

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

30 - 230 veen sterk zandig, 10yr2/2, Opm.: Beeksediment

67

X-coordinaat (m) : 231813

Y-coordinaat (m) : 541640

Maaiveld (cm) : 1169

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

30 - 70 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

70 - 290 veen sterk zandig, 10yr2/2, Opm.: Beeksediment

68

X-coordinaat (m) : 231838

Y-coordinaat (m) : 541640

Maaiveld (cm) : 1204

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

35 - 60 veen zwak zandig, 10yr2/2

60 - 70 zand matig siltig, zwak humeus, 2,5y4/2

70 - 120 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont

69

X-coordinaat (m) : 231863

Y-coordinaat (m) : 541640

Maaiveld (cm) : 1214

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 20 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

20 - 50 veen sterk zandig, mix, Opm.: Zandbrokken

50 - 155 veen zwak zandig, 10yr2/2

155 - 160 veen zwak zandig, 10yr1,7/1, Veen: sterk amorf

160 - 165 leem zwak zandig, 10yr3/4

165 - 175 zand zwak siltig, 5y5/2

70

X-coordinaat (m) : 231800

Y-coordinaat (m) : 541620

Maaiveld (cm) : 1185

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

30 - 60 veen zwak zandig, 10yr2/2

60 - 90 zand zwak siltig, 2,5y6/3, spoor plantenresten, C-horizont
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71

X-coordinaat (m) : 231750

Y-coordinaat (m) : 541620

Maaiveld (cm) : 1171

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

35 - 65 veen zwak zandig, 10yr2/2

65 - 270 veen sterk zandig, 10yr2/2, Opm.: Beeksediment

72

X-coordinaat (m) : 231688

Y-coordinaat (m) : 541600

Maaiveld (cm) : 1228

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 25 zand zwak siltig, 10yr3/1, bouwvoor

25 - 80 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont

73

X-coordinaat (m) : 231713

Y-coordinaat (m) : 541600

Maaiveld (cm) : 1199

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 zand zwak siltig, 10yr3/1, bouwvoor, Opm.: Veenbrokken

35 - 62 veen zwak zandig, 10yr2/2

62 - 75 zand matig siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, weinig plantenresten

75 - 105 zand zwak siltig, 2,5y6/3, C-horizont

74

X-coordinaat (m) : 231738

Y-coordinaat (m) : 541600

Maaiveld (cm) : 1173

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 75 veen zwak zandig, 10yr3/1, bouwvoor

75 - 100 veen sterk zandig, 10yr2/2

100 - 240 veen sterk zandig, 10yr2/2, Opm.: Beeksediment

75

X-coordinaat (m) : 231763

Y-coordinaat (m) : 541600

Maaiveld (cm) : 1181

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

30 - 100 zand zwak siltig, 2,5y6/3, weinig plantenresten, C-horizont

76

X-coordinaat (m) : 231788

Y-coordinaat (m) : 541600

Maaiveld (cm) : 1162
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Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 veen sterk zandig, 10yr2/1, bouwvoor

30 - 62 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

62 - 73 zand zwak siltig, 2,5y4/2

73 - 90 leem sterk zandig, zwak humeus, 2,5y4/2, spoor plantenresten, spoor houtskoolspikkels

90 - 115 zand zwak siltig, 2,5y6/3, C-horizont

77

X-coordinaat (m) : 231838

Y-coordinaat (m) : 541600

Maaiveld (cm) : 1161

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

40 - 127 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

127 - 156 leem sterk zandig, matig humeus, 10yr3/2, zandlagen, veenlagen

156 - 185 zand zwak siltig, 2,5y5/2, C-horizont

78

X-coordinaat (m) : 231825

Y-coordinaat (m) : 541580

Maaiveld (cm) : 1184

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

35 - 114 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

114 - 119 veen zwak zandig, 10yr1,7/1, Veen: sterk amorf

119 - 140 zand zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, weinig oranje vlekken

79

X-coordinaat (m) : 231775

Y-coordinaat (m) : 541580

Maaiveld (cm) : 1175

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

35 - 65 veen zwak zandig, 10yr2/2

65 - 80 zand zwak siltig, 2,5y4/2

80 - 90 leem sterk zandig, matig humeus, 2,5y4/2, weinig plantenresten

90 - 110 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont

80

X-coordinaat (m) : 231725

Y-coordinaat (m) : 541580

Maaiveld (cm) : 1190

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 45 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor, opgebrachte grond

45 - 70 veen sterk zandig, 10yr2/2, omgewerkte grond

70 - 100 veen zwak zandig, 10yr2/2

100 - 180 veen sterk zandig, 10yr2/2, Opm.: Beeksediment
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81

X-coordinaat (m) : 231675

Y-coordinaat (m) : 541580

Maaiveld (cm) : 1230

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 zand zwak siltig, 10yr3/1, bouwvoor

35 - 80 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont

82

X-coordinaat (m) : 231688

Y-coordinaat (m) : 541560

Maaiveld (cm) : 1213

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

35 - 63 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

63 - 73 veen sterk zandig, 10yr1,7/1, Veen: sterk amorf

73 - 100 zand zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2

100 - 120 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont

83

X-coordinaat (m) : 231738

Y-coordinaat (m) : 541560

Maaiveld (cm) : 1196

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 45 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor, opgebrachte grond

45 - 70 veen zwak zandig, 10yr2/2

70 - 125 veen sterk zandig, 10yr2/2, Opm.: Beeksediment

125 - 160 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont

84

X-coordinaat (m) : 231763

Y-coordinaat (m) : 541560

Maaiveld (cm) : 1175

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 50 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor, opgebrachte grond

50 - 85 veen zwak zandig, 10yr2/2

85 - 275 veen sterk zandig, 10yr2/2, Opm.: Beeksediment

85

X-coordinaat (m) : 231813

Y-coordinaat (m) : 541560

Maaiveld (cm) : 1184

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

30 - 120 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

120 - 130 zand zwak siltig, matig humeus, 10yr3/2, spoor plantenresten

130 - 140 leem sterk zandig, 10yr3/4

140 - 155 zand zwak siltig, 2,5y6/3, C-horizont
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86

X-coordinaat (m) : 231800

Y-coordinaat (m) : 541540

Maaiveld (cm) : 1194

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor, opgebrachte grond

30 - 155 veen zwak zandig, 10yr2/2

155 - 160 veen zwak zandig, 10yr1,7/1, Veen: sterk amorf

160 - 170 zand zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2

170 - 175 leem sterk zandig, sterk humeus, 2,5y3/1

175 - 185 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont

87

X-coordinaat (m) : 231750

Y-coordinaat (m) : 541540

Maaiveld (cm) : 1182

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 50 veen sterk zandig, 10yr3/2, bouwvoor

50 - 75 veen zwak zandig, 10yr2/2

75 - 300 veen sterk zandig, 10yr2/2, Opm.: Beeksediment

88

X-coordinaat (m) : 231700

Y-coordinaat (m) : 541540

Maaiveld (cm) : 1212

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor, opgebrachte grond

30 - 40 veen zwak zandig, 10yr2/2

40 - 55 zand zwak siltig, matig humeus, 10yr3/1, weinig plantenresten

55 - 100 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont, spoor houtskoolspikkels

89

X-coordinaat (m) : 231688

Y-coordinaat (m) : 541520

Maaiveld (cm) : 1196

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 25 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

25 - 80 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont

90

X-coordinaat (m) : 231713

Y-coordinaat (m) : 541520

Maaiveld (cm) : 1178

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor, opgebrachte grond

35 - 120 veen zwak zandig, 10yr2/2, Veen: matig amorf

120 - 220 veen sterk zandig, 10yr3/2, Opm.: Beeksediment
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91

X-coordinaat (m) : 231788

Y-coordinaat (m) : 541520

Maaiveld (cm) : 1198

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

35 - 85 veen zwak zandig, 10yr2/2

85 - 95 zand zwak siltig, matig humeus, 10yr3/1, weinig plantenresten

95 - 110 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont

92

X-coordinaat (m) : 231775

Y-coordinaat (m) : 541500

Maaiveld (cm) : 1202

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

35 - 67 veen zwak zandig, 10yr2/2

67 - 85 zand zwak siltig, 10yr3/1, spoor houtskoolspikkels

85 - 110 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont

93

X-coordinaat (m) : 231725

Y-coordinaat (m) : 541500

Maaiveld (cm) : 1181

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 70 zand zwak siltig, mix, bouwvoor, Opm.: Veenbrokken

70 - 80 veen zwak zandig, 10yr2/2

80 - 200 veen sterk zandig, 10yr3/2, Opm.: Beeksediment

94

X-coordinaat (m) : 231763

Y-coordinaat (m) : 541480

Maaiveld (cm) : 1203

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 35 zand zwak siltig, 10yr3/2, bouwvoor

35 - 48 veen zwak zandig, 10yr1,7/1, Veen: sterk amorf

48 - 75 zand zwak siltig, zwak humeus, 10yr5/3, weinig plantenresten

75 - 80 leem sterk zandig, matig humeus, 10yr4/3, weinig plantenresten

80 - 110 zand zwak siltig, 10yr6/3, C-horizont
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ArGeoBoor rapport 1404. Bijlage 2a  
Opdrachtgever: Gemeente Midden-Drenthe 

Bijlage 2a: Kaart met bekende gegevens 
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ArGeoBoor rapport 1404 bijlage 2b 
Opdrachtgever: Gemeente Midden-Drenthe 

Bijlage 2b: Archeologische verwachtingskaart en boorplan 
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