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Samenvatting 

In opdracht van dhr. A. Schuring heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek en een 

oppervlaktekartering uitgevoerd op een perceel gelegen aan de Tweederdeweg ten zuiden van 

Boven Pekela en ten noordoosten van Stadskanaal in de gemeente Pekela. De aanleiding van 

het onderzoek zijn de voorziene ontgrondings- en egalisatie werkzaamheden op twee percelen 

met een gezamenlijke oppervlakte van 7,2 hectare. 

Het plangebied maakt deel uit van de veenkoloniën. De veengroei is hier na het mesolithicum 

in het laat neolithicum, rond 4.000 v. Chr. op gang gekomen, waarbij een groot veengebied 

ontstond. Op dekzandhoogten ter plaatse landschappelijke overgangen van hoog gelegen naar 

laag gelegen gebieden zijn in het gebied vindplaatsen aangetroffen bestaande uit  met name 

strooiingen van bewerkt vuursteen. De aangetroffen vindplaatsen worden gedateerd in het 

mesolithicum en laat-paleolithicum. De bodem ter plaatse van vindplaatsen bestaat over het 

algemeen uit sterk gepodzoliseerd dekzand. Onder de bouwvoor kunnen grondsporen in de 

vorm van haardkuilen verwacht worden. 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem in het hooggelegen zuidelijk deel 

van het plangebied nog behoorlijk intact is (Bh-horizont aanwezig). Op basis hiervan is een 

oppervlaktekartering uitgevoerd en zijn op het hoogste deel van het perceel diverse 

fragmenten bewerkt en verbrand vuursteen aangetroffen. Op basis hiervan is een gebied 

gedefinieerd met een oppervlakte van circa 3.600 m2 waar zich waardevolle archeologische 

resten in de bodem kunnen bevinden.  

Voor het grootste deel van het plangebied is er geen bezwaar tegen de voorgenomen 

egalisatie werkzaamheden. Echter ter plaatse van het gebied waar bij de oppervlaktekarterin g 

vondsten zijn gedaan, wordt aangeraden om de bodem intact te laten en zo de vindplaats in-

situ te behouden. Mocht dit onwenselijk zijn dan wordt aanbevolen om aanvullend onderzoek 

te laten uitvoeren om de vindplaats te waarderen op kenmerken als gaafheid en 

informatiewaarde. 

Dit onderzoek kan bestaan uit een aanvullende oppervlaktekartering en aanvullend 

booronderzoek. 

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem- verstorende activiteiten verplicht is om eventuele 

vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 5.10 van de 

Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de 

Gemeente Pekela. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van dhr. A. Schuring heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek en een 

oppervlaktekartering uitgevoerd op een perceel gelegen aan de Tweederdeweg ten zuiden van 

Boven Pekela en ten noordoosten van Stadskanaal (gemeente Pekela, zie afbeelding 1 op het 

voorblad). De aanleiding van het onderzoek zijn de voorziene ontgrondings- en egalisatie 

werkzaamheden op twee percelen met een gezamenlijke oppervlakte van circa 7 hectare. 

Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen hierbij worden verstoord. Uit het 

archeologisch beleid van de Gemeente Pekela blijkt dat het plangebied ligt in een zone met 

een hoge verwachting voor archeologische resten (zie afbeelding 2). Voor ontgrondingen met 

een oppervlakte groter dan 200 m2 dient archeologisch onderzoek plaats te vinden, zodat 

rekening kan worden gehouden met eventuele archeologische vindplaatsen.1 

 
Afbeelding 2. Plangebied op de archeologische beleidskaart van de gemeente Pekela.2  
(Legenda; Roze=hoge verwachting en licht geel is een lage verwachting). 
 

 

 

                                                             
1
 Molema e.a. 2010 

2
 Molema e.a. 2010 
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Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 26 januari 2017 door L.C. Nijdam conform 

SIKB-protocol 4003. In fase 2 is een oppervlaktekartering uitgevoerd op 17 maart 2017. 

Dit is versie 1 van dit rapport. Indien de bevoegde overheid wijzigingen wenst, dan zullen deze 

worden verwerkt in een volgende versie. Indien dit niet het geval is, dan wordt deze versie in 

de loop der tijd als de definitieve beschouwd. 

1.2 Doel en Vraagstelling 

Het doel van het veldonderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw om uitspraken te 

kunnen doen over de aan-of afwezigheid van archeologische niveaus en mogelijke 

bodemverstoringen binnen het plangebied. Het doel is om kansarme zones uit te sluiten en 

kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek. De volgende vragen staan bij het 

onderzoek centraal: 

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

 Is de bodem nog intact? 

 Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen werkzaamheden? 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type? 

1.3 Administratieve gegevens 

Tabel 1: administratieve gegeven. 
Provincie: Groningen 
Gemeente: Pekela 
Adres/toponiem: Tweederdeweg 
Kadastrale nrs. I 671 en I 682 
Kaartblad: 12H en 13C 
Opdrachtgever: Dhr. A. Schuring 

T 06-53212892 
Bevoegd gezag: Gemeente Pekela 
coördinaten: 259.913/560.884  

259.983/560.918  
260.415/560.064 
260.357/559.989 

Oppervlakte plangebied Circa 7,2 hectare  
Onderzoekmeldingsnummer 
Archis 3.0: 

4032060100 
 

Beheer en plaats van 
digitale documentatie.  

ArGeoBoor, 
Dans Easy  
Provinciaal of Gemeentelijke archeologisch depot. 
Koninklijke Bibliotheek 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied betreft een perceel (I 671) ten noorden en een perceel (I 682) ten zuiden van 

de Tweederdeweg. Beide percelen zijn in gebruik als akkerland. In het terrein komen enkele 

lichte welvingen voor. Het zuidelijk gedeelte van het plangebied ligt op een meer uitgesproken 

verhoging (zie afbeelding 4).3 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Op het perceel komen enkele verhogingen en wat lager gelegen delen voor. De bedoeling is 

om het perceel te egaliseren, waarbij de hogere gronden worden af te graven en de laagten 

worden opgevuld. Het is de bedoeling om de bouwvoor tijdelijk te verwijderen en deze na het 

afgraven van de grond weer terug te zetten. 

3 Archeologische verwachting 

Het plangebied maakt deel uit van de veenkoloniën. De veengroei is hier na het mesolithicum 

in het laat neolithicum, rond 4.000 v. Chr. op gang gekomen, waarbij een groot veengebied 

ontstond.4 Op dekzandhoogten ter plaatse landschappelijke overgangen van hoog gelegen 

zones naar laag gelegen gebieden. Nabij het plangebied zijn vindplaatsen aangetroffen 

bestaande uit strooiingen van bewerkt vuursteen. De aangetroffen vindplaatsen worden 

gedateerd in het mesolithicum en laat-paleolithicum. De bodem ter plaatse van vindplaatsen 

bestaat over het algemeen uit sterk gepodzoliseerd dekzand.5 Onder de bouwvoor kunnen 

grondsporen in de vorm van haardkuilen verwacht worden. Hieronder is een hoogtekaart 

weergegeven met de in het gebied bekende vondsten. Met name ten zuidwesten van het A.G. 

Wildervanck kanaal zij veel vondsten gedaan (zie afbeelding 3). 

 

                                                             
3 Actueel hoogtebestand Nederland (AHN) 
4
 Vos & de Vries 2013 

5
 Groenendijk 1997 
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Afbeelding 3. Plangebied op een overzichtskaart op basis van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland met de bekende vondstlocaties uit Archis 3.6 
 
Verwachte bodemverstoringen 
Op de hoogtekaart in afbeelding 4 is te zien dat de beide percelen in de lengterichting bewerkt 

zijn en dat hierbij reeds egalisatie werkzaamheden hebben plaatsgevonden op het perceel ten 

noorden van de tweederdeweg. Bij boring 4 is een zandrug uitgevlakt die op het naastgelegen 

perceel in het zuidwesten nog aanwezig is. Hetzelfde geldt voor een ruggetje bij de boringen 1 

en 6. In het zuidelijk deel lijkt het oorspronkelijke reliëf nog intact te zijn. 

                                                             
6
 AHN-2 2007-2012 en Archis 3 
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Afbeelding 4: Hoogtekaart van het plangebied met de boorlocaties.7  

                                                             
7
 AHN-2 2007-2012 
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4 Inventariserend veldonderzoek 

4.1 Verkennend booronderzoek 

4.2 Methode 

Veldinspectie 

Bij een veldinspectie wordt gelet op hoogteverschillen en andere zaken die van belang kunnen 

zijn voor de archeologische verwachting van het plangebied.  

Verkennend booronderzoek 

In het plangebied zijn in totaal 23 boringen (nrs. 1 t/m 23) gezet met Edelmanboor met een 

diameter van 7 cm (zie afbeelding 4). De boringen zijn geplaatst op aanwezige dekzandkopjes 

en uitgevoerd tot circa 1,2 m –mv. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform 

de NEN 5104.8 De archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de 

Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.9 

Intacte bodemhorizonten zijn geclassificeerd volgens de methode van Bakker en Schelling uit 

1989. De boringen zijn ingemeten met een GPS ontvanger.10 

Oppervlaktekartering 

Twee maanden na het verkennend booronderzoek is op 17 maart 2017 een oppervlaktekarting 

uitgevoerd. Omdat uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat eventuele vindplaatsen 

in de bouwvoor zijn opgenomen, is besloten om een oppervlaktekartering uit te voeren. Het 

doel van de oppervlaktekartering  is om eventuele vuursteen vindplaatsen op te sporen in de 

zone met een intacte podzolbodem. Een oppervlaktekartering is uitgevoerd ter plaatse van 

boring 1 en het hele gebied tussen boring 22 en boring 8. In raaien die circa 5 meter uit elkaar 

lagen is de akker afgelopen. De zichtbaarheid was redelijk goed.  

                                                             
8
 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 

9 Bosch 2007 
10

 GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code, SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1 
m nauwkeurig. 
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4.3 Resultaten 

Veldinspectie 

Het aanwezige reliëf zoals te zien is in afbeelding 4 is binnen het plangebied aanwezig. Het 

perceel ten zuidwesten van het hoge gebied van het zuidelijke perceel is ondertussen 

afgegraven. 

Verkennend booronderzoek 

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven in 

afbeeldingen 4 en 5. 

Bodemopbouw en interpretatie 

De resultaten van het booronderzoek zijn weergegeven in afbeelding 5. 

Op het noordelijk perceel zijn in eerste aanleg de boringen 1 t/m 4 gezet. Hieruit bleek dat in 
boring 1 een redelijk intacte podzolbodem aanwezig was en dat in de boringen 2 t/m 4 deze 
ontbrak als gevolg van verstoring, vermoedelijk egalisatie, zoals dit ook te zien is op de 
hoogtekaart. Om na te gaan hoe groot de zone met intacte podzolbodem was tussen boringen 
1 en 2, zijn hier boringen 5 en 6 uitgevoerd. Ten zuiden van boring 1 is boring 23 geplaatst. In 
de boringen 5, 6 en 23 is een dunne laag veraard veen aangetroffen en ontbreken 
podzolbodems. Het gaat in boring 1 dus om een kleine zone met een podzolgrond. In het 
zuidelijk deel van het plangebied zijn de boringen 7 t/m 22 uitgevoerd. In boring 7 werd een 
podzolbodem aangetroffen, waarop boringen 8 en 9 zijn gezet. Hier ontbrak een 
podzolbodem, vermoedelijk als gevolg van afgraving. In de boringen 10, 11 en 13 werd wel een 
podzolbodem aangetroffen. In boring 14 ontbrak de Bh horizont als gevolg van ploegen of 
egaliseren van de top van de hier aanwezige zandrug (geel omrande gebied). Boring 15 is 
tussen boring 14 en 13 geplaatst en hier was wel weer een intacte podzolbodem aanwezig. 
Ook in de boringen 16 t/m 19 en boring 21 zijn Bh horizonten aanwezig. In boring 20, geplaatst 
in een smalle laagte is een dikke Bw horizont aangetroffen, ontstaan als gevolg van uittredend 
ijzerhoudend kwelwater. In boring 22 geplaatst op de rand van een laagte is een dunne 
veenlaag aangetroffen.
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Afbeelding 5. Boorpunten en bodemtype op een detailhoogtekaart. Aangegeven met een gele 
lijn is de hoge zandrug, waarop bij de oppervlaktekartering verbrand en bewerkt vuursteen is 
aangetroffen. 
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4.4 Oppervlaktekartering 

Bij de kartering zijn op drie locaties vuursteen fragmentjes opgeraapt. Deze zijn ingemeten met 

GPS op circa 1 meter nauwkeurig. De drie locaties liggen op een zuidwest-noordoost 

georiënteerde zandrug, die de akker doorsnijdt. De drie vondstlocatie liggen in een gebied van 

circa 3.600 m2. De vondstlocaties zijn weergegeven in de kaart met resultaten. In de 

onderstaande tabel zijn de vondsten beschreven. De vondsten zijn niet gedetermineerd door 

een specialist, maar kunnen op basis van landschap en vondsten in de omgeving in het 

mesolithicum (Midden-steentijd) worden gedateerd. 

 

Vondslocatie verbrand Niet verbrand Totaal 

1 8x brokken 4x afval 

1x kling 

1x afslag 

2x naaldvormig stuk 

16x 

2 5x (ook bewerkt) 1x afval 

1x brok 

7x 

3 4x brokken  2 x bewerkingsafval 6x 

Tabel met de oppervlaktevondsten. 

 

 

 
Afbeelding 6a. De vondsten bij locatie 1. Links de vijf niet verbrande bewerkte stukjes vuursteen 
en rechts de verbrande stukjes vuursteen. 
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Afbeelding 5b. De vondsten bij locatie 2. Links de twee niet verbrande bewerkte stukjes 
vuursteen en rechts de verbrande stukjes vuursteen. 
 

 

Afbeelding 5c. De vondsten bij locatie 3. Links de twee niet verbrande bewerkte stukjes 
vuursteen en rechts de vier verbrande stukjes vuursteen. 
 

 

 

 

 

 

 

Volgende pagina: Afbeelding 6. Een detailkaart van de vindplaats. 
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5 Conclusies  

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

De bodem bestaat uit een dekzand met op de hoge delen een restant van een 

podzolbodem en een dunne veenlaag in de laagst gelegen zones.  

 Is de bodem nog intact? 

Ten noorden van de Tweederdeweg zijn de aanwezige dekzandkopjes grotendeels 

afgetopt, uitzondering vormt het zandkopje direct ten noorden van de Tweederdeweg 

waar in boring 1 een Bh horizont is aangetroffen. In het zuidelijk deel van het 

plangebied is een groot deel van de bodem intact, dat wil zeggen dat van de 

podzolbodem nog een dikke Bh horizont resteert. De E horizont is wel opgenomen in de 

huidige bouwvoor en daarmee waarschijnlijk ook het grootste deel van eventuele 

archeologische artefacten. 

 Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

Op basis van de uitgevoerde oppervlaktekartering is een vuursteenvindplaats 

gekarteerd op het hoogste deel van het plangebied. De bodem is hier plaatselijk tot in 

de C-horizont verstoord maar op de flanken is de bodem nog intact. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Bij ontgronding van de zuidelijke dekzandhoogte zal een eventuele waardevolle 

vindplaats verloren gaan. 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek? 

Geadviseerd wordt om de zandkop met de vindplaats in het zuidelijk deel van het 

plangebied niet te ontgraven zonder het uitvoeren van vervolgonderzoek.  

6 Aanbeveling 

Voor het noordelijk deel van het plangebied en een groot deel van het zuidelijk deel van het 

plangebied zijn er vanuit archeologisch oogpunt geen bezwaar tegen de voorziene 

grondwerkzaamheden. In het gebied waar de archeologisch vindplaats met resten uit 

vermoedelijk het mesolithicum zijn aangetroffen wordt aanbevolen om een waarderend 

onderzoek uit te voeren naar de informatie waarde van de aangetroffen archeologische 

resten. Dit onderzoek kan bestaan uit het intensiveren van het booronderzoek en de 

oppervlakte kartering. 

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem- verstorende activiteiten verplicht is om eventuele 

vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 5.10 van de 

Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de 

Gemeente Pekela. 

.  
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Bijlage 1 

boorstaten 



45

Boring 1       RD-coördinaten: 260068/560657 -

-mv (m)    NAP(m)

0 3,91

Boring 1       RD-coördinaten: 260068/560657 -

-mv (m)    NAP(m)

1 2,91

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

60
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, B 
horizont dekzand

80 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
BC horizont dekzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/geel, C horizont dekzand

55

Boring 2       RD-coördinaten: 260030/560732 -

-mv (m)    NAP(m)

0 3,74

Boring 2       RD-coördinaten: 260030/560732 -

-mv (m)    NAP(m)

1 2,74

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, 
bouwvoor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, onscherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, vlekken donker grijs

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, zwak roesthoudend, C horizont dekzand

35

Boring 3       RD-coördinaten: 259994/560801 -

-mv (m)    NAP(m)

0 3,83

Boring 3       RD-coördinaten: 259994/560801 -

-mv (m)    NAP(m)

1 2,83

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

45
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, gevlekt/verstoord, vlekken donker grijs, los70

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, C 
horizont dekzand100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, C horizont dekzand



30

Boring 4       RD-coördinaten: 259961/560865 -

-mv (m)    NAP(m)

0 3,83

Boring 4       RD-coördinaten: 259961/560865 -

-mv (m)    NAP(m)

1 2,83

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/geel, zwak roesthoudend, C horizont dekzand

30

Boring 5       RD-coördinaten: 260045/560706 -

-mv (m)    NAP(m)

0 3,67

Boring 5       RD-coördinaten: 260045/560706 -

-mv (m)    NAP(m)

1 2,67

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, bouwvoor

55 Veen, sterk zandig, donkerbruin/zwart, scherpe ondergrens, veraard

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, zwak roesthoudend, C horizont dekzand

30

Boring 6       RD-coördinaten: 260058/560679 -

-mv (m)    NAP(m)

0 3,8

Boring 6       RD-coördinaten: 260058/560679 -

-mv (m)    NAP(m)

1 2,8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

35

Veen, sterk zandig scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

80 Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, onscherpe ondergrens, matig roesthoudend, Bw 
horizont dekzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, C horizont dekzand



25

Boring 7       RD-coördinaten: 260357/560076 -

-mv (m)    NAP(m)

0 4,7

Boring 7       RD-coördinaten: 260357/560076 -

-mv (m)    NAP(m)

1 3,7

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

45
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, Bhs horizont dekzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/geel, C horizont dekzand

20

Boring 8       RD-coördinaten: 260372/560044 -

-mv (m)    NAP(m)

0 4,5

Boring 8       RD-coördinaten: 260372/560044 -

-mv (m)    NAP(m)

1 3,5

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, brok Bh horizont

80
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbeige/grijs, C horizont dekzand

25

Boring 9       RD-coördinaten: 260389/560076 -

-mv (m)    NAP(m)

0 4,58

Boring 9       RD-coördinaten: 260389/560076 -

-mv (m)    NAP(m)

1 3,58

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

45
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, scherpe ondergrens, BC 
horizont dekzand

80 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbeige/grijs, C horizont dekzand



20

Boring 10       RD-coördinaten: 260363/560059 -

-mv (m)    NAP(m)

0 4,65

Boring 10       RD-coördinaten: 260363/560059 -

-mv (m)    NAP(m)

1 3,65

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand 

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, Bw horizont 
dekzand

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbeige/grijs, C horizont dekzand

25

Boring 11       RD-coördinaten: 260346/560051 -

-mv (m)    NAP(m)

0 4,75

Boring 11       RD-coördinaten: 260346/560051 -

-mv (m)    NAP(m)

1 3,75

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont70
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus scherpe ondergrens, Bw horizont dekzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbeige/grijs, C horizont dekzand



20

Boring 12       RD-coördinaten: 260342/560102 -

-mv (m)    NAP(m)

0 4,74

Boring 12       RD-coördinaten: 260342/560102 -

-mv (m)    NAP(m)

1 3,74

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs/bruin, scherpe ondergrens, EB 
horizont dekzand

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, BC 
horizont dekzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs/geel, zwak roesthoudend, C horizont dekzand

20

Boring 13       RD-coördinaten: 260332/560123 -

-mv (m)    NAP(m)

0 5

Boring 13       RD-coördinaten: 260332/560123 -

-mv (m)    NAP(m)

1 4

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

35

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, onscherpe ondergrens,  Bh/BC 
horizont dekzand

80 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/geel, zwak roesthoudend, C horizont dekzand

25

Boring 14       RD-coördinaten: 260306/560177 -

-mv (m)    NAP(m)

0 5,2

Boring 14       RD-coördinaten: 260306/560177 -

-mv (m)    NAP(m)

1 4,2

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, C horizont dekzand



25

Boring 15       RD-coördinaten: 260320/560148 -

-mv (m)    NAP(m)

0 5,2

Boring 15       RD-coördinaten: 260320/560148 -

-mv (m)    NAP(m)

1 4,2

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus scherpe ondergrens, bouwvoor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand70
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, onscherpe ondergrens, Bh/BC 
horizont dekzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, C horizont dekzand

25

Boring 16       RD-coördinaten: 260289/560208 -

-mv (m)    NAP(m)

0 5,1

Boring 16       RD-coördinaten: 260289/560208 -

-mv (m)    NAP(m)

1 4,1

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand70
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, onscherpe ondergrens, Bh/BC 
horizont dekzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/geel, C horizont dekzand

30

Boring 17       RD-coördinaten: 260276/560234 -

-mv (m)    NAP(m)

0 4,9

Boring 17       RD-coördinaten: 260276/560234 -

-mv (m)    NAP(m)

1 3,9

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

45
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus onscherpe ondergrens, Bh horizont 
dekzand60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, onscherpe ondergrens, Bh/BC 
horizont dekzand

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbeige, C horizont dekzand



35

Boring 18       RD-coördinaten: 260261/560265 -

-mv (m)    NAP(m)

0 4,8

Boring 18       RD-coördinaten: 260261/560265 -

-mv (m)    NAP(m)

1 3,8

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

50 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand65

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, BC horizont dekzand

100
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, zwak roesthoudend, C horizont dekzand

20

Boring 19       RD-coördinaten: 260248/560296 -

-mv (m)    NAP(m)

0 4,85

Boring 19       RD-coördinaten: 260248/560296 -

-mv (m)    NAP(m)

1 3,85

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand60

Zand, matig fijn, zwak siltig onscherpe ondergrens, BC horizont dekzand80

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbeige, zwak roesthoudend, C horizont dekzand

15

Boring 20       RD-coördinaten: 260215/560359 -

-mv (m)    NAP(m)

0 4,11

Boring 20       RD-coördinaten: 260215/560359 -

-mv (m)    NAP(m)

1 3,11

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, Bw 
horizont dekzand

110 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs/wit, zwak roesthoudend, C horizont dekzand



20

Boring 21       RD-coördinaten: 260195/560398 -

-mv (m)    NAP(m)

0 4,45

Boring 21       RD-coördinaten: 260195/560398 -

-mv (m)    NAP(m)

1 3,45

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

50 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs/bruin, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord, 
EBh horizont60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus onscherpe ondergrens, Bh horizont 
dekzand

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, BC horizont dekzand

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, C horizont dekzand

30

Boring 22       RD-coördinaten: 260177/560435 -

-mv (m)    NAP(m)

0 4,07

Boring 22       RD-coördinaten: 260177/560435 -

-mv (m)    NAP(m)

1 3,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

40

Veen, sterk zandig, donkerbruin/rood, onscherpe ondergrens, veraard + elzenhout 
rood70
Zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, smeerlaag?

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, C horizont dekzand



30

Boring 23       RD-coördinaten: 260109/560574 -

-mv (m)    NAP(m)

0 3,67

Boring 23       RD-coördinaten: 260109/560574 -

-mv (m)    NAP(m)

1 2,67

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

55 Veen, sterk zandig, donkergrijs, onscherpe ondergrens, veraard

90 Zand, matig fijn, zwak siltig, donkerbruin/grijs, onscherpe ondergrens

120 Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, Bw horizont dekzand




