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Samenvatting
In opdracht van R.O. Advies heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een
verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Spoorstraat tussen nrs. 2 en 6 te Buinen
(Gemeente Borger-Odoorn). Het voornemen is om binnen het plangebied een loods te
bouwen met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2. Het plangebied heeft een oppervlakte
van circa 8.000 m2.
Uit de archeologische beleidskaart van de Gemeente Borger-Odoorn blijkt dat het plangebied
ligt in een zone met een hoge archeologische verwachting. Bij de voorziene nieuwbouw op het
perceel bestaat de kans dat archeologische resten in de bodem verstoord worden. In dit kader
is het archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Op basis van het bureauonderzoek was een hoge archeologische verwachting voor
archeologische perioden vanaf het laat-paleolithicum tot aan de veengroei uitgesproken,
indien ter plaatse dekzandkopjes aanwezig waren met een podzolgrond. Bij het verkennend
booronderzoek zijn geen uitgesproken dekzandkopjes aangetroffen met een podzolgrond die
duiden op droge omstandigheden. De kans dat binnen het plangebied nog vindplaatsen
aanwezig zijn wordt derhalve laag geacht. Binnen het plangebied worden geen archeologische
resten meer verwacht in de top van het pleistocene zand.
In het veen kunnen nog wel offervondsten en resten van paden worden verwacht. Gezien de
veraarding van het groot deel van het veen zal de kwaliteit van dergelijke resten laag zijn. De
kans is ook aanwezig dat dergelijke resten al vergaan zijn. Eventuele resten in het veen zijn
over het algemeen puntlocaties en worden meestal bij grootschalige graafwerkzaamheden in
het veen ontdekt. De oppervlakte van de loods is met 1.000 m2 beperkt en het graven van de
funderingssleuven is een relatief kleine oppervlakte. De kans dat daadwerkelijke
archeologische resten geroerd worden, wordt zeer klein geacht.
Geadviseerd wordt om geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren
en de locatie vrij te geven voor de toekomstige ontwikkelingen.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
Gemeente Borger-Odoorn. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie
besluit nemen over deze aanbeveling. Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan
op basis van de aard van de onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens
graafwerkzaamheden alsnog archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop
dat men bij bodem verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en
grondsporen direct te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de
Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om onmiddellijk contact op te
nemen met de Gemeente Borger-Odoorn en de provinciaal archeoloog Wijnand van der
Sanden, tel. 0592-365220/0622662601.

ArGeoBoor rapport 1419: Spoorstraat tussen 2 en 6 te Buinen
Opdrachtgever: R.O. Advies

3

1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van R.O. Advies heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een
verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Spoorstraat tussen nrs. 2 en 6 te Buinen
(Gemeente Borger-Odoorn). Het voornemen is om binnen het plangebied een loods te
bouwen met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2. Het plangebied heeft een oppervlakte
van circa 8.000 m2.
Uit de archeologische beleidskaart van de Gemeente Borger-Odoorn blijkt dat het plangebied
ligt in een zone met een hoge archeologische verwachting. Bij de voorziene nieuwbouw op het
perceel bestaat de kans dat archeologische resten in de bodem verstoord worden. In dit kader
is het archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Het onderzoek heeft bestaan uit een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek en
is uitgevoerd conform de KNA 3.2 in april 2016.

1.2

Doel en Vraagstelling
De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische
verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, historische- en
archeologische gegevens. Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de
bodemopbouw om een uitspraak te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van
archeologische niveaus en of bodemverstoringen binnen het plangebied. Het booronderzoek
toetst de uitkomsten van het bureauonderzoek. De volgende vragen staan bij het onderzoek
centraal:


Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
 Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem?
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013).

1.3

Administratieve data
Adres:
Toponiem:
Kadastrale adres
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:

bevoegd gezag:
Oppervlakte:
Kaartblad:
Meldingsnummer Archis 3.0

Spoorstraat tussen 2 en 6
Spoorstraat
Borger N 413
Drenthe
Borger-Odoorn
R.O. Advies
Hunzedal 43
9631 GB Borger
T 06-20586302
Gemeente Borger-Odoorn
0,8 hectare
12H
3996503100
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt ten oosten van de kern van Buinen, ten oosten van de Spoorstraat (zie
afbeelding 1). Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 8.000 m2 en is in gebruik als
weide. Uit een kaart met gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het
plangebied ligt op een hoogte van circa 7,8 +NAP.1 Verder blijkt dat er lichte hoogteverschillen
binnen het plangebied voorkomen.

2.2

Voorziene ontwikkeling
Binnen het plangebied is de realisatie van een loods voorzien ten behoeve van een
hoveniersbedrijf. De loods krijgt een oppervlakte van maximaal 1.000 m2 en wordt
waarschijnlijk gefundeerd op een strokenfundering. De exacte inrichting van het plangebied
evenals de voorziene bodemverstoring is nog onbekend.

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart (paarse vlak en lijn) .2

1
2

http://ahn.geodan.nl/ahn/
Kadaster 2012
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3
3.1

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

3.2

Aardkundige gegevens
Het centrum van Buinen ligt op de oostelijke rand van de Hondsrug. Het plangebied ligt ten
oosten van de Hondsrug in het lager gelegen Hunzedal. Op geologische kaart is deze
landschappelijke grens zichtbaar door het voorkomen van keileem aan of nabij de oppervlakte
(zie afbeelding 2) ten zuidwesten van deze grens (code DR6, paarse kleuren). Ten noordoosten
van deze grens ontbreekt het keileem en komen dikke lagen dekzand en verspoeld dekzand
voor (codes Tw3 resp. Tw4, lichtbruine tinten). Op de overgang van Hondsrug naar Hunzedal
liggen hellingenafzettingen bestaande uit grindrijke grove zandlagen (Tw5). De rode arcering
geeft de aanwezigheid van een dunne veenlaag weer. In het grootste deel van het plangebied
kan derhalve een dunne veenlaag worden verwacht.

Afbeelding 2. Uitsnede van de geologische kaart met daarop het plangebied geprojecteerd.3
Uit een kaart gemaakt van gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de
ligging van Buinen in het lagere deel van het gebied goed te zien (zie afbeelding 3). De
spoorstraat ligt ter plaatse op een opgebrachte verhoging en is van tussen 1900 en 1945.

3

Rijks Geologische Dienst 1990
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Afbeelding 3. Plangebied geprojecteerd op een uitsnede van het Actueel Hoogtebestand
Nederland.
Het dekzand is afgezet door de wind in het midden en koudste deel van het Weichselien. Dit
vrijgekomen zand is vooral afgezet in de aanwezige laagten (Hunzedal). Dekzand afzettingen
worden tegenwoordig gerekend tot het Laagpakket van Wierden behorende tot Formatie van
Boxtel.4
Bodem
Uit de bodemkaart blijkt dat in het plangebied moerige eerdgronden met een zand-dek op een
moerige tussen laag op zand kunnen worden verwacht.5 Ten westen van het plangebied
komen laarpodzolgronden voor.

3.3

Historie en oude kaarten
Buinen wordt voor het eerste genoemd in papieren bronnen rond 1549.6 Op een kaart van
1819-1829 blijkt dat het plangebied in gebruik is als weide (niet afgebeeld).7 Het plangebied
ligt tussen de Koedijk in het noorden en de Buinerdijk in het zuiden. Verder naar het zuiden ligt
de Ossedijk. Tot in het begin van de 20e eeuw veranderd er weinig binnen het plangebied (zie
afbeeldingen 4 en 5. Voor 1945 wordt de spoorstraat aangelegd en nog na 1945 veranderd het
verkavelingspatroon, waarbij enkele noordwest-zuidoost georiënteerde sloten gedempt
worden.

4

De Mulder 2003
Alterra 1960-1995
6
Berkel en Samplonius 2006
7
Versfelt en Schroor 2005
5
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Afbeelding 4. Plangebied geprojecteerd op een veldminuut uit de periode 1830-1850.8

Afbeelding 5. Bonneblad uit circa 1900 met de huidige topografie (witte lijnen), de ligging van
AMK-terrein 14176 en de ligging van het stenen voetpad zoals op de kaart ingetekend (paarse
stippellijn)9.

8
9

Kadaster 1832, Bureau Militaire Verkenningen 1898 en 1902 en Kadaster 1945 en 1982
Bureau Militaire Verkennend, rond 1900

ArGeoBoor rapport 1419: Spoorstraat tussen 2 en 6 te Buinen
Opdrachtgever: R.O. Advies

8

Afbeelding 6. Plangebied op een uitsnede van een kaart van rond 1945.10

3.4

Archeologische gegevens
Binnen het plangebied zijn geen waarnemingen bekend. Het plangebied maakt geen deel uit
van een AMK-terrein.

Archeologische Monumenten Kaart (zie afbeelding 7)
Uit Archis blijkt dat het plangebied direct ten noordwesten van AMK-terrein 14176. Dit terrein
is van archeologische waarde en betreft de resten van een middeleeuws stenen voetpad. Uit
een nauwkeurige projectie van de oorspronkelijke tekening van Van Giffen blijkt dat het AMKterrein te ver naar het zuiden ligt.11Het voetpad bevindt zich net ten noorden van dit AMKterrein en net ten zuiden van het plangebied (zie afbeelding 5). Binnen een straal van 500 m
rondom het plangebied bevinden zich nog twee AMK-terreinen. Op 350 meter ten westen van
het plangebied ligt AMK-terrein 14223. Dit is een terrein van hoge archeologische waardeop
basis van vondsten van aardewerk uit de bronstijd en ijzertijd, evenals bewoningssporen uit de
vroege middeleeuwen. Volgens de onderzoekers bevestigen de vondsten dat Buinen een oud
esdorp is. AMK-terrein 14254 is van archeologische waarde en betreft een terrein waarop
resten van ongedateerde vuursteenbewerking en dito aardewerk zijn aangetroffen. Het terrein
is aangeduid als nederzetting.

10
11

Topografische Dienst circa 1945
Van Giffen 1913, Geraadpleegd in Brouwer e.a. 2011
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Waarnemingen (zie afbeelding 7)
In het Hunzedal zijn de volgende waarnemingen gedaan
Waarneming 137288: 400 meter ten noorden van het plangebied zijn vondsten gedaan van
laat-paleolithische vuursteen artefacten.
Waarneming 137290: bij het stenen voetpad is een rolsteen gevonden.
Op de hoger gelegen gronden, buiten de beschreven AMK-terreinen ten westen van het
plangebied, zijn de volgende waarnemingen gedaan:
Waarneming 44783: Vondsten gedaan in grotendeels geroerde grond.
Waarneming 300342: Dit is de vondst van een as van Nero, geslagen te Lyon in 65 na Chr.
Waarneming 233: Aardewerk uit de vroege middeleeuwen
Waarneming 238630: talrijke aardewerkvondsten uit de Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen.

Afbeelding 7. Informatie uit het Archeologisch Informatie Systeem (Archis) nabij het plangebied
(paars).12

12

Archis 2012
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Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 7)
Besproken worden de onderzoeken die direct ten noorden en direct ten zuidoosten van het
plangebied hebben plaatsgevonden. De overige onderzoeksmeldingen zijn minder relevant,
omdat deze een heel andere landschappelijke context hebben.
Niet de gegevens van archis 2, maar wel opgenomen in archis 3.0 is een uitgevoerd bureau- en
verkennend booronderzoek in 2006 op het terrein direct grenzend aan de noordzijde van het
onderhavige plangebied (zie afbeelding 8. De bodem opbouw bestaat uit een zandige
bouwvoor met een dikte van maximaal 60 cm op grotendeels veraarde dunne veenlaag op
dekzand op keizand. In de top van het pleistocene zand is geen podzolgrond aangetroffen. Het
ontbreken van een podzolgrond is een aanwijzing voor een hoge grondwaterstand, waardoor
de locatie voor lange periode ongeschikt was om te gebruiken als nederzettingsterrein of
kampement. Een archeologisch vervolgonderzoek werd niet noodzakelijk geacht
(Archisnummers 17951 en 17953).13
Ten zuidoosten van het plangebied een booronderzoek en veldinspectie plaatsgevonden. De
aangetroffen bodemopbouw bestaat uit een opgebrachte zanddek met een dikte van 20-30
cm, dat gemengd is met de daaronder gelegen veraarde veenlaag van circa 40 cm dik.
Hieronder ligt een dunne niet veraarde veenlaag met veel intacte planten- en houtresten. Het
veen rust op zand dat zich vanaf 80 à 100 cm-mv bevindt. Er is geen podzolgrond aangetroffen,
wel is in boring 3 een houtskoolfragmentje aangetroffen. Na het onverhoopt afgraven van de
bovengrond is een veldinspectie uitgevoerd, waarbij geen archeologische indicatoren zijn
aangetroffen.14
Archeologische verwachtingskaarten
Uit de archeologische beleidskaart van de gemeente Borger-Odoorn blijkt dat het plangebied
ligt in een zone met een hoge archeologische verwachting (niet afgebeeld).15

13

Mulder en Wieringa 2006
Brouwer e.a. 2011
15
Rijksdienst Cultureel Erfgoed 2015
14
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4

Archeologische verwachting
Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten voorkomen in de top
van dekzandafzettingen uit de periode laat paleolithicum tot aan de bedekking van het
plangebied met veen. De ligging van het plangebied op overgang naar het laaggelegen Hunze
dal is een gunstige locatie geweest voor jagers en verzamelaars. Wanneer zich in het
plangebied een podzolgrond bevindt is de kans groot op het aantreffen van archeologische
resten uit de periode vanaf het laat-paleolithicum t/m de veenbedekking. Uit de
booronderzoeken nabij het plangebied blijkt dat de kans om de aanwezigheid van een
podzolgrond klein is. Uit latere perioden kunnen in het veen resten van paden en bijvoorbeeld
offervondsten aanwezig zijn.
Het middeleeuwse keienpad, dat door Van Giffen onderzocht is, wordt direct ten zuiden van
het plangebied verwacht, maar als gevolg van onnauwkeurigheden bij het intekenen en een
mogelijk meer slingerend verloop van het pad, kan niet uitgesloten kan worden dat het zich
binnen het plangebied bevindt.

5

Verkennend booronderzoek
Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op in april door L.C. Nijdam.

5.1

Methode
Er is een veldinspectie gedaan waarbij is gelet op reliëf en het voorkomen van molshopen of
andere bodemontsluitingen waar mogelijk waarnemingen konden worden gedaan. Op de
akker ten noordoosten van het plangebied is een oppervlakte kartering gedaan naar de
aanwezigheid van keien die in verband zouden kunnen worden gebracht met het
middeleeuwse keienpad.
Verspreid in het plangebied zijn 7 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7
cm. Er is gestreefd om tot minimaal 30 cm in de C-horizont te boren. De opgeboorde grond is
lithologisch beschreven conform de NEN 5104.16 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn
beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.17 De archeologische
belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.18

16

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
18
Bosch 2007
17
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Afbeelding 8. Ligging van de boorpunten, de eerder onderzochte terreinen ten noordwesten en
zuidoosten van het plangebied en de grens van het AMK-terrein.

5.2

Resultaten en interpretatie
Veldinspectie
Uit de veldinspectie is gebleken dat het terrein een onregelmatig maaiveld heeft, mogelijk is
dit het gevolg van reliëf in het pleistocene zand in de ondergrond en/of verschillen in inklinking
van het veen. Op de akker ten noordoosten van het plangebied is geen concentratie stenen
aangetroffen, die een aanwijzing zou kunnen zijn voor de ligging van het middeleeuwse
keienpad.
Verkennend booronderzoek
De boorlocaties zijn aangegeven op afbeelding 8. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1.
Er zijn zeven boringen tot 1,0 m-mv uitgevoerd. De bodem opbouw in het plangebied is
behoorlijk uniform. Onder een sterk zandige veraarde veenlaag/bouwvoor is in alle boringen,
met uitzondering van boring 5, waar de bouwvoor direct op het zand ligt, een gedeeltelijk
veraarde veenlaag aanwezig. Deze heeft een dikte van 20 tot 35 cm. In de boringen 1, 2, 4 en 7
is onder de veenlaag een dunne smeer- of gyttja achtige laag aanwezig op dekzand. In de
boringen 3 en 6 ligt de veenlaag direct op het dekzand en ontbreekt de smeerlaag. In het
dekzand is geen podzolgrond aangetroffen. Wel komen in de top van het dekzand
boomwortelresten voor, waarschijnlijk behorende bij het elzen-broek bos dat voor de
ontginning hier aanwezig was. Een samenvatting van de boorgegevens is opgenomen in
onderstaande tabel.
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Boring

Bouwvoor/veraarde

Veen, deels veraard

Smeerlaag

1
2
3
4
5
6
7

0-30
0-20
0-20
0-20
0-35
0-25
0-10

30-55
20-50
20-40
20-45
25-55
10-45

55-70
50-65
45-50
45-55

C-horizont
dekzand
70-100
65-100
40-100
50-100
35-100
55-100
55-100

Uit de bodemopbouw blijkt dat het dekzand het hoogst in het profiel voorkomt in boring 5,
gevolgd door de boringen 3 en 6 en vervolgens de overige boringen. De hoogteverschillen in
de top van het zand zijn gezien de afstand tussen de boringen met maximaal 50 cm gering.
Archeologische indicatoren
Bij het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.
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6

Conclusies












Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Het plangebied ligt op een dekzandafzetting bedekt met een dunne veenlaag aan de
rand van het Hunzedal. Er is geen podzolgrond binnen het plangebied aangetroffen.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Op basis van het bureauonderzoek was een hoge archeologische verwachting voor
archeologische perioden van voor de veengroei uitgesproken, indien ter plaatse
hogere dekzandkopjes aanwezig waren met een podzolgrond. Bij het verkennend
booronderzoek zijn geen uitgesproken dekzandkopjes aangetroffen met een
podzolgrond die duidt op droge omstandigheden. De kans dat binnen het plangebied
nog vindplaatsen aanwezig zijn wordt derhalve laag geacht. Binnen het plangebied
worden geen archeologische resten meer verwacht in de top van het pleistocene zand.
Wel kunnen offervondsten, resten van paden in het veen worden verwacht. Gezien de
veraarding van het groot deel van het veen zal de kwaliteit van dergelijke resten laag
zijn. De kans is ook aanwezig dat dergelijke resten al vergaan zijn.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Eventuele archeologische artefacten of paden van houten palen/planken en/of
takkenbossen worden in het veen verwacht.
Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem?
De oorspronkelijke top van het veen is als gevolg van oxidatie en waarschijnlijk
grotendeels verdwenen. Mogelijk is ook veen afgegraven.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Eventuele resten in het veen zijn over het algemeen puntlocaties en worden meestal
bij grootschalige graafwerkzaamheden in het veen ontdekt. De oppervlakte van de
loods is met 1.000 m2 beperkt en het graven van de funderingssleuven is maar een
kleine oppervlakte. De kans dat daadwerkelijke archeologische resten geroerd worden,
wordt zeer klein geacht
Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?
Nee, een archeologisch vervolgonderzoek is niet nodig.
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7

Aanbeveling/Selectieadvies
Op basis van de resultaten van het bureau- en verkennend booronderzoek wordt aanbevolen
het terrein voor wat betreft de archeologie vrij te geven voor de voorziene ontwikkelingen.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
Gemeente Borger-Odoorn. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie
besluit nemen over deze aanbeveling.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog
archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem
verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de
Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt
aangeraden om contact op te nemen met de Gemeente Borger-Odoorn en de provinciaal
archeoloog Wijnand van der Sanden, tel. 0592-365220/0622662601.
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Bijlage 1. Boorstaten

ArGeoBoor rapport 1419 bijlage 1: boorstaten
Opdrachtgever: R.O.Advies

Boring 1

RD-coördinaten: 252706/550616

-mv (m) NAP(m)
0

7,6
Veen, sterk zandig, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, bouwvoor, veraard
30
55

Veen, donkerbruin, scherpe ondergrens, bosveen

70

1

100

6,6

Leem, zwak zandig, zwak humeus scherpe ondergrens, matig doorworteld,
smeerlaag
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, zwak doorworteld, C horizont dekzand

Boring 2

RD-coördinaten: 252748/550650

-mv (m) NAP(m)
0

7,8
20

50

Veen, sterk zandig, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, bouwvoor, veraard

Veen, donkerbruin, onscherpe ondergrens, bosveen plaatselijk veraard

65

1

100

6,8

Leem, zwak zandig, zwak humeus scherpe ondergrens, matig doorworteld,
smeerlaag
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, matig doorworteld, C horizont dekzand

Boring 3

RD-coördinaten: 252788/550686

-mv (m) NAP(m)
0

7,6
20

Veen, sterk zandig, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, bouwvoor, veraard

40
55

1

6,6

100

Veen, donkerbruin/zwart, scherpe ondergrens, veraard
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, matig doorworteld, zwak roesthoudend, C
horizont dekzand
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/bruin, zwak roesthoudend, C horizont dekzand

Boring 4

RD-coördinaten: 252787/550730

-mv (m) NAP(m)
0

7,7
20
45
50

Veen, sterk zandig, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, bouwvoor, veraard

Veen, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, veraard
Veen, donkerbruin, scherpe ondergrens, smeerlaag/gyttja

1

100

6,7

Boring 5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/bruin, zwak doorworteld, C horizont dekzand

RD-coördinaten: 252752/550698

-mv (m) NAP(m)
0

7,6
Veen, zwak zandig, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, veraard
35

70

1

100

6,6

Boring 6

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, onscherpe ondergrens, zwak doorworteld,
C horizont dekzand

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, C horizont dekzand

RD-coördinaten: 252713/550662

-mv (m) NAP(m)
0

7,8
Veen, sterk zandig, donkergrijs/zwart, onscherpe ondergrens, veraard
25

55

Veen, donkerbruin/zwart, scherpe ondergrens, grotendeels veraard

75

1

6,8

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, ondergrens diffuus, zwak doorworteld, C
horizont dekzand
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, C horizont dekzand

Boring 7

RD-coördinaten: 252673/550622

-mv (m) NAP(m)
0

1

7,7

6,7

10

Veen, zwak zandig, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, veraard

45
55

Veen, donkerbruin, onscherpe ondergrens, bosveen

100

Leem, zwak zandig, zwak humeus scherpe ondergrens, matig doorworteld,
smeerlaag
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs matig doorworteld, C horizont dekzand

