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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

In het kader van de herinrichting Swette-De Burd bereidt Dienst Landelijk Gebied (DLG) 
momenteel de inrichting van het eiland de Burd ten oosten van Grou voor. Er worden 
maatregelen genomen ten behoeve van de ontwikkeling van natuur, landschap en recrea-
tie. Eén van deze maatregelen betreft het graven van een vaarverbinding tussen het Pik-
mar en de Wide Ie. Doel van deze nieuwe vaarverbinding is om de waterrecreatie een im-
puls te geven en de positie van Grou als watersportcentrum te verstevigen. Vanuit diverse 
belangengroepen in de watersport is deze wens geuit. De locatie van de nieuwe vaarver-
binding is in figuur 1 weergegeven.  
 

 
Figuur 1. De ligging van het projectgebied 

1.   2. Planologische regeling 

Het geldende bestemmingsplan is het bestemmingsplan Buitengebied 2008 (vastgesteld 
op 10 maart 2009). In dit bestemmingsplan heeft het projectgebied de bestemming ‘Na-
tuurgebied‘ met de nadere aanduiding “grasland”, “gaaf gebied” en “te ontwikkelen”. 
Daarnaast heeft een klein gedeelte de aanduiding “molenbeschermingszone”. De beoogde 
ontwikkeling is binnen deze bestemming niet toegestaan.  
 
De ontwikkeling wordt daarom mogelijk gemaakt via een omgevingsvergunning ex artikel 
2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waar-
mee deze in afwijking van het bestemmingsplan wordt vergund. Op deze manier wordt 
ook de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan opgeheven. Een voorwaarde hier-
bij is dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Ter motivering 
hiervan is een goede ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Deze notitie voorziet hierin.  
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1.   3. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is een beschrijving gegeven van het project. Hierbij wordt ingegaan op de 
ruimtelijke en functionele aspecten van het plan. Vervolgens is in hoofdstuk 3 een be-
schrijving gemaakt van het provinciaal en gemeentelijk beleid dat een relatie heeft met 
het projectgebied en/of de ontwikkeling. In hoofdstuk 4 wordt op de diverse omgevings-
aspecten ingegaan. Hoofdstuk 5 gaat in op de uitvoerbaarheid van het plan. Er wordt on-
derscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. Ook 
wordt er in dit hoofdstuk ingegaan op het aspect grondexploitatie. Tenslotte geeft hoofd-
stuk 6 de conclusie van de ruimtelijke onderbouwing weer.  
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2. PROJECTBESCHRIJVING 

2.   1. Huidige situatie 

Het projectgebied ligt op het eiland De Burd ten oosten van het dorp Grou. De Burd ligt 
midden in het recreatievaartnetwerk van Fryslân, met aan de westzijde van het eiland het 
Pikmar en aan de oostzijde de Wide Ie.  
 
Het noordelijke deel van de Burd, de Noarderburd, heeft grotendeels de functie natuur. 
Hierbij gaat het om graslanden met een agrarisch medegebruik. Op het zuidelijke deel van 
de Burd, de Suderburd, is er voornamelijk sprake van agrarisch gebruik. Dit betreft het ge-
bied ten zuiden van de Wide en Neare Burd. Zie bijlage 1 voor een topografische kaart met 
gebiedsnamen. Op de Burd staan enkele agrarische bedrijven en woningen, langs de ran-
den van het eiland zijn diverse vakantiewoningen en recreatiearken aanwezig. De Burd 
heeft een open landschap. Begroeiing met bomen en struiken is met name rond de erven 
aanwezig.  
 
De Burd is voor gemotoriseerd wegverkeer alleen vanuit Grou te bereiken, via een pont 
over het Prinses Margrietkanaal. Vanaf de pont is er op de Burd een noordelijke en een 
zuidelijke ontsluitingsroute. Beide wegen lopen dood. De bebouwing op de Burd concen-
treert zich rondom de zuidelijke weg.  

2.   2. Het beoogde voornemen 

Tussen het Pikmar en de Wide Ie/Sitebuorster Ie wordt in het kader van de herinrichting 
Swette-De Burd een vaarverbinding door de Suderburd gegraven. De provincie Fryslân is 
opdrachtgever voor de herinrichting. Het gaat in totaal om circa 22 hectare grasland dat 
wordt ontgraven. Deze grond is eigendom van de provincie Fryslân en staat op naam van 
Bureau Beheer Landbouwgronden. De uitvoering van de werkzaamheden wordt gecoördi-
neerd door Dienst Landelijk Gebied. Bij de ontgraving zal aan de noordzijde van de nieuwe 
vaarverbinding een kade worden aangelegd die ervoor zorgt dat de rest van de Burd als 
polder gehandhaafd kan blijven. Deze kade heeft de functie van regionale waterkering. 
Aan de zuidzijde van de ontgraving wordt ook een kade aangebracht. Dit ter bescherming 
de percelen grasland op het nieuwe eiland dat er ontstaat als gevolg van de ontgraving 
van de Suderburd. Het nieuwe eiland is alleen bereikbaar per boot. De percelen grasland 
op het eiland zullen als ‘vaarland’ beheerd worden.  
 
Langs de oevers van de ontgraving wordt een luwe zone met ondiep water aangelegd. De-
ze zone dient als natuurvriendelijke overgang van de vaarverbinding naar de kaden. Het is 
de bedoeling dat zich hier een oevervegetatie met riet en waterplanten gaat ontwikkelen.   
Zie bijlage 2 voor een tekening van de nieuwe vaarverbinding en de aan te leggen kaden. 
In deze bijlage zijn ook dwarsdoorsneden van de nieuwe situatie opgenomen. 
 
De inrichting van de Suderburd voor de watersport is een van de doelstellingen van de 
herinrichting Swette-De Burd. Met het aanleggen van een nieuwe vaarverbinding tussen 
Pikmar en Sitebuorster Ie kan de positie van Grou voor de waterrecreatie versterkt wor-
den. Naast het bieden van mogelijkheden voor recreatie is er op de Burd voornamelijk 
sprake van een doelstelling die gericht is op de ontwikkeling van natuurwaarden. De vaar-
verbinding maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en heeft hierin 
de natuurdoelstelling van ‘zoete plas’. De natuurvriendelijke oevers vormen de overgang 
naar de kaden en het achterliggende polderlandschap. Op het nieuwe eiland zullen de 
structuren van dit polderlandschap gehandhaafd worden: 
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graslandpercelen in een opstrekkende verkaveling en brede sloten met natuurlijke oevers. 
Hierdoor is het oude cultuurlandschap van de Burd vanaf het water goed te beleven voor 
de watersport. 
 
Ten noordoosten van de ontgraving is een recreatief woonschip aanwezig. Zie bijlage 1 
voor de exacte locatie. Realisatie van de nieuwe vaarverbinding heeft geen nadelig effect 
op deze ligplaats. De afstand van het bevaarbare deel van de ontgraving tot aan de lig-
plaats bedraagt minimaal 50 meter. De nieuwe oever wordt daarbij dermate goed verde-
digd, onder andere door het aanbrengen van stortsteen, dat er geen kans is op afslag van 
deze oever. Het plan is bekend bij de eigenaar van dit woonschip en deze heeft geen be-
zwaren tegen de ontgraving. 
 
Op het nieuw te ontstane eiland staan drie vakantiewoningen. Deze woningen zijn in de 
huidige situatie alleen via het water bereikbaar. In de praktijk zou men te voet de openba-
re weg op de Burd kunnen bereiken, maar daarbij moet men minimaal 1,5 kilometer door 
de weilanden lopen. De woningen zijn niet met een auto bereikbaar. De eigenaren van de-
ze woningen zijn bekend en akkoord met de geplande ontgraving. 
 
Ten noordwesten van de nieuwe vaarverbinding ligt een park met vakantiewoningen. De 
afstand tot de dichtstbijzijnde vakantiewoning bedraagt ongeveer 150 meter. De ontgra-
ving heeft geen effect op het park. Tussen de ontgraving en het park blijft een oppervlakte 
grond liggen dat niet vergraven wordt. Hierdoor is er voor de woningen op het vakantie-
park geen toename van golfslag te verwachten. Ook een toename van vaarbewegingen in 
de directe nabijheid van de woningen is te verwaarlozen omdat de doorgaande vaarroute 
op een afstand van meer dan 150 meter gelegen is. Daarnaast grenst het park op dit mo-
ment ook al aan openbaar bevaarbaar water.  
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3. BELEID 

Dit hoofdstuk behandelt het beleid dat betrekking heeft op de omgevingsvergunning. Ach-
tereen volgens wordt er ingegaan op het Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid dat een 
relatie heeft met de genoemde ontwikkeling en/of het projectgebied. 

3.   1. Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. 
Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. De 
nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande nota’s 
zoals de Nota Ruimte, de agenda Landschap en de agenda Vitaal Platteland. 
 
Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en kiest voor 
een selectieve inzet van rijksbeleid op 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het 
Rijk verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale 
overheden beleidsvrijheid. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 in wer-
king getreden. Het Barro stelt niet alleen regels omtrent de 13 aangewezen nationale be-
langen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, maar stelt ook regels 
die in bestemmingsplannen moeten worden opgenomen.  
 
Conclusie rijksbeleid 
Het projectgebied en/of de ontwikkeling raken geen van deze rijk belangen. 

3.   2. Provinciaal beleid 

Streekplan Fryslân 
Het ruimtelijk beleid van de provincie vormt een belangrijk kader voor het gemeentelijk 
(bestemmingsplan)beleid. Dit is onder meer neergelegd in het Streekplan Fryslân (vastge-
steld op 13 december 2006).  
 
De provincie Fryslân zet, meer dan voorheen, in op de verhoging van de ruimtelijke kwali-
teit bij veranderingen in het gebruik en de inrichting van de ruimte. Ruimtelijke kwaliteit 
dient zowel voor economische, sociale als culturele belangen en is daarmee voor alle func-
ties in Fryslân essentieel. Met ruimtelijke kwaliteit wordt bedoeld dat in ruimtelijke plan-
nen, in ontwerpen en in de uitvoering, expliciet de gebruikswaarde, de belevingswaarde 
en de toekomstwaarde in stand worden gehouden en verder worden ontwikkeld. 
 
Bij het streven naar een vitaal platteland, wordt ruimte geboden voor ontwikkelingen bin-
nen de plaatselijke verhoudingen en kwaliteiten van het gebied. Voor de ontwikkeling van 
lokale en regionale bedrijvigheid wordt in het buitengebied ruimte geboden. 
 
Verordening Romte Fryslân 
In de Verordening Romte Fryslân (vastgesteld op 15 juni 2011) stelt de provincie regels 
aan de provinciale belangen. Deze regels moeten in gemeentelijke plannen worden door 
vertaald.  
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De Verordening bepaalt dat er bij planologische procedures aangegeven moet worden op 
welke wijze er invulling wordt gegeven aan het aspect ruimtelijke kwaliteit. In hoofdstuk 2 
is aangegeven hoe de ontwikkeling wordt ingepast in de bestaande omgeving. 
 
Verder geeft de verordening aan dat voor gronden die behoren tot de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS) geen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt welke significant negatieve 
effecten hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van de gronden. In hoofdstuk 2 
is aangegeven dat de herinrichting Swette-De Burd invulling geeft aan de natuurdoelstel-
ling voor de Burd. De aanleg van de vaarverbinding is een impuls voor de watersport 
rondom Grou, maar er is tevens sprake van een inrichting die aansluit bij de invulling van 
de Ecologische Hoofstructuur. 
 
Ontgrondingenwet 
De ontgraving van de Suderburd is onderdeel van het inrichtingsplan '3e uitvoeringsmodu-
le herinrichting Swette-De Burd' en is om die reden niet vergunningplichtig in het kader 
van de ontgrondingenwet. 
 
3e Uitvoeringsmodule herinrichting ‘Swette-De Burd’ 
Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân heeft in 2010 de 3e Uitvoeringsmodule van 
de herinrichting ‘Swette-De Burd’ vastgesteld. In deze module worden concrete maatrege-
len benoemd waarvoor budget is gereserveerd. De module is een uitwerking van een deel 
van het Raamplan voor de herinrichting, waarin alle doelstellingen van de herinrichting 
zijn vastgelegd. De inrichting van de Burd is onderdeel van de 3e Uitvoeringsmodule. Bij 
het opstellen van het inrichtingsplan voor de Burd heeft overleg plaatsgevonden met om-
liggende eigaren en met belanghebbenden. Daarnaast zijn er informatiebijeenkomsten 
gehouden in de streek. De module heeft daarnaast 6 weken ter inzage gelegen. Iedere be-
langhebbende heeft in die periode een zienswijze op de plannen kenbaar kunnen maken. 
Er zijn geen zienswijzen ingediend over de aanleg van de vaarwegverbinding. 
 
Conclusie provinciaal beleid 
De ontgraving van de Suderburd past binnen het beleid van provincie Fryslân. De aanleg 
van open water met natuurvriendelijke oevers geeft invulling aan de Ecologische Hoofd-
structuur op de Burd. Daarnaast wordt de positie van het dorp Grou als watersportcen-
trum versterkt door de aanleg van de vaarverbinding. De aanleg van open water met na-
tuurvriendelijke oevers past binnen het beleid van de provincie Fryslân.  

3.   3. Gemeentelijk beleid 

Conclusie gemeentelijk beleid 
De ontwikkeling past binnen het beleid van de gemeente Boarnsterhim. Op basis van de 
functie-ontwikkelingskaart in het Bestemmingsplan Buitengebied 2008 is de Suderburd 
aangemerkt als zoekgebied ‘Waterrecreatieve ontwikkelingen’ en in de structuurvisie 
Boarnsterhim 2018 als ‘zoekgebied recreatieve ontwikkelingen’. Het afgraven van de Burd 
ten behoeve van water valt hieronder. De ontgraving past ook goed binnen de ecologische 
doelstellingen van de gemeente Leeuwarden.  
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4. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

In de bestaande omgevingssituatie kunnen (wettelijke) belemmeringen en/of voorwaar-
den een rol spelen. Het uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat er een goede om-
gevingssituatie ontstaat. In de volgende paragrafen zijn de randvoorwaarden die voort-
vloeien uit de milieu- en omgevingsaspecten beschreven. 

4.   1. Ecologie 

Toetsingskader en beleid 
Bij elk ruimtelijk plan moet, met het oog op beschermenswaardige natuurwaarden, reke-
ning worden gehouden met de regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. 
 
Gebiedsbescherming 
De bescherming van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten is gere-
geld in de Natuurbeschermingswet. Als ontwikkelingen (mogelijk) leiden tot aantasting 
van de natuurwaarden binnen deze gebieden, moet een vergunning worden aangevraagd. 
Daarnaast moet rekening worden gehouden met het beleid ten aanzien van de Ecologisch 
Hoofdstructuur (EHS). Ten aanzien van ontwikkelingen binnen de EHS geldt het ‘nee, ten-
zij-principe’. 
 
Soortenbescherming 
Op grond van de Flora- en faunawet geldt een algemeen verbod voor het verstoren en 
vernietigen van beschermde plantensoorten, beschermde diersoorten en hun vaste rust- 
of verblijfplaatsen. Onder voorwaarden is ontheffing van deze verbodsbepalingen moge-
lijk. Voor soorten die vermeld staan in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal Ro-
de-Lijst-soorten zijn deze voorwaarden zeer streng.  
 
Toetsing en uitgangspunten voor de omgevingsvergunning 
Gebiedsbescherming Natura 2000 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de ‘Alde Feanen’. Dit gebied ligt op een afstand 
van circa 1.500 meter vanaf het projectgebied. Er is een ecologisch onderzoek uitgevoerd, 
waarin ook de invloed op de Natura 2000 doelsoorten is meegenomen (zie bijlage 4). Uit 
het onderzoek blijkt dat de inrichtingsmaatregelen geen gevolgen hebben voor de in-
standhoudingsdoelstellingen waarvoor de Alde Feanen zijn aangewezen. Strijdigheid met 
de Natuurbeschermingswet kan alleen optreden wanneer verstoring van het foerageerge-
bied van ganzen optreed, of wanneer het beschikbare areaal aan foerageergebied sterk 
afneemt. Verstoring van ganzen wordt voorkomen door een aangepaste planning en 
werkwijze. Door het graven van de vaarverbinding gaat circa 22 hectare grasland verloren 
op de Suderburd. De Suderburd heeft echter een geringe betekenis als foerageergebied 
voor ganzen, dit in tegenstelling tot de Noarderburd. De Noarderburd wordt als grasland-
gebied gehandhaafd. Er treedt dus nauwelijks afname van het oppervlak aan foerageerge-
bied op. De provincie Fryslân heeft laten weten dat er in het kader van de Natuurbe-
schermingswet geen bezwaar is voor uitvoering van het project. Zie hiervoor de Beoorde-
ling NB-wet door provincie Fryslân, bijlage 3. 
 
Gebiedsbescherming EHS 
Het projectgebied ligt binnen de EHS. Uit het ecologische onderzoek in bijlage 4 blijkt dat 
het inrichtingsplan voor De Burd in overeenstemming is met de natuurdoelen die be-
schreven zijn in het Natuurbeheerplan.  
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Weidevogelcompensatie 
Op de Suderburd gaat 14,1 hectare weidevogelgebied verloren als gevolg van de voorge-
nomen ontgraving. Dit dient, conform artikel 7.2.4 van de Verordening Romte gecompen-
seerd te worden. Aansluitend bij artikel 7.2.4d zal de verloren gegane oppervlakte weide-
vogelgebied financieel gecompenseerd worden door storting van een bedrag in een wei-
devogelfonds. 
 
Soortenbescherming 
In het kader van de herinrichting Swette-De Burd is ecologisch onderzoek uitgevoerd (zie 
bijlage 4). Bij het onderzoek is de invloed van het project op diverse soorten onderzocht. 
Hieronder zijn de conclusies die relevant zijn voor de vaarverbinding weergegeven. 
 
Habitats 
Op de zuidelijke Burd gaat bij de nieuwe vaarverbinding circa 250 meter aan rietoever, 
een smalle strook (verruigd) rietland en circa 22 hectare grasland verloren. Dit is van in-
vloed op het beschikbare habitat voor rietvogels. Op dit deel van De Burd hebben de gras-
landen een afnemende betekenis voor weidevogels en wintergasten zoals ganzen, zodat 
er geen afname van weidevogelgebied optreedt. Hier staat een uitbreiding van rietland en 
ontwikkeling van natuurgebied tegenover die de verloren gegane oppervlakte ruim-
schoots compenseert. Netto resulteert dit in een uitbreiding van het areaal rietoevers en 
rietland.  
 
Broedvogels 
Voorwaarde is dat er geen verstorende werkzaamheden plaatsvinden in het broedseizoen. 
 
Vissen 
Vissen kunnen schade ondervinden van werkzaamheden aan sloten en watergangen. Be-
schermde soorten zijn echter niet aanwezig. Als gevolg van de vaarverbinding verdwijnen 
sloten. 
 
Omdat de kleine modderkruiper, grote modderkruiper, bittervoorn en rivierdonderpad te-
vens deel uitmaken van een instandhoudingsdoelstelling voor het Natura 2000-gebied 
“Alde Feanen”, kan schade aan deze soorten ook gevolgen hebben voor de staat van in-
standhouding van deze soorten in het Natura 2000-gebied (externe werking). Dit is enkel 
het geval, wanneer populaties zodanig worden geschaad, dat deze verdwijnen als gevolg 
van de inrichting. In de huidige situatie zijn de sloten op de Burd zeer arm aan vissen. Ge-
noemde Natura 2000 doelsoorten worden dan ook niet geschaad.  
 
Amfibieën 
Amfibieën kunnen schade ondervinden bij werkzaamheden aan sloten en watergangen. Er 
wordt daarom gewerkt via een ecologisch protocol. Door fasering van de werkzaamheden 
in het gebied en door sloten van één zijde af te ontgraven zal schade zoveel mogelijk 
voorkomen worden. Zwaar beschermde amfibieën zijn niet aanwezig. 
 
Vleermuizen 
Bij de inrichting van de Burd is het van belang aanwezige vliegroutes van vleermuizen in 
stand te houden. Het aanbrengen van kades rond de Burd heeft geen effect op de ge-
schiktheid als vliegroute. Een positief effect is aanwijsbaar als gevolg van de vaarverbin-
ding op de zuidelijke Burd. Hier ontstaan nieuwe oevers die geschikt zijn als vliegroute en 
foerageergebied voor vleermuizen. 
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De nieuwe vaarverbinding heeft geen nadelige effecten op de foerageergebieden of vlieg-
routes voor vleermuizen. De vaarverbinding kan wel leiden tot wijziging van vliegroutes. 
Het is van belang dat geen extra verlichting langs de oevers zal worden geplaatst wat be-
staande vliegroutes kan verstoren. Aangezien alleen overdag gewerkt wordt hebben de 
werkzaamheden geen gevolgen voor het gebruik als vliegroute door vleermuizen. 
Gezien het belang van de Alde Feanen voor de meervleermuis moet zorgvuldig met de ha-
bitatgeschiktheid voor vleermuizen om te gaan. Doordat het huidige plan voorziet in een 
toename van de oeverlengte en een verbetering van oeverzones is sprake van verbetering 
voor vleermuizen. 
 
Ontheffing Flora- en faunawet 
Door een goede werkplanning op te stellen en indien noodzakelijk een aangepaste werk-
wijze te hanteren zal  veel schade worden voorkomen aan de voorkomende flora en fau-
na. Er is dan ook geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk.  
 
Kapvergunning 
Voor het kappen van bomen in het te ontgraven gedeelte wordt een separate vergunning 
aangevraagd. 

4.   2. Archeologie en cultuurhistorie 

Toetsingskader en beleid 
Ter implementatie van het Verdrag van Malta, is de Monumentenwet gewijzigd. De kern 
van Monumentenwet is dat, wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten 
intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten 
opgegraven en elders bewaard (ex situ). Op welke plaatsen archeologisch onderzoek aan 
de orde is, wordt op grond van gemeentelijk of provinciaal beleid bepaald. 
 
De provincie heeft in dit kader de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) 
opgesteld. Op deze kaart worden voor de perioden Steentijd - Bronstijd en IJzertijd - Mid-
deleeuwen adviezen gegeven over eventueel te verrichten onderzoeken. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor de omgevingsvergunning 
In het kader van de herinrichting is archeologisch onderzoek uitgevoerd (zie bijlage 5). Tij-
dens het onderzoek is een aantal gebieden gesignaleerd waar zich waardevolle archeolo-
gische vindplaatsen die behoudenswaardig zijn, bevinden.  
 
Voor deze vindplaatsen is een verkennend inventariserend booronderzoek uitgevoerd (zie 
bijlage 6). Dit betreft onder andere de geplande vaarverbinding op de Burd. Conclusie van 
dit onderzoek is dat er op een aantal plaatsen binnen de geplande vaarverbinding een in-
tacte podzolbodem aanwezig is.  
 
Daarom is er een waarderend inventariserend booronderzoek uitgevoerd (zie bijlage 7). 
Uit dit onderzoek blijkt dat alleen ter plaatse van vindplaats 1 (zie figuur 2) er sprake is van 
een behoudenswaardige vuursteenvindplaats. Deze ligt op een smalle zuidwest-noordoost 
lopend dekzandruggetje. Het gaat om een vindplaats die niet nader te dateren is dan de 
steentijd. Ter plaatse van de vindplaatsen 2 en 3 zijn geen aanvullende vondsten gedaan 
die duiden op een vuursteenvindplaats. Op basis van de resultaten van het waarderend 
booronderzoek wordt geadviseerd om alleen vindplaats 1 te behouden en te beschermen. 
Vindplaats 2 en 3 zijn niet behoudenswaardig en hier worden geen aanvullende maatrege-
len geadviseerd. Vindplaats 1 (zie figuur 2) wordt buiten de ontgraving van de vaarverbin-
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ding gehouden en wordt hierdoor behouden.  Conclusie is daarom dat er archeologisch 
geen bezwaren bestaan tegen de ontgraving van de Suderburd. 
 

 
Figuur 2. De locatie van vindplaats 1 

 
Cultuurhistorie 
In het bestemmingsplan Buitengebied 2008 is de gehele Burd en het omringende water 
aangemerkt als ‘gaaf gebied’. Uitgangspunt is het behoud en herstel van cultuurhistori-
sche en landschappelijke herkenbaarheid en behoud en herstel van natuurlijke en land-
schappelijke waarden zoals opgenomen op de landschapskaart en bijlage 1 van de voor-
schriften. 
 
Op genoemde landschapskaart wordt De Burd aangeduid met ‘hooilanden’. In bijlage 1 
wordt over het hooilandengebied kort samengevat het volgende genoemd: Het grondge-
bruik is hooiland, later verschoven naar weidebouw. Het heeft een strookvormige blok-
verkaveling, overgaand in een onregelmatige strokenverkaveling. Op De Burd was oor-
spronkelijk al een aantal boerderijen aanwezig. Ontsluiting voornamelijk via het water, la-
ter zijn een aantal wegen aangelegd. Het landschapsbeeld wordt gekarakteriseerd als een 
open, zeer grootschalig en vlak weidegebied met enkele puntvormige elementen in de 
vorm van boerderijen met erfbeplanting. Openheid en doorzicht zijn groot, zonder een 
duidelijke structuur. De wegen hebben een recht beloop en plaatselijk speelt water een 
grote rol. 
 
De ontgraving is weliswaar een aantasting van het gave gebied, maar gelet op de aard 
(aansluiting op een eerdere ontgraving, natuurvriendelijke overgang van de vaarverbin-
ding naar de kade, natuurlijke oevers, oevervegetatie met riet en waterplanten) en om-
vang (in relatie tot de afmetingen van het totale hooilandgebied dat als gaaf gebied is 
aangeduid) van de ingreep, doet dit geen onevenredige afbreuk aan het cultuurhistorische 
kwaliteiten van het gebied. Gelet hierop en rekening houdend met het grote belang van 
het stimuleren van de waterrecreatie en de impuls voor het verstevigen van de positie van 
Grou als watersportcentrum, bestaan er geen overwegende cultuurhistorische bezwaren 
tegen de ontgraving. 
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4.   3. Water 

Toetsingskader en beleid 
Van groot belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is de wettelijk verplichte ‘water-
toets’. De watertoets wordt gezien als een procesinstrument dat moet waarborgen dat de 
gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen voor de waterhuishouding meer expliciet worden 
afgewogen. Belangrijk onderdeel van de watertoets is het vroegtijdig afstemmen van 
ontwikkelingen met de betrokken waterbeheerder. Het onderhavige projectgebied ligt in 
het beheersgebied van Wetterskip Fryslân.  
 
Toetsing en uitgangspunten voor de omgevingsvergunning 
Vanaf de start is Wetterskip Fryslân betrokken bij het herinrichtingsplan van het eiland de 
Burd te Grou. Door het waterschap al in een vroeg stadium te betrekken bij het herinrich-
tingsplan zijn de waterhuishoudkundige doelstellingen voldoende gewaarborgd. Hiermee 
is voldaan aan het watertoetsproces,  zoals vermeld in Leidraad Watertoets van Wet-
terskip Fryslân. De aspecten die vanuit het oogpunt van water van belang zijn bij ruimtelij-
ke plannen sluiten zoveel mogelijk aan bij het Waterbeheerplan en het Waterhuishou-
dingsplan Fryslân 2010-2015. 
  
De regionale waterkering (boezemkade) beschermt het achterliggende gebied tegen hoge 
waterstanden in de Friese boezem. De regionale kering heeft met een bepaalde hoogte 
een kerende werking. Langs de regionale kering ligt een beschermingszone van 5 meter. 
Deze beschermingszone is nodig voor het beheer, onderhoud en bescherming van de re-
gionale kering. In overleg met Wetterskip Fryslân is de hoogte en het profiel van de regio-
nale kering voor dit project bepaald. De inrichting van de KRW oevers voldoen aan de be-
leidsuitgangspunten die Wetterskip Fryslân hiervoor heeft vastgelegd. Door de aanleg van 
de natuurvriendelijke oevers wordt de chemische- en ecologische toestand van het water-
systeem binnen het gebied verbeterd. Het Wetterskip heeft een positief wateradvies af-
gegeven en de watertoetsprocedure is afgerond. Het wateradvies is opgenomen als bijla-
ge 8. Bij Wetterskip Fryslân is een watervergunning aangevraagd voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden. Deze vergunning is inmiddels verleend. 

4.   4. Bedrijven en milieuzonering 

Toetsingskader en beleid 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfs-
activiteiten, voorzieningen en gevoelige functies (waaronder woningen) noodzakelijk. Bij 
deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de basiszone-
ringslijst van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009). Een richtafstand 
wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van be-
drijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. In geval van een gemengd gebied 
kan worden gewerkt met een verkleinde richtafstand. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor de omgevingsvergunning 
De vaarverbinding is geen milieuhinderlijke of –gevoelige functie. Omgekeerd veroorzaakt 
de vaarverbinding ook geen hinder voor derden. Dit aspect is dan ook niet relevant voor 
deze omgevingsvergunning.  
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4.   5. Bodem 

Toetsingskader en beleid  
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, moet in geval van ruimtelijke ontwikke-
lingen worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. Ter 
plaatse van locaties die verdacht worden van bodemverontreiniging, moet ten minste ver-
kennend bodemonderzoek worden uitgevoerd.  
 
Toetsing en uitgangspunten voor de omgevingsvergunning  
Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de oude gemeente Boarnsterhim en ook de in 
voorbereiding zijnde bodemkwaliteitskaart hoeft grondverzet in het gebied geen proble-
men op te leveren. Het gebied heeft naar verwachting de kwaliteit ‘Achtergrondwaarde 
2000’ en is niet verdacht. Grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart is dan ook 
mogelijk.  
 
De grond die ontgraven wordt is via de wettelijke herverkaveling toegedeeld aan het Bu-
reau Beheer Landbouwgronden (BBL). Het BBL heeft de mogelijk verdachte locaties geïn-
ventariseerd voorafgaan aan de definitieve toedeling. BBL wil namelijk geen verontreinig-
de grond in eigendom hebben. Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat alleen de 
toegangsdammen verdacht zijn vanwege de mogelijke aanwezigheid van puin. Dit is door 
het BBL onderzocht, waarbij tot de conclusie is gekomen dat er geen sprake is van veront-
reiniging. 

4.   6. Geluid 

Toetsingskader en beleid 
Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid hoger 
dan 30 km/uur, spoorwegen en inrichtingen die ‘in belangrijke mate geluidhinder veroor-
zaken’, een geluidzone. Bij de ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen 
deze geluidzones moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd om aan te tonen dat de 
ontwikkeling voldoet aan de voorkeursgrenswaarden die in de wet zijn vastgelegd.  
 
Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kan het bevoegd gezag, in 
de meeste gevallen de gemeente, hogere grenswaarden vaststellen. Hiervoor geldt een 
bepaald maximum, de uiterste grenswaarde genoemd. 
Bij de vaststelling van hogere grenswaarden moet worden afgewogen of bronmaatregelen 
of maatregelen in de overdrachtssfeer kunnen worden getroffen. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor de omgevingsvergunning 
De vaarverbinding is geen geluidsgevoelig object. Ook zorgt de vaarverbinding niet voor 
een grotere verkeersintensiteit op omliggende wegen, waardoor de geluidsbelasting daar 
toe kan nemen.  

4.   7. Luchtkwaliteit 

Toetsingskader en beleid 
In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van de lucht-
kwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk met name de grens-
waarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn-stof (PM10) van belang. Projecten die slechts in 
zeer beperkte mate bijdragen aan de luchtverontreiniging, zijn op grond van het Besluit 
niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) daarbij vrijgesteld van toetsing 
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aan de grenswaarden. Op grond van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 
(luchtkwaliteitseisen) zijn (onder andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing: 
• woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen; 
• kantoorlocaties met een vloeroppervlak van minder dan 100.000 m2; 
• projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor stikstofdioxide 

of fijnstof bijdragen. Dit komt overeen met 1,2 µg/m3. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor de omgevingsvergunning 
Als gevolg van de vaarverbinding zal de verkeersintensiteit van autoverkeer niet toene-
men. Wel vindt er rondom Grou een geringe toename van vaarverkeer plaats. Dit betreft 
een verplaatsing vanuit de Alde Feanen. Het Natura 2000-gebied Alde Feanen wordt hier-
mee ontlast. Het zal echter om een geringe toename gaan. Bovendien hebben niet alle bo-
ten een motor. Dit leidt niet tot een toename van de luchtverontreiniging. Het project 
draagt dan ook niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging.  

4.   8. Externe veiligheid 

Toetsingskader en beleid 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s die ontstaan voor de omgeving 
bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG en 
munitie. Sinds een aantal jaren is er wetgeving over ‘externe veiligheid’ om de burger niet 
onnodig aan te hoge risico’s bloot te stellen. De normen voor externe veiligheid zijn vast-
gelegd in onder andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire ri-
siconormering vervoer van gevaarlijke stoffen en het Besluit externe veiligheid buisleidin-
gen (Bevb). 
 
Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. Er wordt ge-
toetst aan twee verschillende normen: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico 
(GR). Ten aanzien van het plaatsgebonden risico geldt een kans van 10-6 als grenswaarde. 
Dit betekent dat binnen de zogenaamde PR 10-6-contour geen nieuwe kwetsbare objecten 
mogen worden toegestaan. Voor ontwikkeling van nieuwe beperkt kwetsbare objecten, 
geldt deze norm als streefwaarde. Het onderscheid tussen kwetsbare en beperkt kwetsba-
re objecten is vastgelegd in het Bevi. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor de omgevingsvergunning 
Het projectgebied ligt niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen en hoofdgas-
leidingen. Ook vindt er in de omgeving van het projectgebied geen transport van gevaarlij-
ke stoffen plaats. Ten aanzien van externe veiligheid gelden er daarom geen belemmerin-
gen.  

4.   9. Vaarweg 

Ten noordoosten van het projectgebied is een ligoever aanwezig voor een recreatief 
woonschip. De afstand tussen de ontgraving van de Suderburd en dit woonschip bedraagt 
minimaal 50 meter. Tussen de nieuwe vaarwegverbinding en de (deel nieuw aan te leg-
gen) oevers wordt een zware verdediging aangebracht met behulp van stortsteen. Aange-
zien er voldoende afstand aanwezig is tot aan het woonschip, in combinatie met de aan te 
leggen oeververdediging, zijn er geen negatieve effecten op deze locatie te verwachten.  
 
Door de aanleg van de nieuwe vaarverbinding komen er drie vakantiewoningen op een 
apart eiland te liggen. Deze woningen worden in de huidige situatie ook al via het water 
ontsloten. De meest westelijk gelegen vakantiewoning kan in de praktijk via een strook 
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grond van de Marrekrite bereikt worden. Dit kan echter alleen te voet, er dient dan een 
afstand van minimaal 1,5 kilometer afgelegd worden.  
 
Ten noordwesten van de nieuwe vaarverbinding ligt een park met vakantiewoningen. De 
afstand tot de dichtstbijzijnde vakantiewoning bedraagt ongeveer 150 meter. De ontgra-
ving heeft geen effect op het park. Tussen de ontgraving en het park blijft een oppervlakte 
grond liggen dat niet vergraven wordt. Hierdoor is er voor de woningen op het vakantie-
park geen toename van golfslag te verwachten. Ook een toename van vaarbewegingen in 
de directe nabijheid van de woningen is te verwaarlozen omdat de doorgaande vaarroute 
op een afstand van meer dan 150 meter gelegen is. Daarnaast grenst het vakantiepark op 
dit moment ook al aan openbaar bevaarbaar water.  

4.   10. Besluit milieueffectrapportage 

Toetsingskader 
In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten planmer-plichtig, 
projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Be-
sluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd gezag bij de be-
treffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan 
of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstan-
digheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze om-
standigheden betreffen: 
• de kenmerken van de projecten; 
• de plaats van de projecten; 
• de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
Vormvrije mer-beoordeling 
Het realiseren van een vaarverbinding ten behoeve van binnenvaartschepen met een op-
pervlakte groter dan 25 ha, de winning van oppervlaktedelfstoffen met meer dan 12,5 ha 
en de herinrichting van landelijk gebied met meer dan 125 ha worden genoemd als cate-
gorieën van mer-beoordelingsplichtige projecten. Omdat het project fysiek gezien verge-
lijkbaar is met deze typen projecten en in de jurisprudentie de (potentiële) milieueffecten 
leidend zijn bij de vraag of een project mer-plichtig is, is een vormvrije mer-beoordeling 
uitgevoerd. Hierin is de nieuwe vaarverbinding in samenhang met de bestaande situatie 
beoordeeld. 
 
Conclusies 
In deze vormvrije mer-beoordeling is  getoetst aan de criteria uit bijlage III van de EEG-
richtlijn voor milieueffectbeoordeling, te weten (1) de kenmerken van het project, (2) de 
plaats van het project en (3) de kenmerken van de van de potentiele effecten. 
Uit deze toetsing blijkt dat dat er  geen belangrijke negatieve milieugevolgen zullen optre-
den. Dit blijkt ook uit de sectorale onderzoeken zoals die in de ruimtelijke onderbouwing 
bij de omgevingsvergunning zijn verwoord, alsmede uit de beoordeling NB-wet door de 
provincie. Voor de omgevingsvergunning is het doorlopen van een mer-procedure of mer-
beoordelingsprocedure dan ook niet noodzakelijk.  
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5. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een omge-
vingsvergunning. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de eco-
nomische uitvoerbaarheid. 

5.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Voorafgaand aan de planologische procedure  zijn alle betrokkenen / belanghebbenden in 
het gebied geïnformeerd over de ontgronding. De ontwerp-omgevingsvergunning is met 
bijbehorende stukken gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Binnen de 
tervisietermijn van de ontwerp-omgevingsvergunning zijn acht inspraakreacties ingediend. 
In de ‘reactie- en antwoordnota ontgraving De Burd Grou’ zijn deze zienswijzen van com-
mentaar voorzien. De ingebrachte zienswijzen vormen geen aanleiding om het plan aan te 
passen of af te wijzen. 

5.   2. Economische uitvoerbaarheid 

De nieuwe vaarverbinding is een onderdeel van de herinrichting Swette-De Burd. De 
Dienst Landelijk Gebied (DLG) voert dit project uit in opdracht van de provincie Fryslân. 
DLG heeft gelden voor dit project gereserveerd. Een groot deel van de gelden komen 
voort uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Daarnaast draagt het Wetterskip 
Fryân bij in de kosten. Hierdoor is er voldoende geld om de realisatie van de vaarverbin-
ding te bekostigen. Verder is met de gemeente een overeenkomst gesloten over het ver-
goeden van de ambtelijke kosten. Ook is vastgelegd, dat het risico van planschade voor 
rekening komt van de herinrichting Swette-De Burd. 
 
6. AFWEGING EN CONCLUSIES 

Aanleiding 
Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een omgevings-
vergunning ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, waarmee een vaarverbinding 
tussen het Pikmar en de Wide Ie wordt vergund. 
 
Afweging 
Het project is niet strijdig met de relevante beleidsuitgangspunten op zowel provinciaal als 
gemeentelijk niveau en veroorzaakt geen conflicten met de sectorale wet- en regelgeving. 
In de beoogde situatie is ook sprake van een verantwoorde milieusituatie. De vaarverbin-
ding wordt zorgvuldig in de omgeving ingepast, waarmee ook een meerwaarde voor na-
tuur wordt gecreëerd.  
 
Conclusie 
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met een goe-
de ruimtelijke ordening. 
 

=== 



 

 
 
 
 
 

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 
OMGEVINGSVERGUNNING VAARVERBINDING DE BURD 

 
 
 
 



 

 
  

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING OMGEVINGSVERGUNNING 
VAARVERBINDING DE BURD 

   

CODE 139802/ 25-09-14 
 



 

 
 
 
 
BIJLAGEN 
 
Bijlage 1  Topografische kaart  
 
Bijlage 2 Tekening inrichting   
 
Bijlage 3 Beoordeling NB-wet door Provincie 
 
Bijlage 4 Ecologische toets 
 
Bijlage 5 Archeologisch onderzoek 1996 
 
Bijlage 6 Archeologisch verkennend inventariserend booronderzoek 2011 
 
Bijlage 7 Archeologisch waarderend inventariserend booronderzoek 2012 
 
Bijlage 8  Wateradvies en akkoordverklaring Wetterskip Fryslân 
 
  
 
  





 

 

BIJLAGE 1 



Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.  Topografie: (c) TDK-Nederland Afdrukdatum en tijd: 26-feb-2014 13:20:30

Schaal 1:16,801

0 200 400 600 800 m.

Bijlage 1: topografische kaart
 



 

 

BIJLAGE 2 





 

 

BIJLAGE 3 





















 

 

BIJLAGE 4 



 
 
 
 

Ecologische toets   
Herinrichting Swette – De Burd 

 
 

3e module 
Inrichting De Burd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecologische toets 
Herinrichting Swette  - De Burd 
 
 
In opdracht van: 
Dienst Landelijk Gebied 
Leeuwarden 
 
UITVOERING: 
TONCKENS ECOLOGIE 
Oosterweg 127 
9751 PE Haren 
drs. J. Tonckens 
info@tonckens.nl 
www.tonckens.nl 
 
I.S.M. 
BUREAU FAUNAX 
ALDE DYK 31 
TERWISPEL 
E.P. DE BOER 
 
eindversie 16 september 2013 
 
Tonckens Ecologie is lid van het Netwerk Groene Bureaus.  
www.netwerkgroenebureaus.nl 
 

http://www.tonckens.nl/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/


Ecologische toetsing Herinrichting Swette -De Burd 

3 

 

Inhoudsopgave 
 
 

1 INLEIDING 5 

2 TOETSINGSKADER 7 

2.1 Flora- en faunawet 7 
2.1.1 Ontheffing en vrijstellingen 7 

2.1.2 Gedragscodes 9 
2.1.3 Beoordeling van aanvragen voor ontheffing 9 

2.2 Natuurbeschermingswet 10 
2.2.1 Beschermingsstatus 10 
2.2.2 Instandhoudingsdoelstellingen 11 
2.2.3 Habitattoets 11 

2.3 Ecologische hoofdstructuur 11 

3 GEBIEDSBESCHRIJVING EN INRICHTINGSMAATREGELEN 14 

3.1 Gebiedsbeschrijving 14 

3.2 Inrichting 14 

4 INVENTARISATIE FLORA EN FAUNA 18 

4.1 Beschikbare gegevens 18 

4.2 Veldonderzoek 18 

4.3 Biotopen 19 

4.4 Flora 21 

4.5 Fauna 22 
4.5.1 Libellen en overige ongewervelden 22 

4.5.2 Vissen 22 
4.5.3 Amfibieën 23 
4.5.4 Vogels 23 

4.5.5 Zoogdieren 26 



Ecologische toetsing Herinrichting Swette -De Burd 

4 

4.6 Conclusies aanwezigheid beschermde flora en fauna 28 

5 TOETSING 30 

5.1 Effecten op beschermde flora en fauna (Flora en Faunawet) 30 

5.2 Effecten op Habitattypen en soorten van de Habitat- en Vogelrichtlijn. 31 

5.3 Natura 2000 doelsoorten 32 

5.4 Ecologische hoofdstructuur 34 

5.5 Maatregelen ter voorkoming van schade: zorgvuldig handelen 34 

5.6 Gebruik van gedragscodes 36 
5.6.1 Ten aanzien van inventarisatie 36 
5.6.2 Ten aanzien van werkzaamheden 37 
5.6.3 Ten aanzien van vastlegging 37 

5.7 Noodzaak tot het aanvragen van ontheffingen 37 

6 GERAADPLEEGDE BRONNEN 39 

 
Bijlagen 
 
Bijlage 1: Bestaande situatie 
Bijlage 2: Bemonsteringspunten en resultaten zoogdieronderzoek 
Bijlage 3: Bemonsteringspunten visonderzoek 
Bijlage 4: Werkblokken 
Bijlage 5: Maatregelenkaart (DLG, los bijgevoegd)  
 



Ecologische toetsing Herinrichting Swette -De Burd 

5 

1 Inleiding 
 
In december 2000 is door GS van Fryslân het raamplan van de herinrichting Swette-De Burd 
vastgesteld. In het raamplan worden verschillende inrichtingsvoorstellen beschreven die gericht 
zijn op  structuurverbetering van de landbouw, inrichting van natuur en landschap, recreatieve 
inrichtingsmaatregelen en de vermindering van milieuproblemen. De projecten of deelplannen die 
hieruit voortvloeien worden ondergebracht in uitvoeringsmodules. In het kader van de 3e 

 
module 

van de herinrichting Swette-de Burd wordt het eiland de Burd ingericht tot natuurgebied. Het 
gebied wordt ingericht met het oog op het verbeteren van de omstandigheden voor weidevogels. 
Het aanpassen van de waterhuishouding is hiervoor noodzakelijk. Rond het eiland wordt een 
kade aangelegd. Op enkele plaatsen wordt nieuw bûtlân gecreëerd.  
In het zuiden van het eiland zal een verbinding worden gerealiseerd tussen het Pikmar en de 
Wide Ee. Het zuidelijk deel van de Burd wordt hiervoor doorgraven. Aan de zuidkant van de 
Suderburd ontstaat hiermee een nieuw eiland. Tot slot zullen er recreatieve voorzieningen worden 
aangelegd. Hierbij moet gedacht worden aan het aanleggen van insteekhaventjes, het opknappen 
een strandje, steigers e.d  
 
De Burd maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur van Fryslân. Het grenst aan het 
Natura 2000 gebied Alde Feanen en de Burd is, met uitzondering van de Suderburd, opgenomen 
in het Nationale Park Alde Feanen. De Burd is vooral waardevol door de grote mate van 
openheid, de eeuwenoude verkaveling en het waterrijke karakter. Omdat ruimtelijke ingrepen 
worden gepleegd is het noodzakelijk te onderzoeken of de uitvoering van de plannen leidt tot 
strijdigheid met de natuurwetgeving.  
 
Flora- en faunawet 

In het kader van de Flora- en faunawet is het van belang te onderzoeken welke wettelijk 
beschermde planten en dieren in het plangebied voorkomen en of mogelijk verbodsbepalingen 
worden overtreden. In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader van de Flora- en faunawet samengevat.  
Dit onderzoek geeft eerst een algemene beschrijving van de locatie en spitst zich vervolgens toe 
op het voorkomen van beschermde en bedreigde planten en dieren in en rond het plangebied. 
Vervolgens worden de effecten van de voorgenomen maatregelen beschreven en wordt het plan 
getoetst aan de Flora- en faunawet. Het rapport wordt afgesloten met aanbevelingen voor de 
uitvoering, gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van schade. 
 

Natuurbeschermingswet 

Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied “Alde Feanen”. De bescherming van Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000-gebieden) is sinds 1 oktober 2005 geïmplementeerd in de 
Natuurbeschermingswet 1998. Volgens artikel 19d van deze wet moeten alle plannen die de 
kwaliteit van habitats kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op soorten 
waarvoor het gebied is aangewezen, getoetst worden op hun gevolgen voor de doelstellingen van 
het Natura 2000-gebied.  
De aanwijzing als Natura 2000-gebied is inmiddels definitief. De Alde Feanen zijn op 4 juni 2013 
aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van de EU Habitatrichtlijn en de EU 
Vogelrichtlijn.  
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In het aanwijzingsbesluit  zijn instandhoudingdoelstellingen opgenomen die de doelen beschrijven 
voor de instandhouding van leefgebieden, natuurlijke habitats en populaties van in het wild 
levende plant- en diersoorten zoals vereist door de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze natuurwaarden 
moeten in een gunstige staat worden gebracht of gehouden en vormen de basis van deze 
toetsing. Een beschrijving van de instandhoudingsdoelstellingen is opgenomen in hoofdstuk 2. 
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2 Toetsingskader  
 

2.1 Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet is in 2002 in werking getreden. In de Flora- en faunawet is bepaald dat een 
ieder voldoende zorg in acht dient te nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen die redelijkerwijs weet of kan 
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna worden 
veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten dan wel naar redelijkheid alle 
maatregelen te nemen om die gevolgen te voorkomen of deze zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken (Art. 2, het ‘zorgplichtartikel’).  
De Flora- en faunawet bevat tevens een aantal verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen die 
samenhangen met ruimtelijke projecten, plannen en ingrepen zijn opgenomen in artikel 8 
(betreffende planten op hun groeiplaats) en 9 tot en met 12 (betreffende dieren in hun natuurlijke 
leefomgeving). Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens 
ontstaan om werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf te worden beoordeeld of er mogelijke 
nadelige consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. In beginsel is daarvoor de 
initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. 
 
Tekstkader 1: Verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet die van belang zijn bij ruimtelijke ingrepen  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Ontheffing en vrijstellingen 

De wet biedt in artikel 75 de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen voor overtreding van de 
verboden uit de artikelen 8 tot en met 18. Vergunningen worden uitsluitend verleend door de 
minister van EL&I. Ontheffingen kunnen alleen worden verleend als aan bepaalde voorwaarden 

Artikel 8 Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 

verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere 

wijze van hun groeiplaats te verwijderen.  

 

Artikel 9 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te 

verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.  

 

Artikel 10 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 

verontrusten.  

 

Artikel 11 Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 

dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 

nemen of te verstoren.  

 

Artikel 12 Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 

zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.  
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van zorgvuldigheid is voldaan. Zo mag door de inbreuk op het verbod geen gevaar bestaan voor 
de ‘gunstige staat van instandhouding’ van de soort in het betrokken gebied. 
In het kader van een Algemene Maatregel van Bestuur, het ‘Besluit vrijstelling beschermde dier- 
en plantensoorten’, is geregeld dat onder verschillende voorwaarden vrijstellingen gelden. Het 
ministerie heeft hiervoor de beschermde soorten ingedeeld in 3 tabellen. Vogels vallen onder een 
apart beschermingsregime. 
 
Tabel 1 (beschermingsniveau 1, licht beschermde soorten) 
Hieronder vallen algemeen voorkomende zoogdieren, bruine kikker, groene kikker en gewone pad, kleine 
watersalamander, een aantal mierensoorten, de wijngaardslak en algemeen voorkomende beschermde planten. 
 
Voor soorten van tabel 1 geldt een vrijstelling indien sprake is van bestendig beheer en onderhoud of bestendig 
gebruik of indien sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is het geval bij bijvoorbeeld het maaien van bermen, 
landbouwkundig gebruik, recreatief gebruik en ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of natuurbouw. Voor andere 
activiteiten is een ontheffing nodig. Er wordt getoetst op het criterium: ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort’. 
 
Tabel 2 (beschermingsniveau 2) 
Hieronder vallen de meeste van de beschermde plantensoorten, alpenwatersalamander en levendbarende hagedis, 
moerasparelmoervlinder en vals heideblauwtje, bermpje, kleine modderkruiper, meerval,  rivierdonderpad, vliegend hert en 
rivierkreeft. 
 
Voor soorten van tabel  2 geldt een vrijstelling voor dezelfde activiteiten genoemd onder niveau 1, mits er gewerkt wordt 
volgens een door de minister goedgekeurde gedragscode.  
Is er geen gedragscode, dan moet er ontheffing worden aangevraagd. Deze wordt getoetst aan het criterium: de activiteit 
doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort (‘lichte toets’). Voor alle vogelsoorten wordt 
getoetst aan de onder niveau 3 genoemde criteria (‘uitgebreide toets’). 
 
Tabel 3 (beschermingsniveau 3, zwaar beschermde soorten) 
Hieronder vallen bijvoorbeeld de das, boommarter, eikelmuis, veldspitsmuis, waterspitsmuis, zeehond, de meeste 
amfibieën en reptielen, alle soorten vleermuizen, een aantal vissen, vlinders en libellen en enkele bijzondere 
plantensoorten en kevers.  Deze tabel is samengesteld uit: 

 soorten die aangewezen zijn in bijlage I van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten 
 soorten die aangewezen zijn op grond van bijlage IV van de Habitatrichtlijn.  

 

Voor de soorten uit bijlage I van het Vrijstellingenbesluit  geldt een vrijstelling indien de activiteiten zijn te kwalificeren als 
bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik en mits de activiteiten worden uitgevoerd op basis van een 
goedgekeurde gedragscode. Voor artikel 10 kan geen ontheffing worden verleend. Voor activiteiten die vallen onder 
ruimtelijke inrichting of  ontwikkeling geldt geen vrijstelling. Hiervoor is een ontheffing nodig. De aanvraag wordt 
getoetst aan het volgende criterium: er is sprake van een bij wet genoemd belang, én er is geen alternatief, én de 
activiteit doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort (‘uitgebreide toets’).  
 
Voor soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn is sinds een uitspraak van de Raad van State geen ontheffing meer 
mogelijk voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. Alleen wettelijke belangen die in de 
Habitatrichtlijn worden genoemd vormen een grond voor ontheffingverlening. Dit zijn: het belang van bescherming van flora 
en fauna, het belang van volksgezondheid en openbare veiligheid en andere dwingende redenen van groot openbaar 
belang. 
 
Vogels 
Vogels vormen een aparte categorie naast  de bovengenoemde beschermingsniveaus. Voor vogels is geen vrijstelling 
mogelijk in het geval van ruimtelijke ingrepen. Werkzaamheden dienen daarom zo uitgevoerd en gepland te worden dat er 
geen schade kan optreden. Dit betekent dat er gewerkt moet worden buiten de periode dat er broedende vogels aanwezig 
zijn, of dat er binnen de broedtijd op toegezien moet worden dat geen nesten verstoord worden. Voor een aantal soorten 
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geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn. De minister heeft een lijst opgesteld van soorten waarvan de nesten jaarrond 
beschermd zijn, hieronder vallen bijvoorbeeld boomvalk, buizerd, ransuil en sperwer. Daarnaast hanteert het ministerie van 
EL&I  een lijst met soorten waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn, maar waarvan  inventarisatie wel gewenst is.  

2.1.2 Gedragscodes 

Op grond van een door de minister goedgekeurde gedragscode geldt een vrijstelling van de 
artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet voor soorten genoemd die vallen onder 
beschermingsniveau 2 . De vrijstelling is bedoeld voor het bestendig gebruik en voor 
werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud, en ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting. 
Voor soorten die vallen onder beschermingsniveau 3 en vogels geldt op grond van een 
goedgekeurde gedragscode een vrijstelling voor de artikelen 8, 9, 11 en 12 van de Flora- en 
faunawet. De vrijstelling is bedoeld voor het bestendig (blijvend) gebruik en voor 
werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud. De vrijstelling voor tabel 3 
soorten en vogels geldt niet voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting.  
 
Een gedragscode moet minstens dezelfde waarborgen bieden als een afzonderlijke ontheffing 
vanuit de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet. Dit betekent dat gedragscodes concreet 
moeten zijn. In een gedragscode staat op welke manier invulling wordt gegeven aan zorgvuldig 
handelen. Een gedragscode leidt daarom tot zorgvuldig handelen met beschermde soorten zodat: 

 de werkzaamheden geen wezenlijk negatieve invloed hebben op de beschermde soorten.  

 schade aan beschermde soorten zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Meestal is 
een inventarisatie van soorten nodig voordat de werkzaamheden beginnen. Maatregelen 
zijn bijvoorbeeld: het markeren van bomen of nesten (in het veld en/of op een kaart), het 
werken buiten het broed- of paarseizoen, of een geleidelijke, gefaseerde uitvoering van 
werkzaamheden, zodat dieren de tijd krijgen om uit te wijken naar een ander leefgebied.  

Er zijn momenteel een groot aantal goedgekeurde gedragscodes beschikbaar. Zo bestaat een 
gedragscode Natuurbeheer, een gedragscode Bosbeheer, een gedragscode voor de 
Waterschappen en een gedragscode voor de Bouw- en ontwikkelsector. Een ieder kan de 
gedragscodes gebruiken, zolang de voorgeschreven werkwijzen uit de betreffende gedragscode 
worden opgevolgd. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een gedragscode voor een bepaald 
werk is het altijd belangrijk om aantoonbaar, dat wil zeggen goed gedocumenteerd, volgens deze 
gedragscode te werken. De inhoud van de gedragscode moet bijvoorbeeld worden opgenomen in 
werkprotocollen. De gedragscodes zijn in te zien op internet www.rijksoverheid.nl 
 
2.1.3 Beoordeling van aanvragen voor ontheffing 

Ontheffing ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet kan aangevraagd worden bij de Dienst 
Regelingen van het ministerie van EL&I. Formulieren en toelichtingen zijn te vinden op het  
DR-loket (www.drloket.nl). 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.hetlnvloket.nl/
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Indien schade aan zwaarder beschermde soorten optreedt (tabel 2 en 3, vogels) en niet aan de 
richtlijnen uit een goedgekeurde gedragscode kan worden voldaan, bestaan in principe twee 
mogelijkheden: 

 

1. mitigerende maatregelen treffen 

Voorkomen van overtreding van de Flora- en faunawet door voordat begonnen wordt met het 
project mitigerende maatregelen voor te leggen aan Dienst Regelingen. Het gaat dan om het 
behoud van de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de 
soort. Het betreft hier de functies van het leefgebied die ervoor zorgen dat de soort succesvol kan 
rusten of voortplanten, bijvoorbeeld migratieroutes en foerageergebied. Als deze veilig worden 
gesteld door vooraf mitigerende maatregelen te treffen is mogelijk geen ontheffing meer nodig. 
Om zeker te zijn dat de maatregelen voldoende zijn kunnen ze vóóraf beoordeeld worden door 
Dienst Regelingen. Met dit besluit kan aangetoond worden dat u zich houdt aan de Flora- en 
faunawet. Het besluit heeft u bijvoorbeeld nodig als iemand bezwaar maakt tegen uw project of 
vraagt om handhaving van de Flora- en faunawet. 

2. Ontheffing aanvragen 

Kan de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de soort niet 
worden gegarandeerd door mitigerende maatregelen dan dient een reguliere ontheffingsaanvraag 
ingediend te worden. Bij de beoordeling stelt  Dienst Regelingen de vragen:  
 

1. In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 
verblijfplaats aangetast door de werkzaamheden? ·  

2. Is er een wettelijk belang? (behalve bij tabel 2-soorten) ·  
3. Is er een andere bevredigende oplossing? (behalve bij tabel 2-soorten) ·  
4. Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar?  
5. Dienst Regelingen beoordeelt vervolgens of het wettelijk belang zwaarder weegt dan het 

overtreden van de verbodsbepaling(en). 
 

2.2 Natuurbeschermingswet 

2.2.1 Beschermingsstatus  

Natura 2000 

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. 
Het Natura 2000 netwerk heeft als hoofddoelstelling het waarborgen van de biodiversiteit in 
Europa. De Alde Feanen is een van de 162 Natura 2000-gebieden in Nederland en is daarmee 
aangewezen als speciale beschermingszone op grond van zowel de Habitatrichtlijn als de 
Vogelrichtlijn. 
In het Aanwijzingsbesluit ‘Alde Feanen’ (Ministerie van EL&I, 4 juni 2013) zijn 
instandhoudingdoelstellingen opgenomen die de doelen beschrijven voor de instandhouding van 
leefgebieden, natuurlijke habitats en populaties  Deze natuurwaarden moeten in een gunstige 
staat worden gebracht of gehouden.  



Ecologische toetsing Herinrichting Swette -De Burd 

11 

2.2.2 Instandhoudingsdoelstellingen 

De staat van instandhouding van soorten, habitats en hun instandhoudingsdoelstellingen is 
weergegeven in de doelen- en gebiedendocumenten (Ministerie van LNV 2006,  
www.synbiosys.alterra.nl/natura2000). Voor de Alde Feanen zijn de in tabel 1 weergegeven 
doelen geformuleerd (uit: ontwerpbesluit). 

2.2.3 Habitattoets 

De Natuurbeschermingswet bepaalt dat iedereen voldoende zorg in acht dient te nemen voor de 
instandhouding van een Natura 2000-gebied. Het is verboden zonder vergunning of in strijd met 
aan die vergunning verbonden voorschriften projecten te realiseren of andere handelingen te 
verrichten die de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen, kunnen verslechteren of verstoren. Zodanige projecten of andere 
handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het 
desbetreffende gebied kunnen aantasten (art 19d). 
 
De stappen die worden doorlopen bij de vergunningverlening en de daarvoor uit te voeren 
onderzoeken worden veelal aangeduid als habitattoets. 

De habitattoets moet antwoord geven op de volgende vragen: 

 Treedt als gevolg van de voorgenomen maatregelen schade op aan de natuurlijke 
kenmerken van het Natura 2000-gebied?  

 Treedt als gevolg van de voorgenomen maatregelen schade op aan de 
instandhoudingsdoelstellingen waarvoor het Natura 2000-gebied “Alde Feanen” is 
aangewezen?  

 Indien schade optreedt: welke maatregelen kunnen worden genomen die de effecten 
zoveel mogelijk verzachten (mitigatie).  

 

2.3 Ecologische hoofdstructuur 
De Burd maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Fryslân. In het 
Natuurbeheerplan 2013 zijn door de provincie de te realiseren natuurdoelen aangegeven (figuur 
1). Natuurdoeltypen op de Noarderburd zijn Kruiden- en faunarijk grasland, Vochtig 
weidevogelgrasland en voor een klein deel Moeras.  
De Suderburd is aangewezen voor de natuurdoeltypen Vochtig weidevogelgrasland, Botanisch 
waardevol grasland, Weidevogelgebied en een gedeelte van het nieuw te vormen eiland is 
aangewezen als Nog om te vormen naar natuur. Het natuurdoeltype ter plaatse van het te 
ontgraven gedeelte op de Suderburd is recent gewijzigd in het natuurdoeltype ‘Zoete plas’. Deze 
wijziging wordt opgenomen in het Natuurbeheerplan 2014.  
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Figuur 1 Natuurdoelen uit het Natuurbeheerplan 2013 

 
Legenda: Lichtgroen: kruiden en faunarijk grasland; Groen: Vochtig weidevogelgrasland; Groen 
gearceerd: Weidevogelgebied; Geel gearceerd: Botanisch waardevol grasland; Roze: nog om te 
vormen naar natuur; Grijs: Moeras. 
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Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied “Alde Feanen” 
 

  SVI Land. Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal vogels 

Draagkracht 
aantal paren 

Habitattypen        

H3150  Meren met krabbenscheer - = >    

H4010B Vochtige heiden 
(laagveengebied) 

- > >    

H6410  Blauwgraslanden -- = >    

H7140B Overgangs- en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

- > >    

H7210  *Galigaanmoerassen - = =    

H91D0  *Hoogveenbossen - > >    

Habitatsoorten        

H1134 Bittervoorn - = = =   

H1145 Grote modderkruiper - = = =   

H1149 Kleine modderkruiper + = = =   

H1163 Rivierdonderpad - = = =   

H1318 Meervleermuis - = = =   

H1340 *Noordse woelmuis -- > > >   

Broedvogels        

A017 Aalscholver + = =   910 

A021 Roerdomp -- = =   6 

A029 Purperreiger -- > >   20 

A081 Bruine Kiekendief + > >   20 

A119 Porseleinhoen -- = =   15 

A151 Kemphaan -- = =   10 

A197 Zwarte Stern -- > >   60 

A292 Snor -- = =   40 

A295 Rietzanger - = =   800 

Niet-broedvogels        

A017 Aalscholver + = =  60  

A041 Kolgans + = (<) =  2700  

A043 Grauwe Gans + = (<) =  280  

A045 Brandgans + = (<) =  430 foer/ 6100 slaap 

A050 Smient + = (<) =  2700  

A051 Krakeend + = =  120  

A052 Wintertaling - = =  140  

A056 Slobeend + = =  140  

A059 Tafeleend -- = =  90  

A061 Kuifeend - = =  470  

A068 Nonnetje - = =  30  

A156 Grutto -- = =  90 foer/ 880 slaap 

 
SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 

 = Behoudsdoelstelling 

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

 =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 



Ecologische toetsing Herinrichting Swette -De Burd 

14 

3 Gebiedsbeschrijving en inrichtingsmaatregelen 
 

3.1 Gebiedsbeschrijving 
Ten oosten van Grou ligt het eiland de Burd in de gemeente Boarnsterhim. Het eiland ligt in het 
lage midden van Fryslân en wordt gekenmerkt door een grote mate van openheid. Het 
zogenaamde lage midden maakt deel uit van het grote veengebied, dat zich tussen de zand en de 
kleigronden door geheel Fryslân uitstrekte. Na de afsluiting van de Middelzee verslechterde hier 
de waterhuishouding en bestond het gebied grotendeels uit laag gelegen boezemland dat 
vanouds werd gebruikt als weidegrond en hooiland. Het slotenpatroon op een groot deel van de 
Burd bestaat al sinds de 15e eeuw. Aan de oostzijde gaat het gebied geleidelijk over in het 
laagveengebied waar zich de Alde Feanen bevinden.  
Op de bodemkaart is te zien dat het westelijk deel van de Burd wordt gevormd door kleigronden, 
terwijl het oostelijk deel bestaat uit rauwveengronden. De hoogteligging varieert van - 0,5 m tot - 
1.0 m ten opzichte van NAP. De polder van de Burd watert via een gemaal af op de Friese 
Boezem. In het gebied is beperkt bebouwing aanwezig. Langs een oude opvaart op het centrale 
deel van de Burd staan enkele boerderijen, woonhuizen en recreatiewoningen of -arken. Op 
diverse plekken langs de oevers zijn mogelijkheden voor de aanleg van boten. Het gebied is van 
belang voor weidevogels in het voorjaar en ganzen in de winter.  
 
Grote delen van de Burd bestaan uit vrij voedselrijke weilanden, doorsneden met een grillig 
slotenpatroon. ’s Zomers vindt (extensieve) begrazing plaats met  koeien, paarden en schapen. In 
de herfst en winter worden de weilanden aangedaan door grote groepen ganzen die de grasmat 
kort houden.  
De Burd is voor een groot deel in eigendom bij terrein beherende organisatie It Fryske Gea. 
Daarnaast is er ook nog relatief veel particulier eigendom aanwezig. Deze grond is door middel 
van herverkaveling geconcentreerd rondom de bebouwing op het centrale deel van de Burd. De 
totale oppervlakte van de Burd is ongeveer 400 hectare. 
 
Natuurdoelen 

In het Natuurbeheerplan 2013 van de provincie Fryslân zijn beheerdoelen vastgelegd. Op de Burd 
gaat het met name om kruiden- en faunarijk grasland en vochtig weidevogelgrasland. Daarnaast 
is er op een aantal plaatsen een moerasdoelstelling aanwezig. 
 
Van oudsher is de Burd altijd een goed weidevogelgebied geweest. Uitgangspunt voor de 
inrichting is om weer een optimaal biotoop voor (kritische) weidevogels te creëren waarbij er mede 
ingezet wordt op botanische ontwikkeling. Daarnaast ligt er een opgave om aan de boezemzijde 
van de kaden rondom de Burd luwe oevers aan te leggen met riet- en oevervegetaties. 
 

3.2 Inrichting 
Het inrichtingsplan voor de Burd richt zich, conform het Raamplan Herinrichting Swette - de Burd,  
niet alleen op een inrichting voor natuur, maar ook op de aanleg van recreatieve voorzieningen 
(bijlage 4). Op de Noarderburd zijn de maatregelen vooral gericht op verbeteren van de 
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omstandigheden voor weidevogels, er is sprake van kleinschalig, natuurgericht, recreatief 
medegebruik. Op de Suderburd zal circa 22 hectare open water worden aangelegd ten behoeve 
van de recreatievaart. Hiermee ontstaat aan de zuidzijde van de Burd een nieuw eiland. Dit eiland 
zal worden ingericht als natuurgebied. Tevens worden hier enkele recreatieve voorzieningen 
aangelegd. Deze maatregelen zijn voorzien in het raamplan van de herinrichting Swette-De Burd 
dat in 2000 door GS van Fryslân is vastgesteld. 
 
Uitvoering 
De uitvoering zal twee achtereenvolgende jaren beslaan.  
 
start werkzaamheden: 15 juni 2014 
uitvoeringsperiode: 15 juni 2014- 15 maart (1 april) 2015, 15 juni 2015- 31 december 2015 
De uitvoeringsperiode is gebaseerd op het vermijden van kwetsbare periode voor de fauna. Een 
nadere toelichting is gegeven in paragraaf 5.4. 
Hieronder zijn de maatregelen puntsgewijs benoemd. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in de 
Noarderburd en de Suderburd. 
 
Inrichting Noarderburd 
 

 Bouw nieuw gemaal.  
Ter vervanging van het huidige gemaal aan de Biggemar, zal er aan de Geeuw een 
nieuw visvriendelijk vijzelgemaal worden gebouwd. Het oude gemaal is reeds lange tijd 
afgeschreven. De nieuwe locatie ligt op het centrale deel van de Burd, in de bestaande 
bebouwingslijn. 

 Verbreding watergangen. 
De watergang naar het nieuwe gemaal wordt fors verbreed en er worden aan weerszijden 
natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hiermee kan een optimale aanvoer van water naar 
het gemaal verkregen worden en kunnen er zich riet- en oevervegetaties ontwikkelen. 
Behalve de aanvoerroute naar het gemaal zullen er ook nog diverse andere watergangen 
in het gebied worden verbreed ten behoeve van de verbetering van de waterhuishouding. 
Het bestaande slotenpatroon (verkavelingstructuur) blijft hierbij intact. 

 Aanleg plasdrasgebieden. 
Op een aantal plaatsen zullen plasdraszones aangelegd worden. Dit wordt gedaan door 
het verflauwen van oevers langs watergangen, maar ook worden er op perceelsniveau 
plasdrassituaties gecreëerd.  

 Herstel hoogwatersloten. 
De bestaande hoogwatersloten op de Burd zullen worden gebaggerd. Zo nodig worden 
de kaden rondom deze voormalige opvaarten opgeknapt. 

 Instellen nieuwe peilvakken. 
Het waterpeil op de Burd zal verhoogd worden. Er worden verschillende peilvakken 
aangelegd die ieder voor zich afwateren op de hoofdwatergang. Op deze manier kan er 
per deelgebied gestuurd worden op de gewenste situatie. De peilen kunnen variëren 
tussen -1.50 NAP en -1.30 NAP. 

 Aanleg oevers en kaden. 
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De bestaande kaden rondom de Burd voldoen niet meer aan de keur. De kaden zullen 
daarom verhoogd en verbreed worden. Hierbij zal de kade een stuk landinwaarts worden 
verplaatst. Hiermee kan er aan de boezemzijde een luwe, ca. 5 meter brede oever 
worden aangelegd. In deze luwe oever kan zich vervolgens een riet- en oevervegetatie 
ontwikkelen. Transport van grond zal deels over het water plaatsvinden en deels over 
land via de polder. 

 Opknappen dammen. 
Om de bereikbaarheid van de percelen, en daarmee de efficiëntie van het beheer, te 
verbeteren, zullen er dammen opgeknapt, verwijderd of nieuw aangelegd worden. Daarbij 
worden de duikers indien nodig vervangen om de waterhuishouding te optimaliseren. 

 Detailinrichting percelen. 
Hierbij gaat het om het afwerken van percelen nadat er werkzaamheden hebben 
plaatsgevonden, bijvoorbeeld het egaliseren en inzaaien van rij- en werkstroken. Ook 
zullen percelen opnieuw begreppeld moeten worden en is het nodig dat bepaalde 
kopakkers verbreed worden. 

 Opruimen voormalige erven. 
In het verleden zijn er op de Noarderburd twee boerderijen gesloopt. Het puin van de 
muren ligt er nog. Dit zal opgeruimd worden. De erven worden vervolgens afgewerkt en 
ingezaaid met gras zodat er beweidt of gemaaid kan worden. 

 Aanleg fietspad. 
Tussen de twee bestaande doodlopende wegen op de Burd zal een fietspad worden 
aangelegd. In verband met het weidevogelseizoen wordt dit fietspad in de periode 15 van 
maart tot 15 juni door middel van een fysieke barrière afgesloten.  

 
 
Inrichting Suderburd 
 

 Aanleg open water. 
Er wordt ongeveer 22 hectare open water aangelegd op de Suderburd. Hiermee ontstaat 
er een verbinding tussen Pikmar en Wide Ie. Aan de noord- en zuidzijde van deze 
ontgraving wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd. 

 Inrichting nieuwe eiland. 
Het eiland wat ontstaat door de ontgraving van de Suderburd wordt ingericht als bûtlân. 
Hiervoor worden de percelen grasland opgehoogd zodat er voldoende drooglegging 
ontstaat ten opzichte van het peil van de Friese Boezem. De bestaande 
verkavelingstructuur op het eiland wordt gehandhaafd. Langs de sloten worden 
natuurvriendelijk oevers aangelegd zodat er rietoevers kunnen ontstaan. 

 Aanleg opvaarten. 
Vanuit de ontgraving worden een drietal nieuwe opvaarten gegraven naar de boerderijen 
op Burd 18, 20 en 22. Deze opvaarten krijgen natuurvriendelijke oevers, er wordt zo 
weinig mogelijk gebruik gemaakt van beschoeiing. 

 Camping en jachthaventje Burd 22. 
Op Burd 22 wordt aan het uiteinde van de opvaart een kleine jachthaven aangelegd. De 
eigenaar gaat hier in totaal 25 ligplaatsen realiseren voor kleine boten. Daarnaast wordt 
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er een camping ontwikkeld met 25 kampeerplaatsen, 10 trekkershutten en 3 
recreatieappartementen in de boerderij. 

 Het opknappen recreatiestrandje. Aan het Pikmar is in de jaren ‘80 een recreatiestrandje 
aangelegd dat door onvoldoende onderhoud is dichtgegroeid met bomen en struiken. Het 
gebiedje wordt ontdaan van opslag en opnieuw ingericht voor kleinschalig recreatief 
gebruik. Het is alleen over water bereikbaar en zal vooral gebruikt worden door passanten 
die aanleggen op de nabijgelegen ligplaatsen.   
 
 

Wide Burd 
 De Wide Burd wordt gebaggerd. Met behulp van een duwboot wordt de bagger één kant 

opgedrukt. Met behulp van een kraan op de kant wordt de bagger in depot gezet. De 
oevers van de Burd, worden waar deze in slechte staat zijn, hersteld met als doel 
rietoevers te creëren.  
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4 Inventarisatie flora en fauna 
 

4.1 Beschikbare gegevens 
 

Uit de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) is een beknopt overzicht opgevraagd van 
beschikbare gegevens. Hierin wordt per soortgroep en per kilometerhok aangegeven of van het 
betreffende km-hok beschermde soorten bekend zijn.  
De kilometerhokken waarin het plangebied is gelegen zijn matig tot goed onderzocht op 
zoogdieren, vogels en libellen. De overige soortgroepen zijn niet tot slecht onderzocht. In 
onderstaande tabel is aangegeven hoeveel zwaarder beschermde soorten (cat 2 en 3) bekend 
zijn uit de kilometerhokken. 
Op 8 juni 2013 is de NDFF geraadpleegd voor een volledig overzicht van waarnemingen uit het 
plangebied. 
 
Tabel 3 Aantal bekende zwaarder beschermde soorten (beschermingsniveau 2/3),  
 
km-hok planten Vissen zoogdieren vogels libellen dagvlinders 

186-566  3 1 9   

186-567 1 3  70   

186-568 1  2 76   

186-569   1 84   

187-566  2  24   

187-567   2 53   

187-568 1  1 53   

187-569  1 1 64   

188-566   1 22   

188-567    19   

188-568 1 1     

188-569 2 2 4  1  

 
gegevens in de tabel volgens  NDFF 
 
De Limnodata Neerlandica van Stowa (www.piscaria.nl) is geraadpleegd voor gegevens over het 
voorkomen van vissen en waterplanten. Van It Fryske Gea zijn gegevens ontvangen van hogere 
planten en weidevogels op de Burd.  
 

4.2 Veldonderzoek 
Op 17 februari, 18 februari en 7 maart 2011 zijn veldbezoeken gebracht aan de Burd. De 
veldbezoeken  hadden met name tot doel om de habitatgeschiktheid en de kans op voorkomen 
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van beschermde soorten in te schatten. Hiertoe is op basis van literatuur, bronnen op internet en 
informatie van It Fryske Gea (S.Rintjema en G. van der Burgh) een selectie van soorten en 
habitats gemaakt die mogelijk op de Burd voorkomen.  
Bij het veldwerk lag de nadruk op het aflopen van plekken waar inrichtingsmaatregelen gaan 
plaatsvinden en deze te beoordelen op habitatgeschiktheid van te verwachten beschermde 
soorten. Het gebied is zo volledig mogelijk doorkruist, waarbij voortdurend insteekjes gemaakt 
werden om een globale indruk te verkrijgen van de kwaliteit van sloten. 
 
Veldonderzoek Heikikker 

Eind maart en begin april 2011 (29 maart, 2 april) is op twee verschillende dagen onderzoek 
uitgevoerd naar het voorkomen van de heikikker op de Burd. De kansrijke locaties zijn overdag en 
's avonds bezocht. Dit is in de periode dat heikikkers actief zijn op de voortplantingslocaties en de 
aanwezigheid goed is vast te stellen door te letten op de karakteristieke roep.  
 
Veldonderzoek kleine zoogdieren 

Tussen 21 en 27 augustus 2011 is aanvullend veldonderzoek uitgevoerd. Hierbij is specifiek 
onderzoek gedaan naar het voorkomen van waterspitsmuis en van vis. Het onderzoek naar 
waterspitsmuis is uitgevoerd door middel van het plaatsen van life-traps volgens de methodiek die 
wordt voorgeschreven door de VZZ. Hierbij zijn op vijf locaties binnen het gebied raaien met 20 
Longworth-vallen uitgezet (bijlage 2). Aangezien specifiek werd bemonsterd op waterspitsmuis, 
werden per raai om de 10 meter twee vallen naast elkaar geplaatst, om de vangkans van deze 
specifieke soort te vergroten. Voor het vangen is een driedaagse pre bait-periode in acht 
genomen, waarbij de vallen volledig gevuld, maar op safe (geopend met een geblokkeerd 
vangmechanisme) in het veld werden geplaatst, zodat de dieren aan de verandering in het terrein 
konden wennen. Na deze periode zijn de vallen bijgevuld en op scherp gezet, waarna deze vijf 
keer (3 ochtendrondes en 2 avondrondes) zijn gecontroleerd. 
Het visonderzoek is uitgevoerd door middel van een schepnetbemonstering van de poldersloten 
volgens de methode van Ravon. Tijdens deze onderzoeken is tevens gelet op de aanwezigheid 
van beschermde planten.  
 
Rietoevers 

In juni 2012 en juni 2013 is een onderzoek uitgevoerd van de gedeelten buitendijks land aan de 
westzijde van de Burd. In juni 2013 zijn de rietoevers langs de Suderburd bezocht om een indruk 
te krijgen van de kwaliteit van de rietbegroeiingen. 
 

4.3 Biotopen 
Graslanden 

Het grootste deel van de Burd bestaat uit bemeste graslanden. De graslanden zijn grotendeels in 
eigendom van It Fryske Gea en worden verpacht aan boeren. De graslanden worden 
gedomineerd door grassen van matig voedselrijke tot voedselrijke omstandigheden, zoals 
fioringras, geknikte vossenstaart, engels raaigras, gestreepte witbol e.d. Plaatselijk zijn de 
percelen kruidenrijk met veel scherpe boterbloem, veldzuring, pinksterbloem e.d. Op de 
Noarderburd komen percelen voor met veel grote vossenstaart. Grote vossenstaart wijst op 
veengronden met een kleidek. Half natuurlijke graslanden komen op de Burd niet voor.  
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De buitendijks gelegen graslanden hebben een vochtig tot nat karakter. De grasmat bestaat hier 
uit soorten als fioringras, kweek, veenwortel, rietgras, moerasvergeet-mij-nietje, mannagras en 
liesgras.  
 

Sloten 

Veel van de smallere sloten bevatten een dikke baggerlaag en vrijwel alle watergangen in het 
gebied worden jaarlijks gehekkeld. Op een enkele plek (vooral in het noordelijke deel, net ten 
noorden van de weg) en aan de uiterste oost- en westkant werden her en der vliezen van 
ijzerbacteriën op het water aangetroffen, wat kan duiden op opkwellend water vanuit de boezem. 
Mogelijk kan de invloed van ijzerrijk water zorgen voor een afname van de 
voedselbeschikbaarheid voor de vegetatie, dus zorgen voor een mesotroof karakter. De 
slootkanten in de buitendijks gelegen graslanden zijn hier bloemrijk met soorten als gele 
waterkers, zwanenbloem, grote waterweegbree, tenger fonteinkruid, penningkruid, 
moerasvergeet-mij-nietje, zompvergeet-mij-nietje, echte koekoeksbloem, gewone waterbies, 
moerasandoorn, oeverzegge, scherpe zegge en tweerijige zegge. 
 
Oevers 

Rondom de polder liggen de kaden en boezemoevers die grotendeels met steenstort zijn bedekt, 
op plaatsen waar dit niet het geval is zijn ze steil afgekalfd. Tussen de steenstort en kaden bestaat 
de begroeiing voornamelijk uit riet, haagwinde, oeverzegge, rietgras, koninginnekruid, harig 
wilgenroosje, bitterzoet en haagwinde. Beter ontwikkelde rietoevers komen voor langs de oevers 
van de Suderburd. Hier komen plaatselijk ook enkele meters brede rietoevers voor met waterriet, 
waterzuring en smalle lisdodde. Zie bijlage 1. 
 
Rietmoeras en elzenbroekbos 

Aan de oostzijde van de Burd aan de Lange Lits is een rietmoeras met spontaan broekbos 
aanwezig. In het rietmoeras is hier en daar nog open water aanwezig met een verlandingsgordel 
van pluimzegge en riet. Het rietland is op veel plaatsen verzuurd door een overheersende invloed 
van regenwater. Deze delen worden gekenmerkt door veenmossen en moerasvaren. Het 
rietmoeras is potentieel geschikt voor heikikker, vissen, waterspitsmuis en diverse libellensoorten. 
Ook waren veel reeënwissels te zien. 
Aan het Pikmar ligt een verruigd, verdroogd rietland, voornamelijk bestaande uit rietgras, met her 
en der kleine door riet omzoomde poeltjes. Uit de schets blijkt dat deze rietlanden verdwijnen als 
gevolg van de doorsteek. 
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Wilgenbosje 

Aan het Pikmar bevindt zich een bosje met voornamelijk schietwilg en elzen. Het betreft spontane 
opslag op een voormalig recreatiestrandje. Op de maatregelenkaart is te zien dat dit bosje wordt 
gekapt ten behoeve van het herstel van het strandje.  
 
Opgaande begroeiing 

Begroeiing in de vorm van boomopslag wordt aangetroffen rond het rietmoeras aan de Lange Lits,  
het wilgenbosje aan het Pikmar en deels op en buiten de kades. Verder is rond de boerderijen 
opgaande begroeiing aanwezig.  
 

4.4 Flora 
 
Hogere planten 

It Fryske Gea beschikt over soortenlijsten van planten op de Burd. Van de aanwezige soorten zijn 
streeplijsten beschikbaar, echter exacte vindplaatsen zijn niet in kaart gebracht. 
Op de Burd worden de meeste soorten planten gevonden langs slootkanten en overhoekjes. Het 
voorkomen van soorten als moerasviooltje, moeraswederik, grote boterbloem, oeverzegge, 
pluimzegge, poelruit, scherpe zegge, veenpluis, zeegroene muur en zwarte zegge herinnert aan 

Afbeelding 1: het rietland aan de Lange Lits 
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het eertijds voorkomen van matig voedselrijke hooilanden en moerassen. In de huidige situatie 
handhaven deze soorten zich uitsluitend in slootkanten. In de sloten worden diverse soorten 
fonteinkruiden aangetroffen, het gaat om plat fonteinkruid, schedefonteinkruid, smalle waterpest, 
stijve waterranonkel, stomp fonteinkruid, klein kroos en sterrekroos. Uit de NDFF blijkt dat er geen 
zwaarder beschermde plantensoorten voorkomen op de Burd.  
 
Beschermde soorten en soorten van de Rode lijst 

Beschermde plantensoorten op de Burd zijn gewone dotterbloem, zwanenbloem (tabel 1, licht 
beschermd) en waterdrieblad (tabel 2). Plat fonteinkruid, stomp fonteinkruid en wateraardbei 
komen voor op de Rode lijst, maar zijn niet beschermd. 
 

4.5 Fauna 

4.5.1 Libellen en overige ongewervelden 

Op de Burd zijn libellenwaarnemingen gedaan van paardenbijter, steenrode heidelibel,  
lantaarntje, variabele waterjuffer, gewone oeverlibel, grote roodoogjuffer en glassnijder (Gerrit 
Jellema, waarneming.nl). Dit zijn deels algemene soorten zonder duidelijke biotoopvoorkeur en 
deels kenmerkende en vrij algemene soorten van laagveengebieden. Het betreft incidentele 
waarnemingen, waardoor de lijst mogelijk niet compleet zal zijn.  
 
Groene glazenmaker 

Het voorkomen van groene glazenmaker is sterk gebonden aan de aanwezigheid van 
verlandingsvegetaties met krabbenscheer. Krabbenscheervegetaties zijn niet bekend van de Burd 
(gegevens It Fryske Gea). Geschikte voortplantingslocaties van groene glazenmaker zijn daarom 
niet aanwezig. 
 

Voor overige beschermde ongewervelden (potentiële soorten zijn hier: gestreepte waterroofkever, 
gevlekte witsnuitlibel en noordse winterjuffer) wordt het gebied niet geschikt geacht. Het 
voorkomen van deze soorten kan worden uitgesloten. 
 
Beschermde soorten en soorten van de Rode lijst 

Beschermde of bedreigde soorten libellen zijn niet aangetoond. 

4.5.2 Vissen 

Van het plangebied zijn bij Stowa gegevens opgevraagd. Stowa beheert de database Limnodata 
Neerlandica, waar de meeste waterschappen hun gegevens in onderbrengen (www.piscaria.nl). 
Deze database bevat helaas geen gegevens van vissen van het plangebied.  
Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een rapport van Altenburg en Wymenga ecologisch 
onderzoek, waarin in opdracht van de provincie Fryslân de beschikbare gegevens over 
beschermde vissoorten op een rij zijn gezet (Brenninkmeyer et al. 2008).  
Recent is op verzoek van de Hengelsportfederatie Fryslân door Sportvisserij Nederland in 2009 
een visserijkundig onderzoek op de Burd uitgevoerd (Wijmans 2009). In dit onderzoek is de Wide 
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Burd bemonsterd met een zegen en electrovis-apparatuur. Poldersloten waren niet in dit 
onderzoek meegenomen. De volgende soorten vis zijn gevangen: baars, brasem, blankvoorn, 
graskarper, karper, kolblei, aal/paling, pos, riviergrondel, rietvoorn/ruisvoorn, snoekbaars, snoek, 
vetje en zeelt.  

Op grond van de aanwezige habitats binnen het gebied werd het mogelijk geacht dat de 
beschermde soorten bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en rivierdonderpad in 
het plangebied konden voorkomen. Dit is nader onderzocht door middel van een 
schepnetbemonstering van de poldersloten in augustus 2011 (Bureau FaunaX). Tijdens dit 
onderzoek is slechts tiendoornige stekelbaars gevangen. Andere soorten zijn niet aangetroffen.  

 
Beschermde soorten en soorten van de Rode lijst 

Op de Burd zijn geen beschermde vissoorten aangetroffen. Kleine modderkruiper, grote 
modderkruiper, bittervoorn en rivierdonderpad zijn niet aangetoond.  

4.5.3 Amfibieën  

De talrijke sloten vormen een geschikt habitat voor groene kikker, bruine kikker, gewone pad en 
kleine watersalamander. Gezien de ruime verspreiding van de heikikker in de Alde Feanen is 
deze soort ook op geschikte plaatsen (bijvoorbeeld rietmoeras aan de Lange lits) op de Burd te 
verwachten. In de periode eind maart / begin april 2011 zijn twee bezoeken aan de Burd gebracht, 
met als doel de aanwezigheid van heikikker te onderzoeken. Tijdens beide bezoeken werden 
geen heikikkers waargenomen of gehoord, waaruit wordt geconcludeerd dat heikikker afwezig is. 
Meerkikker, bruine kikker en gewone pad zijn wel talrijk aanwezig.  

Beschermde soorten en soorten van de Rode lijst 

Op de Burd komen een aantal licht beschermde soorten voor: meerkikker, bruine kikker, gewone 
pad en kleine watersalamander.  

4.5.4 Vogels 

Wintervogels 

In de winter wordt de Burd gebruikt door grote groepen foeragerende ganzen. Tijdens de 
bezoeken in februari 2011 werden op de Noarderburd grote groepen brandganzen (2000), 
kolganzen (800), rietganzen (100)  en grauwe ganzen (100) waargenomen. Aantallen zijn geschat 
op basis van 2 bezoeken in februari en 1 bezoek in maart. Op de Suderburd waren geen ganzen 
aanwezig. 
De beheerder van het gebied bevestigd dat met name het noordoostelijk deel van de Burd van 
belang is voor foeragerende ganzen. De grootste aantallen zijn aanwezig in de maanden januari 
en februari. De Suderburd heeft veel minder betekenis voor ganzen (med. A. Huitema, IFG). 
Globaal worden op de Suderburd ten opzichte van de Noarderburd hooguit een kwart van de 
aantallen geteld. 
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Onderstaand is een overzicht weergegeven van maandgemiddelden van brandgans en grauwe 
gans op de Burd en het aangrenzende deel van de Alde Feanen. De gegevens zijn afkomstig van 
SOVON (geraadpleegd via NDFF). 
 
 
 
Tabel 4 maandgemiddelden brandgans, grauwe gans en kolgans op de Burd en aangrenzend deel Alde Feanen 
 
Maand Brandgans Grauwe gans Kolgans Periode 
Oktober  303 1026 2004-2009 
November 4405 312 8745 2004-2008 
December 3232 531 3106 2006-2010 
Januari Niet volledig 572 1410 2006-2010 
Februari 4218 378 5625 2006-2010 
Maart 276 175 1204 2006-2010 
April  242  2004-2009 

 
 
Verder werden de volgende vogelsoorten waargenomen: buizerd (4), ruigpootbuizerd (1), 
torenvalk (1), blauwe reiger, nijlgans, krakeend (buitenwater 30), smient (buitenwater 100), 
wintertaling (20 buitenwater), kerkuil (braakballen), witte kwikstaart, graspieper (6), grote 
zilverreiger, barmsijs, groenling en veldleeuwerik.  
 
Broedvogels 

De Burd staat bekend als een goed weidevogelgebied. De graslanden zijn ook geschikt voor meer 
kritische soorten als gele kwikstaart, slobeend, en zomertaling. De rietmoerasjes en brede 
rietkragen rond het eiland vormen een geschikt habitat voor moerasvogels, zoals bruine 
kiekendief, roerdomp, kleine karekiet, bosrietzanger, blauwborst en snor (waarneming.nl). 
Op de Burd worden sinds 1998 broedvogelinventarisaties uitgevoerd door G. Jellema en R. 
Koopmans in een proefvlak in het zuidwestelijk deel van de Burd (72 ha). De komst van het 
recreatiepark op de Burd heeft een toename van het aantal broedvogels tot gevolg gehad. De 
weidevogelstand is echter wel achteruitgegaan onder invloed van de bebouwing. De Suderburd 
heeft zijn veel van zijn betekenis voor weidevogels verloren. Mede debet hieraan zijn de lage 
slootpeilen en het ontbreken van plas-dras situaties in het voorjaar. In de rietzomen langs de 
randen van de Burd broeden soorten van rietmoeras en ruigte zoals kleine karekiet, rietzanger en 
bosrietzanger. Door toename van bosopslag, zoals op het strandje in de Suderburd, vestigen zich 
ook in toenemende mate verschillende soorten bosvogels. De monitoring van broedvogels is na 
het broedseizoen van 2010 gestaakt. 
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Tabel  5 Broedvogels in een proefvlak van 72 ha op de Burd (Koopmans en Jellema) excl. enkele algemene soorten van bos en struweel. 
 

 2007 2008 2009 
 

2010 Rode lijst Bijzonderheden 

Fuut 3 3 5 4   

Knobbelzwaan 1 1 1 1   

Kolgans      incidenteel broedend 

Grauwe gans    1   

Nijlgans 1     incidenteel broedend 

Bergeend   1    

Krakeend 8 8 9 7   

Wilde eend 31 30 48 38   

Zomertaling   2  rode lijst  

Slobeend   2 3 rode lijst  

Kuifeend 4 1 7 4   

Kwartel   1    

Fazant 2 4 3 2   

Waterhoen 2 2 2 1   

Meerkoet 9 15 12 13   

Scholekster 5 8 9 9   

Kievit 3 7 13 9   

Grutto 6 5 18 17 rode lijst afgenomen onder invloed van recreatiepark 

Tureluur 4 3 6 4 rode lijst  

Holenduif 1 1  1   

Koekoek 1 2 1 1 rode lijst  

Grote bonte specht   1    

Kerkuil 1 1 1 1 rode lijst  

Veldleeuwerik 2 2 1 1 rode lijst  

Boerenzwaluw 18 22 19 17 rode lijst  

Graspieper 5 5 2 3 rode lijst  

Gele kwikstaart 1  1  rode lijst  

Witte kwikstaart 8 6 5 3   

Heggenmus 5 4 5 3   

Blauwborst 5 4 1    

Zanglijster 2 2 1    

Sprinkhaanzanger 4 4 2 1   

Rietzanger 20 15 20 19  Natura 2000 doelsoort Alde Feanen 

Bosrietzanger 11 13 15 11   

Kleine karekiet 19 27 21 21   

Spotvogel 3 4 3 2 rode lijst  

Braamsluiper 1 1 3 3   

Grasmus 2 2 5 6   

Grauwe vliegenvanger 2 2 2 2 rode lijst  

Boomkruiper 1 1     

Ekster 1 1 1 1   

Kauw 3 3 2 2   

Zwarte kraai  2 1 2   

Spreeuw 50 50 50 50   

Huismus 15 15 15 15 rode lijst  

Ringmus 7 6 7 7 rode lijst  

Groenling 5 3 4 5   

Putter 5 1 1 3   

Kneu 1 1 2  rode lijst  

Rietgors 8 6 5 5   
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Beschermde soorten en soorten van de Rode lijst 

Alle vogels zijn beschermd op grond van de Flora- en faunawet, ze vallen onder een zwaar 
beschermingsregime. In het proefvlak op de Burd komen 15 Rode lijst soorten voor. 

4.5.5 Zoogdieren 

Op de Burd komen algemene soorten zoogdieren voor. Haas en ree zijn algemeen aanwezig, 
tijdens de bezoeken aan de Burd werden ze op meerdere plaatsen waargenomen. Op 29 maart 
2011 werden minimaal 12 reeën geteld. In de rietmoerasjes zijn op veel plekken sporen van reeën 
te vinden. Minder zichtbaar zijn kleine zoogdieren zoals muizen en marterachtigen. Bij een van de 
ruïnes op de Burd werden keutels van een hermelijn gevonden. Tijdens de quickscan werden in 
en rond de beide ruïnes sporen (prenten, prooiresten en uitwerpselen) gevonden van de 
steenmarter. Ook bij It Fryske Gea  was het voorkomen van deze soort op de Burd bekend. De 
steenmarter is ook ooit vastgesteld in één van de vakantiehuisjes aan de zuidkant (mond. med. G. 
van der Burgh).  
De kades en graslanden vormen een goed biotoop voor muizen. Soorten die hier verwacht 
kunnen worden zijn veldmuis, aardmuis, dwergmuis en gewone bosspitsmuis. Hieronder wordt 
ingegaan op (de kans op) het voorkomen van zwaarder beschermde soorten zoogdieren: 
vleermuizen, steenmarter, noordse woelmuis en waterspitsmuis.  
 

Vleermuizen 

Gezien de ligging (Alde Feanen), de waterrijkdom en de bekende verspreiding van vleermuizen in 
dit deel van Friesland (bron: zoogdierenvereniging, eigen onderzoek en digitale atlas zoogdieren 
Friesland) is de Burd geschikt als foerageergebied voor de meervleermuis, watervleermuis, 
laatvlieger, rosse vleermuis, gewone- en ruige dwergvleermuis en tweekleurige vleermuis. De 
Alde Feanen zijn speciaal aangewezen voor de meervleermuis, hier werden in vergelijking met 
andere waterrijke gebieden in Fryslân de hoogste presenties van de meervleermuis gemeten 
(Kuijper et al 2006). Daarmee is de Alde Feanen van groot belang voor deze soort. Het habitat 
met een afwisseling van petgaten en grillige, rijk begroeide oevers is een ideaal foerageergebied. 
De verblijfplaatsen van meervleermuizen liggen elders, buiten de Alde Feanen, in gebouwen op 
kerkzolders e.d. Bekende kraamkolonies bevinden zich te Grou en Warten. De Burd wordt 
omgeven door vliegroutes tussen kolonieplaats (Grou) en de Alde Feanen. Van het Prinses 
Margrietkanaal is aangetoond dat deze als vliegroute fungeert (Kuijper et al 2006). 
De vaste verblijfplaatsen van vleermuizen die eventueel aanwezig kunnen zijn op de Burd, zullen 
zich bevinden in bestaande bebouwing (boerderijen, woningen). Aangezien geen plannen voor 
sloop van bebouwing bestaan, worden eventuele verblijfplaatsen niet bedreigd. 
 
Noordse woelmuis 

Voor de noordse woelmuis is vrijwel het gehele gebied ongeschikt, op het rietlandje aan de Lange 
Lits en de buitendijks gelegen graslanden na. Hier is marginaal geschikt habitat aanwezig. Hoewel 
het oppervlakte van de biotoop aan de kleine kant is, is het, gezien het bekende voorkomen van 
deze soort in de Alde Feanen niet uitgesloten dat de soort aanwezig is. In 2008 is de soort 
vastgesteld in de Wyldlannen, Laban en de Rûne sâne (Bekker, 2009). Overigens worden dit 
rietland en de buitendijkse graslanden niet beïnvloedt door werkzaamheden, het oppervlakte 
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rietland wordt aan weerskanten zelfs uitgebreid. De soort is niet aangetroffen tijdens het 
onderzoek naar kleine zoogdieren in augustus 2011 (zie bijlage 2). 
 
Waterspitsmuis 

In het verleden is de waterspitsmuis vastgesteld op de Burd op grond van de aanwezigheid van 
schedelresten in braakballen (NDFF). Geschikt habitat wordt gevormd door de oost-west 
verlopende Neare Burd / Wide Burd. Deze watergang is rijk begroeid met een 
verlandingsvegetatie van riet en kruiden. De overige watergangen op de Burd zijn veel minder tot 
ongeschikt voor waterspitsmuizen. Met name in de open delen, waar de watergangen jaarlijks 
worden geschoond, ontbreekt het geschikte habitat (helder water, watervegetatie, veel 
macrofauna en ruige oevervegetatie).  
In augustus 2011 is onderzoek uitgevoerd naar kleine zoogdieren door bureau Faunax (bijlage 2). 
In totaal werden zes verschillende soorten muizen gevangen het betreft de licht beschermde 
soorten gewone bosspitsmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, veldmuis en rosse woelmuis en de 
streng beschermde soort waterspitsmuis. Van waterspitsmuis is in raai 1 één individu gevangen. 
Gewone bosspitsmuis was de meest gevangen soort.   

 
Beschermde soorten en soorten van de Rode lijst 

Op de Burd komen naast een aantal algemene en licht beschermde soorten, enkele zwaarder 
beschermde soorten voor. Het gaat om steenmarter (tabel 2), waterspitsmuis (zwaar beschermd, 
tabel 3) en vleermuizen. De Burd wordt gebruikt als vliegroute van en naar de Alde Feanen en als 
foerageergebied door diverse soorten vleermuizen, waaronder de meervleermuis. Het voorkomen 
van verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen is niet bekend, maar de kans daarop is wel 
aanwezig. 
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4.6 Conclusies aanwezigheid beschermde flora en fauna 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van licht beschermde soorten weergegeven. 
Voor deze soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen, maar geldt wel de algemene 
zorgplicht (art. 2 Flora- en faunawet). 
 
Tabel 6 Overzicht van licht beschermde soorten (tabel 1, beschermingsniveau 1) 
 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bijzonderheden 

Zwanebloem Butomus umbellatus Algemeen in sloten 

Gewone dotterbloem Caltha palustris Hier en daar in slootkanten 

Gewone pad Bufo bufo Eigen waarneming 

Bruine kikker Rana temporaria Eigen waarneming 

Meerkikker Rana ridibunda Eigen waarneming 

Kleine watersalamander Triturus vulgaris Eigen waarneming 

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus Vondst dood exemplaar 

Veldmuis Microtus arvalis Schedels in braakballen 

Aardmuis Microtus agrestis  

Dwergspitsmuis Sorex minutus  

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus  

Huisspitsmuis Crocidura russula  

Dwergmuis Micromys minutus  

Bosmuis Apodemus sylvaticus  

Vos Vulpes vulpes Prenten en uitwerpselen 

Haas Lepus europeus Zicht 

Mol Talpa europea Molshopen 

Ree Capreolus capreolus Zicht en sporen 

Bunzing Mustela putorius Mogelijk aanwezig (nabij bebouwing) 

Hermelijn Mustela erminea Uitwerpselen 

Wezel Mustela nivalis Mogelijk aanwezig 

 
 
In het plangebied komen meerdere beschermde soorten voor die vallen onder de zwaardere 
beschermingscategorieën (tabel 2 en 3). Indien schade optreedt aan deze soorten geldt niet 
automatisch een vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen. In onderstaande tabel zijn de soorten 
weergegeven waar het om gaat.  



Ecologische toetsing Herinrichting Swette -De Burd 

29 

Tabel  7 Overzicht van zwaarder beschermde soorten (beschermingsniveua 2/3) 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

Voorkomen Aanwezigheid Status 

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata Noarderburd Km hok 187-568 (sovon) Beschermd, tabel 2 

Waterspitsmuis Neomys fodiens Sloten, watergangen 
Vastgesteld langs Wide  
Burd 

Beschermd, tabel 3, 
bijlage 1 AMvB 

Steenmarter Martes foina Ruiines, boerderijen Vastgesteld in ruine Beschermd, tabel 2 

Meervleermuis Myotis dasycneme Vliegroutes 
Vliegroutes Prinses 
Margrietkanaal 

Beschermd, tabel 3, 
bijlage IV HR. Natura 
2000 doelsoort 

Watervleermuis Myotis daubentonii  
Niet bekend, vliegroutes 
verwacht op grond van 
habitat 

Beschermd, tabel 3, 
bijlage IV HR 

Gewone 
dwergvleermuis 

Pipistrellus pipistrellus  
Niet bekend, mogeljk 
verblijfplaatsen in 
gebouwen 

Beschermd, tabel 3, 
bijlage IV HR 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii  
Niet bekend, mogelijk 
verblijfplaatsen in 
gebouwen 

Beschermd, tabel 3, 
bijlage IV HR 

Brandgans Branta leucopsis Graslanden de Burd 
Wintergast in groot aantal 
(nov-maart) 

Beschermd tabel 3, 
Natura 2000 doelsoort 

Kolgans Anser albifrons Graslanden de Burd 
Wintergast in groot aantal 
(nov-maart) 

Beschermd tabel 3, 
Natura 2000 doelsoort 

Grauwe gans Anser anser Graslanden de Burd 
Wintergast in groot aantal 
(nov-maart) 

Beschermd tabel 3, 
Natura 2000 doelsoort 

Overige watervogels 
(smient, krakeend, 
wintertaling, slobeend, 
tafeleend, kuifeend, 
nonnetje) 

 Buitenwater 
Wintergasten in groot 
aantal (nov-maart) 

Beschermd tabel 3, 
Natura 2000 doelsoort 

Alle broedvogels  
Graslanden, rietlanden, 
bosjes 

Broedvogels (half maart – 
half augustus) 

Beschermd tabel 3, 
Natura 2000 doelsoorten 
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5 Toetsing 
 

5.1 Effecten op beschermde flora en fauna (Flora en Faunawet) 
Algemeen 

Doel van de inrichting op de Burd is het gebied optimaal in te richten als weidevogelbiotoop. Door 
een verbeterde waterhuishouding (hogere winter- en voorjaarspeilen) in combinatie met een lichte 
bemesting worden de condities voor weidevogels verbeterd. Water- en moerasplanten zullen 
profiteren van het aangepaste beheer door verbetering van de waterkwaliteit. Amfibieën hebben 
baat bij het aangepast beheer van slootkanten. De kwaliteit van de rietoevers zal verbeteren. Bij 
het verhogen van de kades worden deze aan de buitenzijde voorzien van een natuurtechnisch 
profiel waarbij er een ca 5 meter brede (riet)oever ontstaat. 
 
Bij het uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen kan op diverse manieren schade ontstaan aan 
beschermde flora en fauna. Door de inrichtingsmaatregelen zal de verspreiding van soorten in het 
gebied wijzigen en zich aanpassen aan de gewijzigde terreinomstandigheden. Ondanks een 
aangepaste werkwijze is schade aan individuen niet altijd uit te sluiten. Indien het gaat om 
zwaarder beschermde soorten (tabel 3) zal ontheffing aangevraagd moeten worden in het kader 
van art. 75 van de Flora- en faunawet. 
Algemene uitgangspunten waardoor schade zo veel mogelijk kan worden voorkomen zijn: 

 een goede werkplanning afgestemd op de activiteitsperioden van soorten, 
 werkwijze waarbij kwetsbare terreindelen worden ontzien, 
 creëren van nieuwe habitats voor soorten. 
 

Hieronder wordt de kans op schade aan habitats en kwetsbare en beschermde soorten 
beschreven en wordt aangegeven hoe schade zo veel mogelijk kan worden beperkt of 
voorkomen.  
 
Broedvogels 

Uitgangspunt is dat er geen broedende vogels mogen worden verstoord. Het weidevogelseizoen 
loopt globaal van half maart tot half juli. Moerasvogels kunnen nog tot in augustus jongen 
verzorgen.  
 
Zoogdieren 

Waterspitsmuizen kunnen schade ondervinden van werkzaamheden aan watergangen. De soort 
is vastgesteld langs de Wide Burd. Indien de oevers van de watergang worden aangepakt, kan 
schade ontstaan aan het leefgebied van de waterspitsmuis. De werkzaamheden aan de Wide 
Burd concentreren zich op die delen die aan afslag onderhevig zijn. Het grasland loopt hier door 
tot aan de oever. De waterspitsmuis leeft in schoon, niet te voedselrijk water met een goed 
ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers. De soort is vastgesteld langs een traject 
van de Burd met een brede oevervegetatie. Delen met een rietoever of ruigte, het meest 
geschikte habitat voor waterspitsmuis blijven ongemoeid. Kans op schade aan het leefgebied van 
de Waterspitsmuis is daardoor klein.  
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In een van de ruïnes op het eiland verblijft een steenmarter. Indien hier opruim- of 
bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden wordt deze verblijfplaats verstoord. Wanneer voldoende 
alternatieve verblijfplaatsen op de Burd aanwezig zijn, zal deze soort zich elders kunnen vestigen.  
 
Vissen 

Vissen kunnen schade ondervinden van werkzaamheden aan sloten en watergangen. 
Beschermde soorten zijn echter niet aanwezig.  In het zuiden verdwijnen sloten bij de doorsteek 
van het  Pikmar naar de Sitebuurste Ee.   
Omdat kleine modderkruiper, grote modderkruiper, bittervoorn en rivierdonderpad tevens deel 
uitmaken van een instandhoudingsdoelstelling voor het Natura 2000-gebied “Alde Feanen”, kan 
schade aan deze soorten ook gevolgen hebben voor de staat van instandhouding van deze 
soorten in het Natura 2000-gebied (externe werking). Dit is enkel het geval, wanneer populaties 
zodanig worden geschaad, dat deze verdwijnen als gevolg van de inrichting. In de huidige situatie 
zijn de sloten op de Burd zeer arm aan vissen. Genoemde Natura 2000 doelsoorten worden dan 
ook niet geschaad. De verbetering van de waterhuishouding en de aanleg van een visvriendelijk 
gemaal leidt waarschijnlijk tot verbetering van de omstandigheden voor poldervissen.  
 
Amfibieën 

Amfibieën kunnen schade ondervinden bij werkzaamheden aan sloten en watergangen. 
Werkzaamheden aan sloten worden bij voorkeur september-oktober uitgevoerd. Dit is na de 
voortplantingsperiode en voordat de dieren in winterrust gaan. Zwaar beschermde amfibieën zijn 
niet aanwezig.  
 
Vleermuizen 

Bij de inrichting van de Burd is het van belang aanwezige vliegroutes van vleermuizen in stand te 
houden. Het aanbrengen van kades rond de Burd heeft geen effect op de geschiktheid als 
vliegroute. Een positief effect is aanwijsbaar als gevolg van de doorsteek van de zuidelijke Burd. 
Hier ontstaan nieuwe oevers die geschikt zijn als vliegroute en foerageergebied voor vleermuizen. 
Nader onderzoek naar vleermuizen is alleen noodzakelijk, indien gebouwen worden gesloopt. De 
ingrepen, zoals aangegeven op de inrichtingsschets, hebben verder geen nadelige effecten op de 
foerageergebieden of vliegroutes voor vleermuizen. De doorsnijding van de zuidelijke Burd kan 
wel leiden tot wijziging van vliegroutes. Daarnaast is het van belang dat geen extra verlichting 
langs de oevers zal worden geplaatst, wat bestaande vliegroutes kan verstoren. Aangezien alleen 
overdag gewerkt wordt hebben de werkzaamheden geen gevolgen voor het gebruik als vliegroute 
door vleermuizen. 
Gezien het belang van de Alde Feanen voor de meervleermuis is het van belang zorgvuldig met 
de habitatgeschiktheid voor vleermuizen om te gaan. Doordat het huidige plan voorziet in een 
toename van de oeverlengte en een verbetering van oeverzones is sprake van verbetering voor 
vleermuizen.  
 

5.2 Effecten op Habitattypen en soorten van de Habitat- en Vogelrichtlijn. 
 
In 2010-2011 is een vegetatiekartering van de Alde Feanen uitgevoerd (Plantinga, van der Veen 
& Bijkerk, 2012). Op de Burd komen geen habitattypen voor die kwalificeren voor de 
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Habitatrichtlijn. De graslanden op de Burd bestaan uit matig voedselrijke tot voedselrijke 
graslanden met gestreepte witbol, fioringras, pinksterbloem, veldzuring. Ze worden na half juni 
gemaaid en nabeweid. In het noordelijk deel van de Burd komen ook permanent beweide 
graslanden voor. Rietland is slechts op kleine schaal aanwezig langs de randen van de Burd. Het 
betreft steeds verruigde rietlanden zonder botanische waarde.  
Op de zuidelijke Burd gaat bij de doorsnijding ca. 250 meter aan rietoever, een smalle strook 
verruigd rietland en ca. 22 ha grasland verloren. Dit is van invloed op het beschikbare habitat voor 
rietvogels. Hier staat een uitbreiding van rietland tegenover, die de verloren gegane oppervlakte 
ruimschoots compenseert. Netto zal dit resulteren in een uitbreiding van het areaal rietoevers en 
rietland. Zie hiervoor de maatregelenkaart, bijlage 4. 
Bij de doorsnijding van de zuidelijke Burd gaat ca. 22 hectare grasland verloren, waardoor een 
afname van het areaal foerageergebied optreedt. Op dit deel van de Burd hebben de graslanden 
een afnemende betekenis voor weidevogels (mond med G. Jellema). Weliswaar treedt een 
afname van het areaal weidevogelgrasland op, maar hiertegenover staat verbetering van de 
kwaliteit op de Noarderburd.  
 
 

5.3 Natura 2000 doelsoorten 
De Alde Feanen zijn aangewezen voor de volgende soorten: Gevlekte witsnuitlibel , 
Meervleermuis en Noordse woelmuis. Verder is de Alde Feanen is aangewezen voor de volgende 
soorten broedvogels: aalscholver, roerdomp, purperreiger, bruine kiekendief, porseleinhoen, 
kemphaan, zwarte stern, snor en rietzanger. Tot slot vervullen de Alde Feanen een belangrijke rol 
voor doortrekkende en overwinterende vogels. Met name ganzen foerageren in de 
wintermaanden op de Burd. 

Bittervoorn, Grote modderkruiper, Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad 

Uit de visbemonstering van de sloten is gebleken dat de poldersloten alleen tiendoornige 
stekelbaars voorkomt. In de Burd komen voor: baars, brasem, blankvoorn, graskarper, karper, 
kolblei, aal/paling, pos, riviergrondel, rietvoorn/ruisvoorn, snoekbaars, snoek, vetje en zeelt. 
Kwalificerende soorten als bittervoorn, grote- en kleine modderkruiper en rivierdonderpad zijn niet 
aanwezig. Er is dus geen effect op de instandhoudingsdoelstelling voor deze soorten.  

Meervleermuis 

De Alde Feanen is een van de belangrijkste foerageergebieden van de meervleermuis. De soort 
fourageert langs vaarten en oevers van grote wateren (Jansen & Schaminee, 2008) Ook de Burd 
zal fungeren als foerageergebied, gezien de ligging tussen de Alde Feanen en de kolonieplaatsen 
in Grou.  

Noordse woelmuis 

Voor de Noordse woelmuis is beperkt geschikt habitat aanwezig op de Burd. In augustus 2011 is 
een onderzoek naar kleine zoogdieren uitgevoerd waarbij ook het rietland aan de Lange lits en 
een rietland op de Suderburd was betrokken. Hierbij is de noordse woelmuis niet aangetoond. De 
delen van het plangebied waar mogelijk noordse woelmuizen voorkomen worden echter niet 
beïnvloed door de werkzaamheden. Door de aanleg van brede rietoevers en de inrichting van het 
nieuwe eiland op de Suderburd ontstaat mogelijk nieuw leefgebied voor deze soort. 
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Broedvogels 

Voor de genoemde broedvogels van moerassen zijn vooral de randen van de Burd waar brede 
rietoevers en rietlanden aanwezig zijn van belang. Op de Noarderburd komen nauwelijks 
geschikte rietoevers voor. De oevers rondom de Noarderburd zijn bedekt met stortsteen en door 
golfslag is er niet of nauwelijks sprake van een goed ontwikkelde rietzoom. Wel is er rietland 
aanwezige aan de oostzijde, langs de Lange Lits. Dit rietland wordt fors uitgebreid doordat de 
kade enkele meters naar achteren wordt verplaatst.  
Op de Suderburd komen plaatselijk wel bredere rietoevers voor, bijvoorbeeld aan de westzijde en 
aan de zuidoostzijde. Op luwe plekken komt zelf een enkele meters brede zoom met waterriet 
voor. De doorsnijding van de Burd heeft een gering verlies van nu aanwezige rietoevers tot 
gevolg. Aan de westzijde verdwijnt een binnen de kade gelegen sterk verruigd rietland. Aan de 
oostzijde bestaat de te vergraven oeverlijn uit opslag van wilgen. Door de afwerking van de 
oevers langs de ontgraving zal er uiteindelijk een grote lengte aan nieuwe rietoevers ontstaan. 

Bruine kiekendief is een incidentele broedvogel op de Burd. In 2004 werd een broedgeval 
vastgesteld op de Suderburd. Rietzanger komt in vrij groot aantal (20 paar in 2009) voor in de 
rietoevers op de Suderburd. De overige genoemde broedvogels komen niet voor op de Burd. 

Bij de herinrichting van de Burd wordt op veel plaatsen het ontstaan van rietoevers gestimuleerd. 
Op de Noordelijke Burd worden brede rietoevers aangelegd langs de Lange Lits en de Trijehuister 
sleat. Ook op de Suderburd worden rietoevers gestimuleerd. De aantrekkelijkheid voor rietvogels 
en de mogelijkheid om te broeden zal hierdoor toenemen. 

 

Winter en trekvogels 

Het noordoostelijk deel van de Burd is in de periode november tot begin maart van belang voor 
winter- en trekvogels. In najaar, winter en voorjaar (van begin november tot in maart) foerageren 
tot duizenden kolganzen, brandganzen en in minder mate grauwe ganzen op de graslanden van 
de Burd. Met name op het noordelijk deel van de Burd verblijven grote aantallen ganzen. De 
Suderburd heeft veel minder betekenis voor ganzen. De aantallen getelde vogels op de 
Suderburd bedragen ca. een kwart van de aantallen op de Noarderburd (mededeling A. Huitema 
IFG). 

De herinrichting heeft op twee manieren invloed op de geschiktheid voor ganzen: 

Rustverstoring tijdens de werkzaamheden 
Werkzaamheden in de winterperiode kunnen verstorend werken op ganzen en watervogels. 
Indien het noodzakelijk is in deze periode werkzaamheden uit te voeren, dan dienen deze zo 
gepland te worden dat steeds voldoende niet verstoord foerageergebied beschikbaar blijft.  
De verstoring van ganzen is een tijdelijk effect , de werkzaamheden worden uitgevoerd in twee 
achtereenvolgende seizoenen, 2014 en 2015. Om verstoring tot een minimum te beperken zijn er 
werkblokken gemaakt (bijlage 4) , zodat de verstoring beperkt blijft tot een deel van de polder. Er 
blijft dus steeds, rustig, niet verstoord gebied beschikbaar.  

Daarnaast is er rondom, direct grenzend aan de Burd geschikt gebied om uit te wijken. Ten 
noorden van de Burd ligt een uitgestrekt open polderlandschap, het Grouster Laagland. Ten 
zuidoosten van de Burd ligt It Eilân. It Eilân is recent (periode 2006-2009) ingericht  ten behoeve 
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van natuur. Tussen Akkrum en de Wijde Ee is eveneens geschikt foerageergebied. In het kader 
van het Ganzen-7 akkoord heerst er in de polders van 1 november tot 1 maart rust. Actieve 
verstoring en verjaging van ganzen is in die periode niet meer toegestaan.  

Verlies 22 ha foerageergebied 
Op de Suderburd gaat 22 ha foerageergebied verloren. De aantallen foeragerende ganzen zijn 
hier veel lager dan op de Noarderburd. Volgens opgaaf van A. Huitema (IFG) en teller van het 
gebied worden op de Suderburd slechts circa een kwart van de aantallen geteld die op de 
Noarderburd voorkomen. Telgegevens zijn niet apart verzameld voor deze deelgebieden maar 
geschat wordt dat het om enkele honderden tot max 1000 vogels gaat. Gezien de aanwezigheid 
van grote oppervlakten open polderland rondom de Alde Feanen is er geen aanleiding te 
veronderstellen dat het verlies van 22 ha grasland  invloed zal hebben op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de Alde Feanen. Ook hier moet in aanmerking genomen 
worden dat It Eilân recent is ingericht als natuurgebied.   

 

Recreatieve activiteiten  
De ontwikkeling van recreatieve voorzieningen op de Burd resulteert in meer spreiding van het 
recreatief gebruik in de omgeving van de Alde Feanen. Tegenover de aanleg van het haventje 
met ligplaatsen staat het gegeven dat er ligplaatsen verloren gaan ter plaats van de doorsnijding 
van de Suderburd.  

 

5.4 Ecologische hoofdstructuur 
 
Het inrichtingsplan voor de Burd is in overeenstemming met de natuurdoelen van de EHS die 
beschreven zijn in het Natuurbeheerplan. Belangrijk onderdeel van de voorgenomen inrichting op 
de Noarderburd is om de omstandigheden voor weidevogels te verbeteren. Op de Suderburd gaat 
weidevogelgebied verloren als gevolg van de voorgenomen ontgraving. In het Natuurbeheerplan 
2014 is hier reeds in voorzien door dit gedeelte te bestemmen als natuurdoeltype Zoete plas. De 
verloren gegane oppervlakte weidevogelgebied zal gecompenseerd te worden. Er zijn 
verschillende manieren waarop hieraan voldaan kan worden; ofwel door de verloren gegane 
oppervlakte te compenseren buiten de EHS via agrarisch natuurbeheer voor een periode van 
minimaal 12 jaar, dan wel via het storten van een vergoeding per ha in een provinciaal fonds.  
De te realiseren camping met haventje op de Burd 22 is wel strijdig met de EHS doelstellingen. 
De betreffende percelen zullen uit de EHS gehaald moeten worden. Hierover is overleg gaande, 
waarbij door middel van een herijking van de EHS wordt getracht deze ontwikkeling mogelijk te 
maken. 
 

5.5 Maatregelen ter voorkoming van schade: zorgvuldig handelen 
 
Door een goede planning van de werkzaamheden en eventueel aangepaste werkwijzen, is het 
mogelijk om schade aan beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. De 



Ecologische toetsing Herinrichting Swette -De Burd 

35 

volgende richtlijnen worden opgenomen in het uitvoeringsbestel waardoor schade aan 
beschermde soorten achterwege zal  blijven of zo min mogelijk zal optreden:  

Algemeen 

 Tijdens de werkzaamheden alert zijn op het voorkomen van beschermde planten en 
dieren en zonodig gepaste maatregelen nemen. Regelmatig toezicht houden op het werk, 
door een toezichthouder met kennis van flora en fauna en ecologisch inzicht. 

Tijdstip van uitvoering 

 Tussen half maart en half augustus bestaat kans op het verstoren van broedende vogels. 
De Flora- en faunawet kent geen vaste begrenzing van de broedperiode, het gaat erom of 
broedende vogels of vogels met jongen aanwezig zijn. Indien kans bestaat op het 
verstoren van broedende vogels of het beschadigen van nesten kan er niet gewerkt 
worden. In de periode 15 maart 15 juni zijn geen werkzaamheden mogelijk. In de periode 
15 maart-1 april kan doorgewerkt worden als het werkgebied gecontroleerd wordt op 
vestiging van vogels. In de periode 15 juni - 15 augustus zijn alleen werkzaamheden 
mogelijk als het werkgebied vooraf wordt gecontroleerd op aanwezigheid van vogels. Dit 
dient te gebeuren door een ervaren persoon/personen die bekend zijn met het 
inventariseren van broedvogels. 

 Werkzaamheden aan de kades vinden plaats van af half juni tot 15 maart. In het seizoen 
voorafgaand aan de werkzaamheden worden de kades en oevers gemaaid om het 
broedbiotoop voor moerasvogels zo veel mogelijk ongeschikt te maken. Voorafgaand aan 
de werkzaamheden wordt er gecontroleerd op de aanwezigheid van broedvogels. 
Eventueel werkstroken kort houden tijdens het broedseizoen zodat er geen vestiging 
optreedt. 

 Werkzaamheden aan oevers, sloten en slootkanten in de polder in de periode half juni-
half maart uitvoeren. Met name in de periode half juni-half augustus is dit alleen mogelijk 
onder ecologische begeleiding.  

 Tussen november en maart verblijven er ganzen en watervogels op de Burd. Om 
wintervogels zo min mogelijk te verstoren wordt gewerkt in werkblokken, waarbij steeds 
voldoende rustgebied gehandhaafd blijft (bijlage 4).  

  

De Neare Burd / Wide Burd 

 Alvorens werkzaamheden aan de oevers van deze watergang te beginnen, wordt de 
vegetatie minimaal 5 dagen van tevoren kort afgemaaid om het biotoop voor kleinere 
zoogdieren als waterspitsmuis en andere muizen minder geschikt te maken.  

 Het maaisel een paar dagen laten liggen en daarna afvoeren. Op deze manier worden 
de locaties tijdelijk minder aantrekkelijk voor de soort en kan de soort voorafgaand aan 
de werkzaamheden een veilig heenkomen zoeken. 
 

 Werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de periode april t/m augustus 
(voortplantingsperiode) en buiten de periode van voedselschaarste van (december t/m 
februari). 
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5.6 Gebruik van gedragscodes 
In verband met het voorkomen van steenmarter en waterdrieblad wordt gewerkt volgens richtlijnen 
van een gedragscode Flora en faunawet. De gedragscodes volgen het principe dat de te nemen 
voorzorgsmaatregelen moeten worden vastgelegd in een programma van eisen of in 
besteksvoorschriften en dat de naleving aantoonbaar moet gebeuren.  

Voor de steenmarter geldt dat op de verblijfplaatsen van steenmarter (ruïnes) geen 
werkzaamheden mogen worden uitgevoerd tijdens de voortplantingsperiode (globaal maart-juli).  

Ten aanzien van de voorbereiding 

De benodigde maatregelen worden door de beheerder in een 'Programma van Eisen' of in 

besteksvoorschriften ook voorgeschreven aan anderen die werkzaamheden in opdracht 

van de beheerder uitvoeren. De beheerder houdt hier toezicht op. 

 

5.6.1 Ten aanzien van inventarisatie 

Voor aanvang van de werkzaamheden vindt een veldbezoek plaats door de beheerder of 

uitvoerende die het voorkomen van overige en streng beschermde soorten controleert en 

registreert aan de hand van een waarnemingenformulier. Hierbij worden alleen die 

locaties nagelopen die op basis van de eerdere inventarisatie als waardevol (dit wil 

zeggen aanwezigheid van overige en streng beschermde soorten in het verleden) naar 

voren zijn gekomen. In dit geval gaat het om groeiplaatsen van waterdrieblad. Indien 

de soorten aanwezig zijn moet hier rekening mee worden gehouden bij het beheer 

(registratie op het waarnemingenformulier).  

 

Voorafgaand aan de sloop moeten de op te ruimen boerderijen nogmaals nagelopen 

worden om te controleren of er zich verse uitwerpselen van steenmarter bevinden en of 

het een mogelijke vaste verblijfplaats betreft. Indien dit het geval is vindt sloop van de 

verblijfplaatsen van Steenmarter vindt plaats buiten de voortplantingsperiode (half april-

augustus) van Steenmarter of wanneer is vastgesteld dat geenvoortplanting van 

Steenmarter plaatsvindt. 

 

De beheerder maakt met de uitvoerende, aanvullend op de gedragsregels uit deze 

gedragscode, afspraken over de wijze waarop de planning en de uitvoering van de 

werkzaamheden wordt afgestemd op de aanwezigheid van overige en streng beschermde 

soorten en flora- en faunaelementen die moeten worden gespaard, ontzien en/of 

beschermd. Deze afspraken worden vastgelegd op het waarnemingenformulier, dat voor 

aanvang van het werk door of namens de beheerder en de uitvoerende wordt opgemaakt. 

 

De uitvoerende zorgt ervoor dat de werkzaamheden conform de in het 

waarnemingenformulier vastgelegde afspraken, plaatsvinden en dat zijn personeel 

daarover wordt geïnstrueerd. 
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5.6.2 Ten aanzien van werkzaamheden 

Voorafgaand aan werkzaamheden worden groeiplaatsen van overige en streng 

beschermde planten (waterdrieblad) gemarkeerd. De groeiplaats wordt bij voorkeur 

ongemoeid gelaten, of worden deze, onder deskundige begeleiding, uitgestoken en op 

een geschikte locatie zo dicht mogelijk bij de huidige vindplaats teruggeplaatst. 

 

Het uitsteken van beschermde planten, het vangen van beschermde dieren en het elders 

terugplaatsen of uitzetten gebeurt in alle gevallen onder begeleiding van en op aanwijzing 

van een ecologisch deskundig persoon met kennis van de betreffende soorten of 

soortengroepen. 

5.6.3 Ten aanzien van vastlegging 

De uitvoerende zorgt ervoor dat de werkzaamheden conform de in het 

waarnemingenformulier vastgelegde afspraken, plaatsvinden en dat zijn personeel 

daarover wordt geïnstrueerd. 

 

De beheerder controleert de naleving hiervan. 

 

De uitvoerende instrueert zijn personeel en eventuele onderaannemers om naar 

vermogen alert te zijn op de aanwezigheid van overige en streng beschermde planten- 

en diersoorten en niet-gemarkeerde elementen, die voor of tijdens de werkzaamheden 

worden aangetroffen. En deze te sparen en te ontzien. 

 

Bovengenoemde aanwijzingen voor de uitvoering dienen te worden uitgewerkt en 

vastgelegd in een werkprotocol dat onderdeel uitmaakt van het bestek. 

 

5.7 Noodzaak tot het aanvragen van ontheffingen 
 
Flora en faunawet 

Zoals hierboven beschreven kan door een goede werkplanning en aangepaste werkwijzen op te 
stellen, veel schade worden voorkomen. Indien schade optreedt aan zwaarder beschermde 
soorten (tabel 3), zoals waterspitsmuis, is altijd een ontheffing noodzakelijk. Indien het gaat om 
tabel 2-soorten, zoals de steenmarter, en waterdrieblad volstaat het werken volgens een 
gedragscode.  
Omdat nog niet exact is vastgelegd op welke plaatsen de oevers van de Wide Burd worden 
verbeterd, valt nog te bezien of er een ontheffingsaanvraag noodzakelijk is. Ontheffing is alleen 
noodzakelijk indien daadwerkelijk schade wordt verwacht. Indien slechts op plaatsen wordt 
gewerkt waar geen oeverbegroeiing aanwezig is, en een ruigtestrook ontbreekt, is de kans op 
schade nihil. 



Ecologische toetsing Herinrichting Swette -De Burd 

38 

Bovenstaande betekent, dat voor werkzaamheden aan de Wide Burd mogelijk ontheffing ex. Art. 
75 van de Flora- en faunawet dient te worden aangevraagd voor de waterspitsmuis (Neomys 

fodiens). 
 
Natuurbeschermingswet 

In hoofdstuk 5.3 is beschreven dat de inrichtingsmaatregelen geen gevolgen hebben voor de 
instandhoudingsdoelstellingen waarvoor de Alde Feanen zijn aangewezen.  
Strijdigheid met de Natuurbeschermingswet kan alleen optreden wanneer verstoring van het 
foerageergebied van ganzen optreed, of wanneer een sterke afname van het beschikbare areaal 
aan foerageergebied optreedt. Verstoring van ganzen is goed te voorkomen door een aangepaste 
planning en werkwijze. Bij voorkeur wordt niet gewerkt in de periode van november tot maart, 
maar indien in deze periode wel moet worden doorgewerkt, is het van belang werkblokken te 
maken, zodanig dat steeds voldoende niet verstoord rustgebied voor ganzen aanwezig is (bijlage 
4). Door het graven van de doorsteek op de Suderburd gaat circa 25 ha. grasland verloren. De 
Suderburd heeft echter een geringe betekenis als foerageergebied voor ganzen, dit in 
tegenstelling tot de Noarderburd. Er treedt dus nauwelijks afname van het oppervlak aan 
foerageergebied op. Het wordt aanbevolen dit project voor te leggen aan de provincie Fryslân, het 
bevoegd gezag voor Natura 2000-gebied “Alde Feanen”. 
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SAMENVATTING 

In opdracht van de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL) 
Friesland heeft in het voorjaar van 1996 in het herinrichtingsgebied Swette-De 
Burd archeologisch veldonderzoek plaatsgevonden. Het betreffende onderzoek is 
door de Stichting RAAP uitgevoerd. Het had tot doel het vaststellen, beschrijven 
en globaal waarderen van 57 in het gebied gelegen (mogelijke) veenterpen, terpen 
en voormalige bewoningsplaatsen. De betreffende lokaties zijn voorgedragen voor 
veldonderzoek op basis van de resultaten van een bureausttidie van LAND VIEW. 
De methode van zowel het bureau- als het veldonderzoek is tot stand gekomen in 
overleg met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). 

Het RAAP-project bestond uit de volgende onderdelen: 
1. vooronderzoek; 
2. een archeologische inspectie, gecombineerd met beperkt kwaliteitsbepa- 

lend onderzoek; 
3. rapportage. 

Tijdens het veldwerk konden 50 van de 57 voorgedragen lokaties worden onder- 
zocht. Daarnaast heeft een beperkte veldkartering 16 'nieuwe' vindplaatsen 
opgeleverd, die tevens bij het onderzoek zijn betrokken. De vindplaatsen kunnen 
op basis van de veldwaarnemingen in zes groepen worden ingedeeld: 

— groep 1: onmiskenbaar opgehoogde woonplaatsen/terpen, die verband houden 
met de 11712' eeuwse ontginning van het gebied. Een aantal van deze opge- 
hoogde woonplaatsen is waardevol. Deze zijn ingedeeld in categorie A: gaaf 
of licht verstoord en, in minder mate, in categorie B: in sterke mate ver- 
stoord. Vindplaatsen ingedeeld in categorie C zijn geheel verstoord/geheel 
geëgaliseerd en niet meer archeologisch waardevol; 

- groep 2: mogelijk restant opgehoogde woonplaats; 
— groep 3: bewoningssporen niet aangetroffen; 
— groep 4: losse vondst; 
- groep 5: potentiële woonplaats uit de S teen tijd; 
- groep 6: verlaten huisplaatsen uit de Nieuwe tijd. 

In de planvorming dient met name rekening gehouden te worden met de waar- 
devolle vindplaatsen (groepen IA, IB en 5). In overleg met de ROB is besloten 
de vindplaatsen uit categorie A van groep 1 als behoudenswaardig (Meldingsge- 
bied) voor te dragen. Voor deze vindplaatsen wordt, in het geval van dreigende 
graafwerkzaamheden (zoals de geplande aanleg van een vaarverbinding en van 
moerasland) en andere maatregelen (polderpeilverlaging), een uitgebreider 
waarderend onderzoek aanbevolen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek 
kunnen afwegingen ten aanzien van bescherming en behoud van deze vindplaat- 
sen, bijvoorbeeld door middel van planaanpassing, beter worden onderbouwd. 
Daarnaast dienen op waardevolle vindplaatsen die niet direct bedreigd worden 
door de herinrichtingsmaatregelen, grondbewerkingen die dieper rijken dan de 
huidige bouwvoor te worden vermeden. 



Omdat mogelijk meer opgehoogde woonplaatsen in het gebied aanwezig zijn dan 
nu bekend zijn, verdient het verder aanbeveling om een aanvullende veldkarte- 
ring/vindplaatswaardering uit te voeren in de gebieden die tijdens de archeologi- 
sche inspectie niet (of nauwelijks) zijn bezocht en waar landschappelijke ingrepen 
een reële bedreiging vormen. 
Tenslotte dient te worden opgemerkt dat de totale reeks van opgehoogde woon- 
plaatsen binnen de huidige landschappelijke context een zekere archeologische 
waarde vertegenwoordigt. Ze biedt mogelijkheden tot bestudering van de laat- 
middeleeuwse ontginningseenhedenZ-strategie. Naast deze wetenschappelijke 
waarde is er, vanwege hun vaak zichtbare positie in het landschap, sprake van 
een cultuurhistorische meerwaarde. Om deze reden wordt aanbevolen te onder- 
zoeken in hoeverre de opgehoogde woonplaatsen/terpen gelegen langs infrastruc- 
turele voorzieningen zich lenen voor een toeristisch-recreatieve ontsluiting. Op 
deze lokaties kan informatie gegeven worden over de bewoning sgeschiedenis van 
het gebied. 



INHOUD 

SAMENVATTING  1 

1 VOORWOORD     5 

2 INLEIDING    7 
2.1 ALGEMEEN  7 
2.2 ONDERZOEKSGEBIED     9 

2.2.1 De ligging van het onderzoeksgebied     9 
2.2.2 Bodemgesteldheid  9 
2.2.3 Bewoningssporen     9 

3 DE ONDERZOEKSMETHODEN  11 
3.1 VOORONDERZOEK  11 
3.2 VELDWERK  11 

4 RESULTATEN VAN DE ARCHEOLOGISCHE INSPECTIE      13 
4.1 INLEIDING  13 
4.2 RESULTATEN  13 

4.2.1 Inleiding  13 
4.2.2 Groep 1: onmiskenbaar opgehoogde woonplaats/terp    .... 13 
4.2.3 Groep 2: mogelijk restant opgehoogde woonplaats  17 
4.2.4 Groep 3: bewoningssporen niet aangetroffen     17 
4.2.5 Groep 4: losse vondst  17 
4.2.6 Groep 5: potentiële woonplaats uit de Steentijd  17 
4.2.7 Groep 6: verlaten huisplaats uit de Nieuwe tijd  17 

4.3 DISCUSSIE  18 

5 KWETSBAARHEID EN BEDREIGING  19 
5.1 INLEIDING  19 
5.2 KWETSBAARHEID EN BEDREIGING  19 

5.2.1 Algemeen  19 
5.2.2 Archeologische inhoudswaarde van een vindplaats  20 

6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN       21 
6.1 CONCLUSIES     21 
6.2 AANBEVELINGEN      22 



LITERATUUR            24 

VERKLARENDE WOORDENLIJST  24 

LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN     25 

OVERZICHT VAN DE HGUREN  25 

OVERZICHT VAN (KAART)BIJLAGEN EN APPENDICES . . . . 25 

BIJLAGE 1:  ONDERZOEKSVOORSTEL     26 

BIJLAGE 2:  GUNNING  29 

BIJLAGE 3:  ARCHEOLOGISCHE TIJDSCHAAL (naar Van Es et al.) 30 

APPENDIX 1: CATALOGUS SWETTE-DE BURD  31 
Al.l.   TOEUCHTING OP DE CATALOGUS      31 

A1.2. CATALOGUS SWETTE-DE BURD     31 

KAARTBULAGE 1: LIGGING ONDERZOEKSLOKATIES  71 

KAARTBIJLAGE 2: BEGRENZING DEELGEBIEDEN 
HERINRICHTING  72 

•sA-'. 



VOORWOORD 

Overblijfselen van de bewonings- en ontginningsgeschiedenis kunnen in het 
huidige landschap op de meeste plaatsen nog worden teruggevonden. De mens 
heeft door inrichting van zijn woon- en werkomgeving een belangrijk stempel op 
het landschap gedrukt. Hij heeft dit niet overal en altijd op dezelfde wijze 
gedaan. Daardoor zijn in zowel tijd als plaats verschillende inrichtingsvormen 
ontstaan. 
Elementen die getuigen van de bewoningsgeschiedenis worden cultuurhistorische 
waarden genoemd. Een speciale groep daarin vormen de archeologische over- 
blijfselen. Archeologie is de wetenschap die zich richt op reconstructie van 
samenlevingen in het verleden door middel van opsporing, onderzoek, verklaring 
en conservering van de materiële overblijfselen van menselijke activiteiten. Doel 
is enerzijds het verkrijgen van kennis over de menselijke samenleving door de 
tijden heen en anderzijds het verkrijgen van beter inzicht in de processen waar- 
door samenlevingen veranderen. In tegenstelling tot een zeer verbreide opvatting 
is het doel van archeologie niet het stofferen van museum-vitrines met 'mooie 
stukken' maar een zo getrouw mogelijke reconstructie van alle aspecten van het 
(pre)historisch bestaan. 
In de archeologie wordt onderscheid gemaakt tussen de prehistorische en de 
historische archeologie. Eerstgenoemde bestudeert samenlevingen zonder, dan wel 
nagenoeg zonder mogelijkheid tot correlatie met een nalatenschap van geschreven 
bronnen. Historische archeologie richt zich op samenlevingen die tevens ge- 
schiedkundige en literaire teksten alsmede talrijke andere documenten hebben 
nagelaten. 

Slechts een betrekkelijk klein deel van de archeologische overblijfselen in Neder- 
land is zichtbaar in het landschap, zoals terpen, grafheuvels, hunebedden en 
kasteelbergjes. Het grootste deel echter is niet aan het oppervlak zichtbaar en 
daardoor moeilijk te ontdekken. Veel is bovendien nog onbekend en niet in kaart 
gebracht. Het gaat daarbij vooral om oude woonplaatsen, grafvelden, overslibde 
en overstoven terreinen die zich niet aan het oppervlak verraden, maar door hun 
grondsporen en onder het oppervlak verborgen vondsten minstens even belangrij- 
ke informatiebronnen zijn als de zichtbare monumenten. 
De bodem met bovengenoemde sporen van menselijke activiteiten wordt vaak 
vergeleken met een archief dat ons een historische documentatie biedt van een 
geheel andere orde dan die van de geschreven bronnen. Dit bodemarchief is van 
zeer groot belang omdat het als enige bron alle informatie bevat over het prehis- 
torisch verleden, d.w.z. de periode voorafgaand aan de kennis van het schrift, 
welke meer dan 99% van de geschiedenis van de mensheid omvat. Archeologen 
lezen dit archief door het uitvoeren van bodemonderzoek — bijvoorbeeld door 
middel van opgravingen — met de bedoeling de overblijfselen die zijn achtergela- 
ten door onze voorouders te ontdekken, analyseren en dateren. 
Zoals ieder archief is ook het bodemarchief zeer kwetsbaar, met andere woorden 
zeer gevoelig voor ingrepen. Bij stadsuitbreidingen, grondwerkzaamheden in het 



landelijk gebied (zoals wegaanleg en het graven van nieuwe sloten) en talloze 
agrarische werkzaamheden, kunnen de nog aanwezige archeologische overblijfs- 
elen ernstig aangetast of zelfs geheel vernietigd worden. Zoals bij elk archief 
geldt ook hier dat bij onzorgvuldig beheer bestaande, unieke informatie ver- 
dwijnt: er komt nooit iets bij. 

Het is daarom van wezenlijk belang dat, voorafgaand aan plannen die de orde- 
ning, inrichting en het gebruik of beheer van onze ruimte beogen, inventarisaties 
van archeologische waarden worden verricht opdat daarmee bij de planvorming 
rekening kan worden gehouden. 

Aan het onderzoek werkten mee: 

drs. P.S.G. Asmussen projectleiding, veldwerk, rapportage 
F.A. Perk redactie, vormgeving 
dr. E. Rensink wetenschappelijke begeleiding 
drs. H.B.G. Schölte Lubberink veldwerk 
drs. C.S.I. Thanos dataverwerking, veldwerk 

Het project is uitgevoerd in opdracht van de Dienst Landinrichting en Beheer 
Landbouwgronden (LEL) Friesland en werd uitgevoerd na overleg met de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Namens deze 
instellingen werd het onderzoek begeleid door ing. W. de Vries, ing. F.B. 
Janssen (LBL) en drs. S.W. Jager (ROB). 

De Stichting RAAP dankt de betrokken grondgebruikers en -eigenaren voor hun 
bereidwillige medewerking en aanwijzingen. De Stichting RAAP waardeert de 
goede samenwerking met de opdrachtgever (waaronder medewerkers van de 
tekenkamer LBL) en met Bureau LANDVIEW, waardoor het onderzoek zonder 
onnodige belemmeringen kon worden uitgevoerd. 

Namens het bestuur van de Stichting, 
de directeur 

drs. R.W. Brandt 



2 INLEIDING 

2.1 ALGEMEEN 

In opdracht van de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL) 
Friesland is, in navolging van het richtlijnen advies van de Natuurbeschermings- 
raad d.d. 03-09-1993, een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) in 
het herinrichtingsgebied Swette-De Burd uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd 
door medewerkers van Stichting RAAP. In overleg met de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) heeft de LBL-Friesland gekozen voor 
een aanpak van de AAI die resulteert in een 'onderzoek op maat'. Het doel van 
het archeologisch onderzoek was het vaststellen, beschrijven en globaal waarde- 
ren van de in het landinrichtingsgebied aanwezige (mogelijke) veenterpen, terpen 
en andere voormalige bewoningsplaatsen. In het onderzoeksgebied heeft nooit 
eerder archeologisch veldonderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek is dan ook 
hoofdzakelijk gebaseerd op archeologische verwachting van bepaalde lokaties en 
voorziet ten dele in de lacune van kennis en tastbaar bewijs aangaande de 
vroegste ontginningsfase van het gebied. 

Op de relictenkaart t.b.v. het historisch-geografisch onderzoek, dat in het 
landinrichtingsgebied Swette-De Burd door bureau LANDVIEW is uitgevoerd 
(Baas & Ligtendag, 1995), staan in totaal 57 lokaties aangegeven. Deze onder- 
zoekslokaties zijn vastgesteld op basis van een bureaustudie, waarbij is gelet op 
verhogingen zoals aangegeven op hoogtekaarten, markante verkleuringen van de 
vegetatie op luchtfoto's en verkavelingspatronen. De betreffende lokaties zijn in 
overleg met de ROB geselecteerd voor archeologische inspectie in het veld. 

In de periode april-juni 1996 is het RAAP-project uitgevoerd. De volgende 
onderzoeksdelen zijn uitgevoerd: 

A. vooronderzoek; 
B. veldwerk; 
C. rapportage en overleg. 

De resultaten van het project worden in dit rapport gepresenteerd. In Hoofdstuk 3 
worden de methoden van onderzoek besproken, terwijl in Hoofdstuk 4 de 
algemene resultaten worden behandeld. Hoofdstuk 5 gaat over de kwetsbaarheid 
en de bedreiging van de vindplaatsen. In Hoofdstuk 6 worden de conclusies en 
aanbevelingen gepresenteerd. In de catalogus (Appendix 1) wordt specifieke 
informatie per individuele onderzoekslokatie geleverd. Om het begrip 'globale 
waardering' van de aangetroffen archeologische vindplaatsen inhoud te geven, is 
gekozen voor groepering en catagorisering van de waarnemingen. Op Kaartbijla- 
ge 1 zijn de onderscheiden groepen met verschillende kleuren aangegeven, terwijl 
met een letter de archeologische (rest)waarde/categorie is aangegeven. 



Figuur 1: Ligging van het onderzoeksgebied (vet omlijnd). Inzet: ligging van het onderzoeksgebied 
in Nederland (ster). 
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2.2 ONDERZOEKSGEBIED - - 

2.2.1 De ligging van het onderzoeksgebied 
Het herinrichtingsgebied Swette-De Biird ligt in Midden-Friesland, binnen de 
gemeenten Boamsterhim en Smallingerland tussen Grou, Akkrum, Aldeboam en 
de Veenhoop (zie Fig. 1). Het totale herinrichtingsgebied is ca. 2.400 ha groot. 
Op basis van beschikbare informatie met betrekking tot de toekomstige inrichting 
is het herinrichtingsgebied onderverdeeld in acht deelgebieden. Voor een beschrij- 
ving en begrenzing van de acht deelgebieden wordt verwezen naar Kaartbijlage 2. 

2.2.2 Bodemgesteldheid 
De bodem van het gebied bestaat grotendeels uit holocene klei-afzettingen op een 
dik pakket Hollandveen (Van Dodewaard, 1995). Plaatselijk is er onder het veen 
sprake van pleistocene zandopduikingen, die tot dicht aan het huidige maaiveld 
kunnen reiken. De klei-afzettingen zijn in het algemeen niet dikker dan 40 cm en 
zijn hoofdzakelijk tijdens de Duinkerke Il-transgressiefase afgezet. In het gebied 
Swette komen langs de stroom de Boam (Boome) dikkere klei-afzettingen voor. 
In een aantal kleinere gebieden is het Holland veen niet afgedekt door klei: direct 
ten westen van het Botmeer, ten noorden van de Ruige Sloot en in de polder De 
Vlierbosch. Voor gedetailleerde geologische informatie verwijzen we naar de 
toelichting bij de Geologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000, blad 11 west 
Heerenveen (1987). 

2.2.3 Bewoningssporen 
Op de pleistocene opduikingen onder het veen zijn archeologische sporen te 
verwachten uit het Mesolithicum, Neolithicum en de Bronstijd. Vanaf ca. 1500 
voor Chr. tot ca. 500 voor Chr. is de streek door vematting en moerasvorming 
(vrijwel) onbewoonbaar geweest. Vanaf 500 voor Chr. heeft men zich weer in het 
gebied gevestigd. Bij Nes ligt een (deels afgegraven) terp die mogelijk uit de 
Uzertijd of de Romeinse tijd dateert. In het algemeen zijn vondsten uit deze 
periode voornamelijk in het zuidwesten van het gebied te verwachten. Op de 
oeverafzettingen langs de Boome (Afzettingen van Duinkerke II) zijn nederzettin- 
gen uit de Karolingische tijd (725-950 na Chr.) en mogelijk ook uit de Merovin- 
gische tijd (500-725 na Chr.) te verwachten. De kleitong langs de Boome bleef 
ook in de Volle en Late Middeleeuwen bewoond. Het meest in het oog springen- 
de voorbeeld is de nederzetting op de terp van Aldeboam. Vanaf ca. 1000 na 
Chr. ontwikkelde deze zich tot een belangrijke nederzetting. Uit dezelfde periode 
dateren ook de eerste veenontginningen. De in het onderzoeksgebied aangetroffen 
opgehoogde woonplaatsen dateren uit de 11712° eeuw na Chr. 

Bij het onderzoek ten behoeve van het vervaardigen van de bodemkaart zijn 
noordwestelijk van Aldeboam reeds vier terpen geregistreerd (Van Dodewaard, 
1995). Ook langs de noordrand van het Swette-gebied (ten zuiden van de Wijde 
Ee en de Modderige of Groote Bol) en op het eiland De Burd zijn enige terpen 
bekend. Tenslotte waren in de Polder de Vlierbosch reeds twee veenterpjes 
gelokaliseerd [11*-12° eeuw; meldingsgebieden ROB-code llB-2 en llB-3 (zie 
S AI; Jager, 1992)]. 



3 DE ONDERZOEKSMETHODEN 

3.1 VOORONDERZOEK 

Tijdens het vooronderzoek zijn gegevens verzameld om duidelijk inzicht in de 
landschappelijke kenmerken en de bewoningsgeschiedenis van het onderzoeksge- 
bied te krijgen, hetgeen met name ter voorbereiding van het archeologisch 
veldwerk van groot belang is. Het heeft de volgende onderdelen omvat: 

— het raadplegen van literatuur (o.a. toelichtingen bij de geologische- en 
bodemkaarten), kaarten en luchtfoto's; 

— het vervaardigen van veldkaarten; 
— het bestuderen van gegevens van het historisch-geografisch onderzoek. 

3.2 VELDWERK 

De archeologische inspectie is uitgevoerd tussen 25-04-96 en 16-05-96. Tijdens 
het veldwerk konden 50 van de 57 te onderzoeken lokaties worden bezocht. Eén 
lokatie (cat.nr. 70) bleek te zijn vergraven en onder water gezet. Eén grondeige- 
naar verleende geen toestemming voor betreding van het land. Hierdoor konden 
zes lokaties, te weten cat.nrs. 21, 22, 71, 72, 73, 74 (waaronder de twee terrei- 
nen die in het archief van de ROB zijn geregistreerd) niet worden bezocht. De 
grondeigenaar meldde dat hij in 1993 een aantal verhogingen op het terrein 
geheel heeft geëgaliseerd. Op de wel bezochte lokaties is een archeologische 
inspectie uitgevoerd. Bij de inspectie is allereerst gelet op visueel waarneembare 
terreinkenmerken, zoals afwijkend reliëf, begroeiing, molshopen en de aanwezig- 
heid van aardewerkscherven en/of stenen. Tevens zijn op elke onderzoekslokatie 
tenminste twee grondboringen gezet voor het verkrijgen van aanvullende informa- 
tie. Tijdens het bocronderzoek zijn zowel de bodemopbouw als eventuele archeo- 
logische sporen nauwgezet beschreven. Op deze wijze konden enkele lokaties 
worden aangetoond waar ooit bewoning en ophoging heeft plaatsgevonden, 
hoewel hiervan vandaag de dag aan de oppervlakte niets meer waarneembaar is. 
Per object is de beschrijving van één (representatieve) boring in de catalogus 
opgenomen. Op twee objecten (cat.nrs. 4 en 12) zijn boorraaien gezet als 
onderdeel van een uitgebreide vindplaatswaardering (Fig. 2). Dit was gezien de 
beschikbare projecttijd niet op grotere schaal mogelijk. 
Bij de visuele inspectie is ook de omvang en de hoogte van opgehoogde woon- 
plaatsen bepaald, alsmede eventuele beschadigingen en de ligging ten opzichte 
van kavelsloten. 

Door de uitvoering van het veldwerk kon een aantal verhoogde huisplaatsen aan 
het te onderzoeken bestand worden toegevoegd. Deze 'nieuwe vindplaatsen' zijn 
zowel en passant tijdens de archeologische veldinspectie als door aanwijzingen 
van boeren aan het licht gekomen. Ook op deze lokaties heeft een archeologische 
inspectie plaatsgevonden. 
Alle archeologische vondsten die bij het veldwerk werden verzameld, zijn in de 

.   catalogus beschreven. Voor informatie op objectniveau wordt verwezen naar de 
catalogus (Appendix 1). 
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4 RESULTATEN VAN DE ARCHEOLOGISCHE INSPECTIE 

4.1 INLEIDING 

Tijdens de archeologische inspectie bleken op een aantal onderzoekslokaties 
bewoningssporen aanwezig te zijn. In de meeste gevallen gaat het hierbij om met 
Idei opgehoogde bewoningsplaatsen, die op basis van het aan de oppervlakte 
aangetroffen aardewerkscherven in het begin van de Late Middeleeuwen (van ca. 
1000 tot 1200 na Chr.) kunnen worden gedateerd. De benaming 'veenterp', zoals 
die in het onderzoeksvoorstel is gebruikt, is feitelijk onjuist. Uit het veldwerk is 
namelijk gebleken dat de bewoning plaatsvond op een kleidek dat in de Vroege 
Middeleeuwen is afgezet (Afzettingen van Duinkerke H). Als ophogingsmateriaal 
heeft men klei gebruikt en geen veen, zoals dat o.a. gebeurd is bij de aanleg van 
de veenterpen in Noord-Drenthe (Schölte Lubberink, 1994). 
Het opsporen van relatief grote, goed geconserveerde verhoogde woonplaatsen 
bleek (met geoefend oog) vanaf enige afstand vrijwel altijd mogeüjk. Het opspo- 
ren van deze woonplaatsen leverde dan ook nauwelijks problemen op. De matig 
of slecht geconserveerde en kleinere opgehoogde woonplaatsen waren bij de 
visuele inspectie daarentegen soms nauwelijks of niet waarneembaar. Voor deze 
lokaties vormen de aanwezigheid van een vondstconcentratie aan de oppervlakte 
en/of bewoningssporen in de boringen onmiskenbare aanwijzingen dat het om een 
bewoningslokatie gaat. Daarnaast is er sprake van twijfelgevallen wanneer geen 
uitsluitsel verkregen kon worden over het antropogene karakter van een aange- 
troffen verhoging/lokatie. Bij het belopen van het land zijn op een aantal plaatsen 
zgn. losse vondsten aangetroffen. 

4J, RESULTATEN 

4.2.1 Inleiding 
Op basis van de veldwaarnemingen is onderscheid gemaakt tussen zes groepen: 

groep 1: onmiskenbaar opgehoogde woonplaats/terp uit de Middeleeuwen: 
categorie A: gaaf of licht verstoord; 
categorie B: in sterke mate verstoord; 
categorie C: geheel verstoord/geheel geëgaliseerd, 

groep 2: mogelijk restant opgehoogde woonplaats; 
groep 3: bewoningssporen niet aangetroffen; 
groep 4: losse vondst; 
groep 5: potentiële woonplaats uit de Steentijd; 
groep 6: verlaten huisplaats uit de Nieuwe tijd. 

4.2.2 Groep 1: onmiskenbaar opgehoogde woonplaats/terp 
Bij deze groep gaat het om overtuigende opgehoogde woonplaatsen uit de 
Middeleeuwen. Als criteria zijn de vorm, het reliëf en het voorkomen van 
vondstmateriaal (aardewerkscherven, bot, verbrande leem en stenen) in combi- 
natie met boorgegevens gebruikt. De conservering van deze objecten varieert van 
goed tot zeer slecht. 
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Figuur 4:  Foto van vindplaats cat.nr. 4 genomen in noordwestelijke richting. 

Figuur 5: Foto van vindplaats cat.nr. 12 genomen in noordoostelijke richting op het moment 
dat er hoogtemetingen worden verricht. 
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Tijdens de archeologische inspectie bleek dat de aan- of afwezigheid van een 
duidelijke vondstlaag geen goed criterium is voor het bepalen van de conserve- 
ringsgraad van de opgehoogde woonplaatsen. Dit heeft te maken met het feit dat 
op een aantal vormgave opgehoogde huisplaatsen bijzonder weinig vondstmate- 
riaal werd aangetroffen. Deze (vondstarme) lokaties zijn mogelijk kortere tijd 
bewoond geweest, met als gevolg dat een duidelijke vondstiaag ontbreekt of niet 
meer als zodanig herkenbaar is. Bij de indeling in categorieën is het van belang te 
beseffen dat de vastgestelde mate van verstoring berust op de visuele inspectie 
van de vorm van de opgehoogde woonplaats. Slechts door middel van uitgebreid 
booronderzoek (minimaal 25 boringen) kan voldoende informatie verkregen 
worden over de mate van verstoring van de bodemopbouw binnen een opgehoog- 
de woonplaats. 

Objecten uit de categorie A zijn derhalve vormgaaf en niet (nauwelijks) doorsne- 
den door sloten. Het betreft de cat.nrs. 1 t/m 6. 
Objecten uit de categorie B zijn in het veld nog wel als ophogingen herkenbaar, 
maar worden door sloten doorsneden of zijn duidelijk door vergraving of egalisa- 
tie aangetast. Het betreft de cat.nrs. 7 t/m 14. 
Van objecten uit de categorie C is de ophoging in het veld niet of nauwelijks 
meer zichtbaar. Op basis van de aanwezigheid van oppervlaktevondsten en/of 
informatie uit boringen is het echter duidelijk dat het om hier om bewoningsloka- 
ties gaat. Het betieft de cat.nrs. 15 t/m 22. 

Ten aanzien van de objecten van groep 1 valt op dat een aantal opgehoogde 
woonplaatsen veel groter (en hoger) is dan het gemiddelde. Het gaat om de 
cat.nrs. 3, 4, 5, 6, 20 en 67. De diameter van deze objecten is groter dan 40 
meter. 
Een voorbeeld van een grote, goed geconserveerde opgehoogde woonplaats uit de 
categorie A is cat.nr. 4. Het betreft een bewoningslokatie die plaats bood aan 
verscheidene huisplaatsen. Over deze opgehoogde woonplaats is een boorraai met 
een lengte van 80 meter gezet. Door de hoge ligging en de daarmee gepaard 
gaande natuurlijke afwatering van de woonplaats zijn op deze lokatie in moderne 
tijd geen drainagegreppels aangelegd (zie Fig. 4). De boorraai heeft een noord- 
west-zuidoostelijke oriëntatie, parallel aan het Oude Diep. In een schematische 
weergave van het boorprofiel (Fig. 2) zijn zowel de bodemopbouw als de archeo- 
logische sporen aangegeven. Deze vindplaats is bijzonder vondstrijk, hetgeen 
duidt op intensieve en/of relatief langdurige bewoning. In de boringen 4, 5, 6, 8 
en 12 is organisch materiaal aangetroffen, resp. bot, mest en fragmenten (con- 
structie) hout. 

Een tweede boorraai is gezet over woonplaats cat. nr. 12, dat als voorbeeld van 
'het kleine type' opgehoogde woonplaats geldt (diameter < 40 meter), het type 
dat in het gebied het best vertegenwoordigd is. In de ter plaatse uitgevoerde 
boringen zijn vrijwel geen bewoningssporen aangetioffen (Fig. 3). Gezien de 
afmetingen van de ophoging moet er vanuit gegaan worden dat er sprake is van 
één huisplaats. In dit geval gaat het om een woonplaats uit de categorie B; de 
ophoging is door een sloot en een drainagegreppel aangesneden (zie Fig. 5). 

IS 

V    _ 



Tabel 1: Overzicht resultaten 

cat.nr. RAAp-nr. groep omvang (m) hoogte (cm > vondsten datering 

1 SB16 IA 25x35 30-40 ja LMEA 

2 SB21 IA 25x35 20 ja LMEA 

3 SB46 IA 45x60 30 ja LMEA 

4 SB108 IA 60x70 30 ja LMEA 

5 SB110 IA/B 50x60 100 ja LMEA-NTB 

6 SB47 IA/B 50x50 30-40 ja LMEA 

7 SB1 1B 25x40 20 ja LMEA 

8 SB3 IB 20x40 40-50 ja LMEA-LMEB 

9 SB6 IB 50x75 20 ja LMEA 

10 SB11 IB 20x50 30 ja LMEA 

11 SB36 IB 25x25 25 ja LMEA 

12 SB38 IB 38x38 30 ja LMEA 

13 SB41 IB 40x40 10-15 ja LMEA 

14 SB111 1B/C 20x40 40 nee LMEA-NTB 

15 SB4 1C 40x40? 5-10 ja LMEA-NTB 

16 SB12 1C 30x40? 70 ja LMEA 

17 SB14 1C 40x60 10 ja LMEA 

18 SB33 1C 30x40 20 ja LMEA 

19 SB39 1C 25x40? 10 ja LMEA 

20 S8106 1C 40x50 10-20 ja LMEA 

21 SB31 1C ? ? - ? 

22 SB32 1C ? ? - ? 

23 SB2 2 - - ja LMEA? 

24 SB9 2 10x10 10-20 nee ? 

25 SB22 2 20x25 10-15 nee ? 

26 SB23 2 ? ? ja ? 

27 SB34 2 ? ? ja ? 

28 SB105 2 ? ? ja 7 

64 SB18 5 60x75 40 ja ST 

65 SB20 6 28x40 10-20 ja NT 

66 SB26 6 25x40 10 ja NT 

67 SB56 6 ? 5 ja LMEA-NT? 

68 SB112 6 40x50? 5 ja NT 

69 SB118 6 50x50 100 ja LMEA-NT 

16 



4.2.3 Groep 2: mogeUjk restant opgehoogde woonplaats 
Van deze groep objecten leverde het veldwerk geen overtuigende aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van bewoningslokaties c.q. verhoogde woonplaatsen. Aan 
het oppervlak is wel enig (onregelmatig) reliëf waargenomen, maar aanvullende 
aanwijzingen afkomstig uit de boringen ontbreken. Behalve vondstmateriaal in de 
boring kan de diepteligging evenals de mate van samendrukking van het (onder- 
liggende) veen duiden op de restanten van een bewoningsplaats. Het betreft de 
cat.nrs. 23 t/m 28. 

4.2.4 Groep 3: hewoningssporen niet aangetroffen 
Voor deze groep geldt dat aanwijzingen voor de aanwezigheid van een (restant 
van) een opgehoogde bewoningslokatie ontbreken. Het betreft natuurlijke verho- 
gingen in het land, plaatsen die als gevolg van het opschonen van sloten iets zijn 
opgehoogd, plaatsen die iets hoger liggen door de aanleg van een gaspijp en 
ophoging van dammetjes. Het betreft de cat.nrs. 29 t/m 53. Op één plaats (cat.nr. 
33) werd een lichte depressie in het land aangetroffen. Hier was de vegetatie 
(gras) iets lichter van kleur. Waarschijnlijk is deze verkleuring tijdens het bureau- 
onderzoek (LANDVIEW) op een luchtfoto herkend en geïnterpreteerd als een 
verhoging. 

4.2.5 Groep 4: losse vondst 
Tijdens het veldonderzoek zijn op verschillende plaatsen, meestal langs sloten en 
in molshopen, aardewerkscherven, bot en ovenslakken aangetroffen. Als daar 
aanleiding voor was (afwijkend reliëf, slotenpatroon, verkleuring vegetatie, etc), 
werd de vindplaats door middel van een boring onderzocht op de aanwezigheid 
van bewoningssporen. In het geval er geen sprake was van aanvullende aanwijzin- 
gen, dan is de vondst als losse vondst beschouwd. Dit vondstmateriaal kan bij 
bemesting of als ophogingsmateriaal van dammetjes op het land terecht zijn 
gekomen. Het betreft de cat.nrs. 54 t/m 63. 

4.2.6 Groep 5: potentiële woonplaats uit de Steentijd 
Op één te onderzoeken lokatie was een duidelijke verhoging in het grasland 
zichtbaar en werden in molshopen stukken vuursteen verzameld. Enkele boringen 
leerde dat het hier gaat om een pleistocene opduiking. In een boring werd hier op 
ca. 40 cm -Mv dekzand aangetroffen met een intact bodemprofiel. Op deze 
lokatie werd tevens een vuursteenartefact (afslag) gevonden. Het betreft cat.nr. 
64. Het is niet uit te sluiten dat zich binnen het onderzoeksgebied meer van 
dergelijke opduikingen bevinden. Deze zijn door middel van systematische 
veldkartering op te sporen. De archeologische verwachting voor de aanwezigheid 
van bewoningssporen uit de Prehistorie (met name uit de Late Steentijd) op deze 
pleistocene opduikingen is bijzonder hoog. 

4.2.7 Groep 6: verlaten huisplaats uit de Nieuwe tijd 
Deze groep omvat lokaties met bewoningsresten die een datering hebben van 
1500 na Chr. tot heden. Op de vindplaatsen werden naast geglazuurd aardewerk 
baksteenfragmenten aangetroffen. Het gaat hierbij om de cat.nrs. 65 t/m 69. 
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4.3      DISCUSSIE 

Het dient te worden opgemerkt dat het merendeel van bovengenoemde onder- 
zoekslokaties is geselecteerd hoofdzakelijk aan de hand van bureau-onderzoek en 
niet op basis van een combinatie van bureau-onderzoek en een systematische 
(vlakdekkende) oppervlaktekartering. Dit verklaart dat tijdens de veldwerkperiode 
bij het belopen van het land en bij navraag (grondgebruikers) een aantal nieuwe 
vindplaatsen/opgehoogde woonplaatsen aan het licht is gekomen. Ook deze vind- 
plaatsen zijn aan de archeologische inspectie onderworpen. Het betreft in groep 1 cat.nrs.- 
4, 5, 14 en 20, in groep 2 cat.nr. 28, in groep 4 cat.nrs. 54 t/m 63 en in groep 

6 cat.nrs. 68 en 69. 
Het moet niet uitgesloten worden dat binnen het onderzoeksgebied nog een 
onbekend aantal, niet onderzochte opgehoogde woonplaatsen gelegen is. Deze 
zijn naar verwachting vooral gelegen in gebieden die tijdens het veldwerk het 
minst intensief bezocht zijn, zoals het gebied ten westen van de Sodumerdyk en 
het gebied ten zuiden van de Peansterdyk. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de archeologische vindplaatsen die tijdens het 
onderzoek zijn bezocht. . 
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5        KWETSBAARHEID EN BEDREIGING 
'        • • i 

5.1 INLETOING 
De groep opgehoogde woonplaatsen in het gebied Swette-De Burd heeft, vanaf 
het moment dat deze door de oorspronkelijke bewoners is verlaten, blootgestaan 
aan 'erosie'. Ten eerste gaan de woonplaatsen onder invloed van natuurlijke 
processen geleidelijk in kwaliteit achteruit. Ten tweede is er sprake (geweest) van 
menselijk handelen, waardoor ophogingen verdwenen of beschadigd zijn, of 
waardoor natuurlijke verweringsprocessen zijn of worden versneld. De opgehoog- 
de woonplaatsen in het gebied moeten daarom als een restant van een grotere 
groep worden beschouwd, waarvan een onbekend aantal in het verleden is 
verdwenen, o.a. door egalisatie, grondverbetering en vermoedelijk ook ten 
gevolge van verdroging. Bekend is bijvoorbeeld dat boeren terpen op de noord- 
oever van de Boome afgroeven en de 'terpaarde' gebruikten om hun natte 
landerijen (veenweiden) te bemesten. Dit lijkt bevestigd te worden door losse 
vondsten van handgevormd inheems aardewerk uit de Romeinse tijd en laat- 
middeleeuwse kogelpotschreven op een aantal plaatsen in het gebied (groep 4). 
Van de nog bestaande groep opgehoogde woonplaatsen zijn de meeste in meer of 
mindere mate beschadigd, vooral als gevolg van het graven van kavelsloten. In de 
tegenwoordige tijd gaat de aantasting gewoon door. Om inzicht te verkrijgen in 
de oorzaken hiervan, zal kort aandacht worden besteed aan de kwetsbaarheid en 
de bedreiging van de opgehoogde woonplaatsen. 

5.2 KWETSBAARHEID EN BEDREIGING 

5.2.1    Algemeen 
De opgehoogde woonplaatsen moeten vanwege de opbouw, samenstelling, de 
ondiepe ligging van de archeologische sporen ten opzichte van het maaiveld en de 
landschappelijke ligging beschouwd worden als een zeer kwetsbare categorie 
vindplaatsen. Ze zijn gevoelig voor zowel verdroging als mechanische aantasting. 
De opgehoogde woonplaatsen zijn zeer gevoelig voor grondwerkzaamheden die 
grondverzet inhouden die dieper reiken dan de bestaande bouwvoor (ca. 10 cm). 
Tot deze werkzaamheden behoren scheuren, frezen, egaliseren, verticuteren en 
natuurlijk het aanleggen van sloten en drainage-sleuven. Dergelijke vormen van 
mechanische verwering treden in veel gevallen bovendien op als katalysator voor 
oxydatie. Zo heeft het graven van een kavelsloot door een opgehoogde woon- 
plaats niet alleen het verdwijnen van alle archeologische informatie in het 
sloottracé tot gevolg. Ook is er in dat geval sprake van versnelde ontwatering, 
verdroging en oxydatie van het ophogingslichaam. 
Een andere vorm van bedreiging betreft het gebruik van mestinjectiemachines, 
waarbij een grillig microreliëf onwenselijk is en egalisaties worden uitgevoerd, en 
het bebossen van landbouwgronden. Hieraan kunnen werkzaamheden in het kader 
van eventueel toekomstige natuurbouw- en natuurontwikkelingsprojecten, zoals 
het verwijderen van de bovengrond (teeltlaag), nog toegevoegd worden. 
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5.2.2    Archeologische inhoudswaarde van een vindplaats 
Omtrent de archeologische inhoudswaarde van de opgehoogde huisplaatsen is op 
basis van het verrichte veldwerk geen betrouwbaar beeld te geven. Het is moge- 
lijk dat ook de kleine opgehoogde woonplaatsen grondsporen bevatten, op basis 
waarvan huisplaatsen of andere bouwwerken kunnen worden gereconstrueerd. 
Tevens kan een woonplaats resten van gebruiksvoorwerpen van organisch 
materiaal en ecologische resten (zoals pollen, zaden, resten van insekten, etc.) 
bevatten, die gebruikt kunnen worden om het toenmalige landschap, de vegetatie 
en de economie van de bewoners te reconstrueren. 
Organisch (archeologisch) materiaal is erg gevoelig voor verdroging. Indien het 
wordt blootgesteld aan de lucht, bijv. wanneer het (langere tijd) boven het 
grondwater komt te liggen, zal het snel vergaan. Dit betekent dat de organische 
inhoud van opgehoogde woonplaatsen, als ze voortdurend of regelmatig worden 
blootgesteld aan verdroging, grotendeels zal verdwijnen waardoor de archeologi- 
sche waarde van de vindplaats sterk wordt gereduceerd. Een dergelijk proces kan 
optreden indien polderpeilverlaging plaatsvindt, zoals voorgesteld voor deelgebied 
8. Vindplaats cat.nr. 6 heeft grondwatertrap lia. Verlaging van het polderpeil op 
deze lokatie zou tot aantasting van de organische inhoud van de vindplaats kunnen 
leiden. 
Voor de andere vindplaatsen in deelgebied 8 geldt een geringer verlies bij 
polderpeildaling, daar de ophogingslagen van deze vindplaatsen al geruime tijd 
boven het grondwater gelegen zijn. Op deze vindplaatsen gelden nu al de grond- 
watertrappen Illb en Vla. 

v-t. 
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6        CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1      CONCLUSIES 

— Tijdens het veldwerk konden 50 van de 57 'potentiële veenterpen' aan een 
archeologische inspectie worden onderworpen. Deze en een aantal nieuw 
ontdekte vindplaatsen zijn op basis van veldwaarnemingen in zes groepen 
ingedeeld. Een belangrijk deel daarvan (N = 22) is ingedeeld in groep 1: 
het betreft onmiskenbaar opgehoogde woonplaatsen/terpen die verband 
houden met de 11V12* eeuwse ontginning van het gebied. Ze kunnen ver- 
deeld worden in kleine, vermoedelijk enkelvoudige bewoningsplaatsen (een 
huisplaats) en grote, meervoudige bewoningsplaatsen (meerdere huisplaat- 
sen). Op dit moment is het niet mogelijk de betreffende lokaties op basis 
van het aangetroffen aardewerk nauwkeuriger te dateren dan 11712* eeuw. 

— Een aantal van deze opgehoogde woonplaatsen (groep 1) kan als waardevol 
worden aangemerkt. Het gaat daarbij met name om de vindplaatsen inge- 
deeld in categorie A (gaaf of licht verstoord) en, in mindere mate, in 
categorie B (in sterke mate verstoord). Vindplaatsen ingedeeld in categorie 
C zijn geheel verstoord/geheel geëgaliseerd en niet meer archeologisch l 
waardevol. Een voorbeeld van een waardevolle vindplaats is cat.nr, 4. Deze 
vindplaats is op te vatten als een belangrijke plek in de tweede noordoost- *' 
waarts gerichte ontginning, met (de oevers van) het Oude Diep als ontgin- 
ningsbasis. 

— De archeologische waarde van de in groep 1 ingedeelde bewoningsplaatsen 
wordt mede bepaald door de aanwezigheid van organisch materiaal. Het is 
aannemelijk dat met name in de grote opgehoogde bewoningsplaatsen 
vergankelijk organisch materiaal, zoals hout, bot en mest, bewaard is 
gebleven. Zo werd in een boring op de opgehoogde woonplaats met cat.nr. 
1 onder het ophogingsmateriaal (klei) een sterk humeus niveau aangetroffen. 
Het betreft een goed geconserveerd maaiveldniveau daterend uit de periode 
vóór de ophoging. Dit niveau bevat waardevolle informatie (pollen) voor 
eventuele reconstructie van de vegetatie vlak voor en ten tijde van de 
ontginning. 

— Op enkele opgehoogde woonplaatsen (en terpen) zijn aan de oppervlakte 
(oven)slakken/sintels gevonden. Mogelijk houdt dit verband bewerking van 
ijzer ter plaatse. 

— De resterende onderzochte lokaties zijn als volgt geclassificeerd: mogelijk 
restant opgehoogde woonplaats (groep 2), bewoningssporen niet aangetrof- 
fen (groep 3), losse vondst (groep 4), potentiële woonplaats uit de Steentijd 
(groep 5) en verlaten huisplaats uit de Nieuwe tijd (groep 6). Daarbij gaat 
het in het merendeel van de gevallen om vindplaatsen die op basis van de 
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bureaustudie als 'potentiële veenterpen' waren aangegeven. Tot de losse 
vondsten (groep 4) behoort inheems, handgevormd aardewerk uit de Ro- 
meinse tijd dat vrijwel in het gehele gebied langs sloten, opritten, damme- 
tjes en dijken is aangetroffen. Dit materiaal is van elders aangevoerd. Tot 
het herkomstgebied behoren de terpen op de noordelijke oever van de 
Boome. Bewoningssporen uit de periode direct na de ontginning (13* t/m 
15' eeuw) zijn niet aangetroffen. Op enkele plaatsen zijn bewoningssporen 
uit de 16' eeuw (Nieuwe tijd A) aangetroffen. Het gaat dan om verlaten 
huisplaatsen (groep 6) en om (bewoonde) terpen. 

— Tijdens het veldonderzoek is gebleken dat nog bewoonde terpen en verlaten 
(opgehoogde) huisplaatsen (oa. de cat.nrs. 5 en 67) reeds in de Middeleeu- 
wen bewoond waren. De mogelijkheid bestaat dat door post-middeleeuwse 

' ophoging plaatselijk een goede conservering van de middeleeuwse bewo- 
ningssporen is ontstaan. De archeologische waarde van de nog bewoonde 
huisplaatsen kan dus hoog zijn. 

— De aanwezigheid van een potentiële bewoningsplaats uit de Steentijd (groep 
5) is uit archeologisch oogpunt interessant. Deze is gelegen op een zandop- 
duiking van pleistocene ouderdom.  Hoewel het voorkomen van andere 

,V pleistocene zandopduikingen die tot aan het huidige maaiveld reiken, vrijwel 
•     .     '        is uit te sluiten —bij de bodemkartering werden deze niet aangetroffen — 

' \.      hebben   ook  dieper  gelegen   zandopduikingen   een   hoge  archeologische 
verwachting voor de aanwezigheid van bewoningsplaatsen uit de Steentijd. 

— Het is niet uit te sluiten dat binnen het onderzoeksgebied nog enkele niet 
onderzochte, opgehoogde woonplaatsen gelegen zijn. Deze zijn naar ver- 

' wachting vooral gelegen in gebieden die tijdens het veldwerk het minst 
intensief bezocht zijn, zoals het gebied ten westen van de Sodumerdyk en 
het gebied ten zuiden van de Peansterdyk. 

6.2      AANBEVELINGEN 

Gezien de inrichtingsmaatregelen die in het onderzoeksgebied zijn gepland, is het 
van  belang   rekening  te  houden   met  archeologische  waarden  die  tijdens  de 

       veldinspectie zijn aangetroffen. In dit verband kan de in het rapport gehanteerde 
indeling in zes groepen worden gezien als een voorselectie van vindplaatsen die 
eventueel een rol gaan spelen bij adviezen aangaande inrichtingsmaatregelen van 
het gebied Swette-De Burd. 
In de planvorming dient met name rekening te worden gehouden met de waarde- 
volle archeologische vindplaatsen die behoudenswaardig zijn. Het betreft groep 
IA: gaaf of licht verstoorde, opgehoogde woonplaatsen uit de Middeleeuwen. 
Voor deze vindplaatsen wordt een uitgebreider waarderend booronderzoek 
aanbevolen indien de vindplaatsen bedreigd worden door inrichtingsmaatregelen 
in het kader van de ruilverkaveling. Op basis van de resultaten van dit onderzoek 
kunnen, in overleg met de ROB en de opdrachtgever, vindplaatsen worden 
geselecteerd   die   in   aanmerking   komen   voor  duurzame   bescherming.   Deze 

22 



bescherming kan worden gerealiseerd door inpassing in de planvorming, dan wel 
door de terreinen te ontzien in reeds geplande inrichtingsmaatregelen. Het 
voorgestelde waarderend onderzoek dient te worden uitgevoerd voordat de 
betreffende maatregelen worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: 

— maatregelen in het kader van de geplande vaarverbinding in De Burd 
(uitdiepen van de Borgsloot) waardoor vindplaats 8 mogelijk wordt be- 
dreigd; 

— maatregelen in het kader van de geplande verlaging van het polderpeil in 
deelgebied 8. Deze verlaging kan schadelijke gevolgen hebben voor de in 
dit deelgebied aangetroffen archeologische waarden. Dit geldt in het bijzon- 
der voor cat.nr. 6 en in mindere mate cat.nr. 3. Op deze vindplaatsen dient 
aanvullend onderzoek plaats te vinden indien een polderpeilverlaging van 
betekenis wordt doorgevoerd; 

— maatregelen in het kader van de geplande aanleg van moerasland voor zones 
op 'It Eilân' (deelgebied 3). Voorzover deze aanleg gepaard gaat met 
ontgraving van de bovengrond, vormt het een bedreiging voor de aldaar 
aangetroffen opgehoogde woonplaatsen; 

— maatregelen in het kader van de geplande aanleg of verbreding van water- 
gangen, "f 

Op waardevolle archeologische vindplaatsen (groepen IA, IB en 5) dient grond- 
bewerking die bodemverstoring veroorzaakt die dieper reikt dan de huidige 
bouwvoor (egalisatie, scheuren, verticuteren, frasen en de aanleg van drainage 
greppels en sloten) te worden vermeden. Het verdient verder aanbeveling om een 
aanvullende veldkartering/vindplaatswaardering uit te voeren in de gebieden die 
tijdens de verrichte archeologische inspectie niet (nauwelijks) bezocht zijn en 
waar landschappelijke ingrepen een reële bedreiging vormen. 

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat de hele groep opgehoogde woonplaatsen 
binnen zijn landschappelijke context een zekere archeologische waarde vertegen- 
woordigt. Ze biedt mogelijkheden tot bestudering van de laat-middeleeuwse 
ontginningseenhedenZ-strategie en de diachrone en synchrone relaties daarbinnen. 
Naast deze wetenschappelijke waarde is er, vanwege de visuele aspecten —de 
opgehoogde woonplaatsen zijn vaak in het huidige landschap zichtbaar— sprake 
van een cultuurhistorische meerwaarde. Om deze reden wordt aanbevolen te 
onderzoeken in hoeverre de opgehoogde woonplaatsen/terpen gelegen langs 
infrastructurele voorzieningen zich lenen voor een toeristisch-recreatieve ontslui- 
ting. Op deze lokaties kan informatie gegeven worden over de bewoningsgeschie- 
denis van het gebied. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

antropogeen 

erosie 

Holoceen 

inhoudswaarde 

oeverafzetting 
oxydatie 

Pleistoceen 

transgressie 

ten gevolge van menselijk handelen (door mensen gemaakt/ver- 
oorzaakt) 
verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten 
en los materiaal afvoeren. Dit vindt voornamelijk plaats door 
wind, ijs en stromend water 
jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste Ustijd: ca. 8000 
jaar voor Chr. tot heden) 
betreft een inschatting van de op veldonderzoek gebaseerde 
hoeveelheid archeologische informatie en verscheidenheid aan 
vondstmateriaal. Aangenomen wordt dat de inhoudswaarde ho- 
ger is naarmate een nederzettingslokatie langer bewoond is 
en/of sprake is geweest van een diversiteit aan activiteiten 
rug langs een rivier, bestaande uit overwegend kleiafzettingen 
reactie met zuurstof (roesten/corrosie bij metalen; 'verbran- 
ding' bij veen) 
geologisch tijdperk dat ca. 2 miljoen jaar geleden begon. Gedu- 
rende deze periode waren er sterke klimaatswisselingen van 
gematigd warm tot zeer koud (de vier bekende Ustijden). Na 
de laatste Ustijd begint het Holoceen (ca. 8000 voor Chr.) 
uitbreiding van de zee over het land, overstroming, veroor- 
zaakt door stijging van de zeespiegel 
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Figuur 4: Foto van vindplaats cat.nr. 4 genomen in noordwestelijke richting. 
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op het moment dat er hoogtemetingen worden verricht. 
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Figuur 7: Swette-De Burd cat.nr. 2 — omvang van de vindplaats. 
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Appendix 1:   Catalogus Swette-De Burd 
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BIJLAGE 1:  0^fDERZOEKSVOORSTEL 

1.  Inleiding 

De Dienst Landinriciiting en Beheer Landbouwgronden Friesland (LBL) heeft de Stichting RAAP 
verzocht een offerte op te stellen voor een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) in het 
herinrichtingsgebied Swette-De Burd. In overleg met de ROB heeft de LBL-Friesland gekozen 
voor een aanpak van de AAI die resulteert in een 'onderzoek op maat'. Het doel van het uit te 
voeren archeologisch onderzoek is het vaststellen, beschrijven en globaal waarderen van de in het 
landinrichtingsgebied aanwezige (mogelijke) veenterpen, terpen en bewoningsplaatsen. Op de 
relictenkaart t.b.v. het historisch-geografisch onderzoek, dat in het landinrichtingsgebied Swette- 
De Burd is uitgevoerd (Baas & Ligtendag, 1995), zijn in overleg met de ROB in totaal 57 nader te 
onderzoeken lokaties aangegeven. 

2. Onderzoeksgebied 

Het herinrichtingsgebied Swette-De Burd ligt in Midden-Friesland, globaal tussen Grou, Akkrum, 
Aldeboarn en de Veenhoop. Het totale herinrichtingsgebied is ca. 2.400 ha groot. Op basis van 
beschikbare informatie met betrekking tot de toekomstige inrichting is het herinrichtingsgebied 
onderverdeeld in acht deelgebieden (voor een beschrijving van de acht deelgebieden wordt 
verwezen naar de offerte d.d. 5-1-1996). 

De bodem van het gebied bestaat grotendeels uit klei-afeettingen op een dik pakket Hollandveen 
(Van Dodewaard, 1995). Plaatselijk is er onder het veen sprake van pleistocene zandopduikingen. 
De kleiafzettingen zijn in het algemeen niet dikker dan 40 cm. In het gebied Swette komen langs 
de stroom de Boam (Boome) dikkere klei-afzettingen voor. In een aantal kleinere gebieden is het 
Hollandveen niet afgedekt door klei: direct ten westen van het Botmeer, ten noorden van de Ruige 
Sloot en in de polder De Vlierbosch. 
Op de pleistocene opduikingen onder het veen zijn sporen te verwachten uit het Mesolithicum, het 
Neolithicum en de Bronstijd. Vanaf ca. 1500 voor Chr. tot ca. 500 voor Chr. is de streek door 
moerasvorming onbewoonbaar geweest. Sindsdien heeft men zich weer in dit gebied gevestigd. Bij 
Nes ligt een (deels afgegraven) terp die mogelijk uit de Uzertijd of Romeinse tijd dateert. In het 
algemeen zijn vondsten uit deze periode voornamelijk in het zuidwesten van het gebied te 
verwachten. Langs de Boome zijn nederzettingen uit de Karolingische tijd (725-950 na Chr.) en 
mogelijk ook uit de Merovingische tijd (500-725 na Chr.) te verwachten. De kleitong langs de 
Boome bleef ook in de Volle en Late Middeleeuwen bewoond. Het meest in het oog springende 
voorbeeld is de nederzetting op de terp van Aldeboarn. Sinds ca. 1000 na Chr. ontwikkelde deze 
zich tot verzorgende nederzetting. Uit dezelfde periode dateren ook de eerste veenontginningen. 

Bij het onderzoek ten behoeve van het vervaardigen van de bodemkaart zijn noordwestelijk van 
Aldeboarn reeds vier terpen geregistreerd (Van Dodewaard, 1995). Ook langs de noordrand van 
het Swette-gebied (ten zuiden van de Wijde Ee en de Modderige of Groote Bol) en op het eiland 
De Burd zijn enige terpen bekend. Tenslotte zijn in de Polder de Vlierbosch reeds twee veenterp- 
jes gelokaliseerd [ir-12* eeuw; meldingsgebieden llB-2 en llB-3 (zie SAI; Jager, 1992)]. Zij 
behoren bij een grotere groep die zich aan de oostzijde van het plangebied uitstrekt. Verscheidene 
toponiemen zijn wellicht met archeologische resten te associëren. In De Burd wijst het toponiem 
Modderwier mogelijk op een vroege nederzetting. Ook de naam Borgsloot kan betekenisvol zijn. 
In het Swette-gebied betreft dit de namen Sorremorre en Henswoude. 
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3. Onderzoeksvoorstel 

De volgende onderzoeksdelen zullen worden uitgevoerd: 
A. vooronderzoek; -   - 
B. veldwerk; 
C. rapportage en overleg. 

Ad A: Vooronderzodc 
Tijdens het vooronderzoek worden gegevens verzameld om duidelijk inzicht in het onderzoeksge- 
bied te krijgen, hetgeen met name ter voorbereiding van het archeologisch veldwerk van groot 
belang is. Het zal de volgende onderdelen omvatten: 

- het raadplegen van literatuur, kaarten en luchtfoto's; 
- het vervaardigen van veldkaarten; 
- het bestuderen van gegevens van het historisch-geografisch onderzoek. 

Aan het vooronderzoek zullen 3 mensdagen besteed worden. ''; 

Ad B: Veldwerk 
Tijdens het veldwerk zullen de 57 te onderzoeken lokaties, (mogelijke) veenterpen, terpen en 
bewoningsplaatsen, onderworpen worden aan een archeologische inspectie in het veld. De 
inspectie bestaat uit een visuele inspectie en het zetten van één of twee boringen. Deze boringen 
zijn bedoeld om na te gaan of het daadwerkelijk om een veenterp gaat. De boringen zullen niet 
uitvoerig beschreven worden. Bij de visuele inspectie worden gegevens opgenomen met betrekking 
tot: 

- visuele terreinkenmerken (o.a. reliëf en begroeiing); ïr 
- relatie met de omgeving; 
- geschatte oppervlakte/diameter. 

In de omgeving van de veenterp zullen molshopen en slootkanten worden afgezocht naar 
archeologische vondsten, zoals aardewerkfragmenten. Indien tijdens het veldwerk nieuwe 
archeologische vindplaatsen worden aangetroffen, zal dit in het rapport opgenomen worden. In 
overleg met de opdrachtgever en de ROB zal bepaald worden of deze nieuwe vindplaatsen in een 
eventuele vervolgopdracht onderzocht zullen worden. 

Er kunnen, afhankelijk van de bereikbaarheid en het vragen van toestemming, per dag ca. vier à 
vijf veenterpen onderzocht worden door twee personen. De 57 vindplaatsen zijn verdeeld over de 
volgende deelgebieden: 

Deelgebied  1 : 3  vindplaatsen Deelgebied 5: 15 vindplaatsen 
Deelgebied 2: 9 vindplaatsen Deelgebied 6: 0 vindplaatsen 
Deelgebied 3: 1  vindplaats Deelgebied 7: 10 vindplaatsen 
Deelgebied 4: 5 vindplaatsen Deelgebied  8: 14 vindplaatsen 

De resultaten van het veldwerk zullen allereerst in een conceptrapport verschijnen. Dit conceptrap- 
port zal worden besproken met de opdrachtgever. Vervolgens zal er een eindrapport gepresenteerd 
worden. Het rapport (inclusief de kaarten) wordt in 40-voud geleverd aan de dienst LBL. De 
gegevens zullen tevens op diskette (Word 6.0) aangeleverd worden en er zal een reproduceerbaar 
origineel exemplaar (incl. kaarten) worden aangeboden. Het rapport zal summier van opzet zijn en 
er zal slechts een korte beschrijving gegeven worden van hetgeen tijdens het veldwerk is 
aangetroffen. In het rapport zullen aan de orde komen: 

- inleiding; . 
- gevolgde werkwijze; 
- resultaten onderzoek; 
- conclusies en aanbevelingen. 
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Bijgeleverd zal worden: 
— een kaart met daarop de onderzochte gebieden en de vindplaatsen (1:25.000); 
— een vindplaatsencatalogus. 

Voor overleg met opdrachtgever en de ROB is één dag gereserveerd. Indien voor het overleg 
meer dagen gewenst wordt, zal dit als meerwerk worden beschouwd en in rekening worden ge- 
bracht, als de post 'onvoorzien' reeds is opgemaakt. 

4. Organisatie 

De LBL-Friesland heeft kenbaar gemaakt dat de resultaten van dit onderzoek voor 1 mei in 
concept opgeleverd dienen te worden. De definitieve oplevering dient 1 juni te geschieden. 
Teneinde de resultaten 1 mei in concept te kunnen leveren is het noodzakelijk om het project op 1 
maart 19% te starten. Bij een latere startdatum bestaat de mogelijkheid dat de oplevering van de 
resultaten vertraging oploopt. 
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een projectteam dat onder supervisie staat van 
dr. G.J. de Langen (vestiging Friesland) en drs. R.W. Brandt (directeur). 
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BIJLAGE 2:  GUNNING 

C   ::r     Olenst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden 

O) > 
D IJl 

•»- C 
•^ Hj 

'c s_ 
•- o; 

ja 

ra 
z 

Slichting RAAP 
T.a.v. Drs. L.A. Ankum 
Postbus 1347 
1000 BH AMSTERDAM 

c 

landbouw, natuurbeheer 
en visserij 

Ljw brief van 

13 februari 1996 
uw kenmerk 

96-226/AA 

onderwero 

Opdracht aanvullend archeologisch 
onderzoek Swette-De Burd 

ons kenmerie 

96522/LBL 

doorkiesnummer 

,2955321 
W. de Vries 

datum 

27 februari 1996 

bijlagen 

Hierbij verieen ik u opdraclit tot het verrichten van het aanvullend archeologisch onder- 
zoek in het landinrichtingsproject Swette-De Burd conform de in uw bcvenaangehaalde 
brief genoemde voorwaarden, opdrachtomschrijving en kostenbegroting met de volgende 
opmerking. 

•"âsâsischâcestraa; 7 
'ostädres: 

?osccus 2C03 
3901 ;A  •.eeuwarcen 

Teiefocn: '053) 2 95 52 55 
Teiefax: (053) 2 15 75-17 

In het overieg tussen de heer De Vries van mijn dienst en de heer Andréa (RAAP) is 
vastgesteld, dat in de offerte abusievelijk verblijfskosten zijn opgevoerd. Afgesproken is 
om het kostenbedrag van te verminderen met . Het geraamde be- 
drag komt hiermee op (exclusief BTW). 

Voor de veldwerkers ontvangt u van mij (na opgave van de naam en het adres) een 
brief, waarmee zonodig in het veld gelegitimeerd kan worden. Daarnaast zal ik de Land- 
inrichtingscommissie op de hoogte stellen van dit uit te voeren onderzoek. Ik ga ervan uit 
dat het onderzoeksrapport uiteriijk 1 juni a.s. wordt opgeleverd. 

Als contactpersoon bij de dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL) zal 
optreden de heer W. de Vries van het Kenniscentnjm (telefoon 058-2955321 ). 

U kunt derhalve bij mij, volgens uw voorstel, in termijnen declareren tot een bedrag van 
maximaal (zegge " - ... 

, exclusief BTW). 

(:HTING EN BEHEER LANOeOUWGROf^DEN, 



BIJLAGE 3:  ARCHEOLOGISCHE TIJDSCHAAL (naar Van Es et al.) 
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APPENDIX 1: CATALOGUS SWETTE-DE BURD 

Al.l. TOELICHTING OP DE CATALOGUS 

1. RAAP-objectnummer: betreft de nummers die tijdens de archeologische inspectie aan de 
onderzochte objecten/vindplaatsen zijn toegekend. 

2. Vindplaatstype: betreft het type of de aard van de vindplaats. 
3. Datering: betreft de datering of vermoedelijke datering van de vindplaats. 
4. Coördinaten + kaartblad: betreft de topografische coördinaten van het centrum van de 

vindplaats en het kaartblad van de topografische kaart van Nederland, schaal 1:25.000, 
waarop de vindplaats ligt. 

5. Gemeente, Plaats en Toponiem: betreft de gemeente(n) waarbinnen de vindplaats ligt en, 
wanneer dit bekend is, de plaats en het toponiem. 

6. Grondgebruik: betreft het grondgebruik van het terrein tijdens de archeologische inspectie 
van de vindplaats. 

7. Geomorfologie: betreft de geomorfologische ligging van de besproken vindplaats. 
8. Bodemtype + grondwatertrap: betreft het bodemtype en de grondwatertrap van het terrein 

zoals aangegeven op de boderakaart van Swette-De Burd, schaal 1:10.000 (DLO-Staring 
Centrum, 1995). 

9. Hoogte NAP: betreft de globale hoogteligging van het terrein zoals aangegeven op de - 
hoogtecijfers- en hoogtelijnenkaart, schaal 1:5.000. 

10. Deelgebied herinrichting: betreft de deelgebieden 1 t/m 8 (zie Kaartbijlage 2). 
11. Algemene beschrijving: betreft de resultaten van de archeologische inspectie: een beschrij- 

ving van de vindplaats en van een boorprofiel (hoogten in cm beneden maaiveld, de met 
een asterix [*] aangeduide lagen zijn [deels] antropogeen van karakter; bb = boring 
beëindigd). Bij de meest gave vindplaatsen (cat.nrs. 1 t/m 6) is de omvang aangegeven in 
een figuur. 

12. Ligging vondst: betreft een beschrijving van de plaats en/of de omstandigheden waar(onder) 
de vondsten zijn gedaan. 

13. Vondsten: betreft een beschrijving van de vondsten die tijdens de archeologische inspectie 
zijn verworven. 

14. Groepering: betreft toewijzing van de besproken vindplaats aan één van de onderscheiden 
groepen (1 t/m 6) en/of categorieën (A t/m C). 

Al.2. CATALOGUS SWETTE-DE BURD 

Catalogusnummer: 1 

1. RAAP-objectnummer: SB 16 
2. Vindplaatstype: verhoogde woonplaats ' 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 188.900/567.490; Kaartblad: IIA ,, 
5. Gemeente: Smallingerland; Plaats: —; Toponiem: It Eilân 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,28 m 

10. Deelgebied herinrichting: 4 
11. Algemene beschrijving: de opgehoogde woonlokatie wordt in het westelijk deel geraakt door 

een sloot. Het gaat om een zeer duidelijke verhoging van circa 30-40 cm. Deze verho- 
ging is ovaal van vorm en de omvang bedraagt 35 x 25 meter. Aan het oppervlak 

31 



werden veel molshopen en brandnetels aangetroffen. Er zijn drie boringen gezet. In 
boring 1, ten westen van de sloot, werd wel een ophogingslaag aangetroffen zonder 
archeologische indicatoren. In boring 2, ten oosten van de sloot en in het hoogste deel 
van de verhoging, werd een ophogingslaag met spikkels houtskool en puin gevonden. 
Onder de ophogingslaag werd in boring 1 en 2 een sterk humeus niveau aangetroffen dat 
te interpreteren is als een middeleeuws maaiveld. Boring 3 werd 50 meter ten noorden 
van de ophoging gezet ter bestudering van de natuurlijke opbouw van de bodem. 
Inspectie van de vindplaats leverde relatief weinig vondsten op. De vindplaats lijkt, met 
uitzondering van het westelijk deel, niet of nauwelijks aangetast te zijn. Boring 2 leverde 
het volgende beeld van de bodera op: 

O 
* 10 
* 15 
*30 

70 
80 

110 

10 zode 
15 klei, bruingrijs met spikkels houtskool en puin 
30 lichtbruin grijze klei met meer spikkels houtskool 
70 bruingrijze humeuze klei met spikkels houtskool 
80 lichtbruin grijze klei 

110 sterk venige en humeuze donkerbruine klei (oud oppervlak) 
130 grijze klei 
150 veen, bruin en zeer compact 130 

12. Ligging vondst: in boring, oppervlak en slootkant 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      3    kogelpotscherven; Late Middeleeuwen A 
14. Groepering: groep IA — gaaf of licht verstoord 

Figuur 6:   Swette-De Burd cat.nr. 1 — omvang van de vindplaats (schaal 1:5.000). 
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Catalogusnummer: 2 

1. RAAP-objectnummer: SB21 
2. Vindplaatstype: verhoogde woonplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 189.890/566.760; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Smallingerland; Plaats: ; Toponiem: Polder de Vlierbosch/Kobbelweg , 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: üa 
9. Hoogte NAP:-0,85 m 

10. Deelgebied herinrichting: 5 
11. Algemene beschrijving: de verhoogde woonplaats werd aangetroffen op de convexe (buiten) 

oever van de sloot. Het gaat om een verhoging van maximaal 20 cm met een omvang 
van circa 25 bij 35 meter. In de binnenbocht van de sloot werd tevens een lichte verho- 
ging waargenomen. Het is niet duidelijk of de sloot de woonplaats doorsnijdt of dat het 
hier de natuurlijke ligging van een waterloop betreft. Aan het oppervlak was de vegetatie 
iets donkerder gekleurd. De boring op het hoogste punt gaf het volgende profiel weer: 

zode 
klei, donkergrijs met spikkels houtskool, puin, aardewerk en 
enkele grindjes 
grijze klei met houtskool 
lichtbruine humeuze klei 
veen, donkerbruin en licht veraard 
(bb) bruin veen 

12. Ligging vondst: in de boring, slootkant en oppervlak 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      3    kogelpotscherven; Late Middeleeuwen A 
Overig: 1 botfragment 

14. Groepering: groep IA - gaaf of licht verstoord 

0    - -      5 
*5    - -    25 

*25    - -    55 
55    - -    70 
70    • -   100 

100    - -   150 

Figuur 7:  Swette-De Burd cat.nr. 2 - omvang van de vindplaats (schaal 1:5.000). 
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Catalogusnummer: 3 

1. RAAP-objectnummer: SB46 
2. Vindplaatstype: opgehoogde woonplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 187.610/563.540; Kaartblad: HA 
5. Gemeente: Boarnsterhim; Plaats: —; Toponlem: Soarremoarsterpolder 
6. Grondgebruilc: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: drechtveengronden; Grondwatertrap: Illb 
9. Hoogte NAP: -0,39 m 

10. Deelgebied herinrichting: 8 
11. Algemene beschrijving: de woonplaats is gelegen aan de zuid-rand van het perceel. Het 

zuidelijk deel van de verhoging wordt door een sloot geraakt. Het is een duidelijke 
rechthoekige en platte verhoging van 45 x 60 m met een hoogte tot 30 cm lx)ven 
maaiveld. Aan de zuidwestkant is aan de andere kant van de sloot nog een onregelmatig 
reliëf te zien. Hierin werd slechts een spikkel houtskool en puin aangetroffen. De 
doorsnijding lijkt de woonlaag niet ernstig verstoord te hebben. Daarnaast was er nog 
een gedeelte van vermoedelijk een oude reeth te zien. Op het hoogste punt van de 
woonplaats werd in de boring een ophogingspakket van 55 cm aangetroffen. De 
woonplaats lijkt op basis van visuele waarnemingen gaaf te zijn. Boringen leverden het 
volgende beeld van de opbouw van de bodem op: 

zode 
klei met enkele pitjes houtskool en aardewerk 
zandige donkergrijze klei met houtskool, aardewerk en spikkels 
puin 
humeuze, venige klei met houtskool en aardewerk 
humeuze, venige klei 
veen, donkerbruin en licht veraard 
(bb) bruin veen 

0 -     10 
*10 -    35 
*35 -    50 

*50 -    70 
70 -   100 

100 -   105 
105 -   150 
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Figuur 8:   Swette-De Burd cat.nr. 3 — omvang van de vindplaats (schaal 1:5.000). 
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12. Ligging vondst: in ophogingslaag en aan het oppervialc 
13. Vondsten: 

Aardewerlc:      3   Icogelpotscherven; Late Middeleeuwen A 
14. Groepering: groep IA - gaaf of licht verstoord 

Catalogusnummer: 4 

1. RAAP-objectnummer: SB108 ' 
2. Vindplaatstype: opgehoogde woonplaats ^ 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 188.170/564.120; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: ; Toponiem: Polder Henswoude/Oude Diep 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: rauwveengronden; Grondwatertrap: lib 
9. Hoogte NAP: -0,21 m 

10. Deelgebied herinrichting: 7 
11. Algemene beschrijving: de opgehoogde woonplaats is een duidelijk zichtbare, nagenoeg 

ronde verhoging met een omvang van 60 x 70 m en een hoogte van 30 cm boven maai- 
veld. De vegetatie was hier duidelijk donkerder van kleur. In zuidoost/noordwestelijke 
richting is een boorraai gezet van 14 boringen. In de boringen zijn twee rijke vondst- 
niveau's aangetroffen. In boring 8 werd zelfs een grondspoor met resten van mest 
aangetroffen. De woonplaats lijkt op basis van visuele waarnemingen gaaf te zijn. Voor 
een boorprofiel wordt verwezen naar Fig. 2 

12. Ligging vondst: oppervlak 

Figuur 9:   Swette-De Burd cat.nr. 4 — omvang van de vindplaats (schaal 1:5.000). 
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13. Vondsten: 
Aardewerk: 23 kogelpotscherven (5 randen); Late Middeleeuwen A 

1 steengoed; Late Middeleeuwen B 
Vuursteen: 2 stuks natuurlijk 
Overig: 1 botfragment 

14. Groepering: groep IA - gaaf of licht verstoord 

Catalogusnununar: 5 

1. RAAP-objectnummer: SBllO 
2. Vindplaatstype: terp 
3. Datering: Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd 
4. Coördinaten: 188.830/563.180; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: —; Toponiem: Polder Henswoude/Prikwei 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: terpgronden; Grondwatertrap: VIO 
9. Hoogte NAP: +0,13 ra 

10. Deelgebied herinrichting: 8 
11. Algemene beschrijving: deze terp wordt in begrensd door sloten. De terp is ovaal van vorm 

met een omvang van tenminste 50 x 60 m en een hoogte van 80-100 cm boven maai- 
veld. Aan de oppervlakte is een licht reliëf waarneembaar, mogelijk ten gevolge van de 
aanwezigheid van muurresten in de ondergrond en het afgraven van terpaarde. Aan de 
oppervlakte en langs de slootkanten is zowel middeleeuws als subrecent (Nieuwe tijd B) 
aardewerk aangetroffen. In de boring zijn zowel een middeleeuws als een subrecent 
ophogingslaag aangetroffen. Vanaf één meter beneden maaiveld zijn houtresten gevon- 
den. De mogelijkheid bestaat dat het middeleeuws ophogingslichaam goed geconserveerd 
is. De boring gaf de volgende opbouw van de bodem weer: 

Figuur 10:   Swette-De Burd cat.nr. 5 — omvang van de vindplaats (schaal 1:5.000). 
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*0    —    25   zode/klei met spikkels houtskool en brokjes rood/gele puin 
*25    —    50    klei, bruingrijs met spikkels houtskool en brokjes rood/gele 

puin 
*50    —    65    enkele spikkels houtskool, puin en enkele stukjes middeleeuws 

aardewerk 
bruingrijze humeuze klei 
venige klei met enkele kleine stukjes hout 
sterk venige klei met enkele stukjes aardewerk 
(bb) veen, donkerbruin en zeer compact 

100 
130 
145 
200 

*65 
*100 
*130 

145 
12. Ligging vondst: oppervlak en boring 
13. Vondsten: 

1 
4 
3 
2 

Aardewerk: 

Overig: 

kogelpotscherf ; Late Middeleeuwen A 
kogelpotfragmenten (boring); Late Middeleeuwen A 
scherven geglazuurd; Nieuwe tijd B 
brokjes puin 

14. Groepering: groep IA - gaaf of licht verstoord 

Catalogusnummer: 6 

1. RAAP-objectnummer: SB47 
2. Vindplaatstype: opgehoogde woonplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 187.970/563.510; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: ; Toponiem: Soarremoarsterpolder 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: terpgronden; Grondwatertrap: lia 

•ipfc 

Figuur 11:   Swette-De Burd cat.nr. 6 — omvang van de vindplaats (schaal 1:5.000). 



0    - -     10 
10    - -    20 
20    - -    45 

9. Hoogte NAP: -0,57 m .  * 
10. Deelgebied herinrichting: 8 
11. Algemene beschrijving: de opgehoogde woonplaats is gelegen in de boelc van het perceel en 

wordt aan drie zijden begrensd, maar niet geraakt, door sloten. Het gaat om een 
noordoost/zuidwest georiënteerde verhoging met een iets onregelmatig reliëf. Het is niet 
duidelijk of er egalisatie heeft plaatsgevonden. De diameter bexlraagt ongeveer 50 m en 
de hoogte is maximaal 30 tot 40 cm boven maaiveld. De boring gaf de volgende opbouw 
van de bodem te zien: . 

zode 
klei, lichtbruin grijs - 
grijze klei met veel spikkels houtskool en enkele stukjes puin 
(vuUe laag) 

*45    —    60    donkergrijze klei met veel houtskool en een spikkel puin, as- 
achtige laag 

*60    —    80   humeuze en venige klei, bruingrijs en een enkele spikkel houts- 
kool 

80    —   100    veen, donkerbruin en matig veraard 
100    -  200    (bb) bruin veen 

12. Ligging vondst: oppervlak, molshopen en slootkant 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      1    handgevormd; Romeinse tijd 
3 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A 
4 kogelpotscherven; Late Middeleeuwen A 
3    scherven geglazuurd; Nieuwe tijd B-recent 

Overig: 10   brokjes puin 
14. Groepering: groep IA - gaaf of licht verstoord • •' 

Catalogusnummer: 7 

1. RAAP-objectnummer: SBl 
2. Yindplaatstype: opgehoogde woonplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 187.600/569.290; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: Grou; Toponiem: De Burd 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: waard veengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,88 m 

10. Deelgebied herinrichting: 1 • 
11: Algemene beschrijving: deze opgehoogde woonplaats wordt de noordkant doorsneden door 

een sloot. Ten noorden van deze sloot is de ophoging niet (meer) zichtbaar. De verho- 
ging is ovaal van vorm met een omvang van 25 x 40 m en een maximale hoogte van 20 
cm boven het maaiveld. Uit de boorgegevens blijkt dat er een kleipakket van tenminste 
50 cm is opgebracht. Een boring op het hoogste punt leverde het volgende beeld van de 
bodemopbouw op: 

0-5    zode 
*5    —    70    klei, licht humeus met veenbrokken en een enkel pitje houtskool 
70    —    80    veen, sterk veraard 
80    -   150    (bb) riet-zeggeveen 

12. Ligging vondst: slootkant, oppervlakte en molshopen 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      2   kogelpotscherven; Late Middeleeuwen A; 
Bot: 2   fragmenten, rund 

14. Groepering: groep IB — in sterke mate verstoord / 
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Catalogusnummer: 8 

1. RAAP-objectnummer: SB3 " 
2. Vindplaatstype: terp 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 187.380/568.870; Kaartblad: HA 
5. Gemeente: Boarnsterhim; Plaats: Grou; Toponiem: De Burd 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: terpgronden; Grondwatertrap: IHb 
9. Hoogte NAP:-0,66 tot-0,33 m 

10. Deelgebied herinriditing: 1 
11. Algemene beschrijving: het betreft hier de noordelijke flank van de bestaande terp. Deze 

flank wordt door sloten doorsneden. Het gaat hier om een zeer duidelijke ophoging van 
circa 40 tot 50 cm en met omvang van minimaal 20 x 40 m. Uit boringen is gebleken 
dat de ophoging van middeleeuwse oorsprong is. Boringen leverden het volgende beeld 
van de opbouw van de bodem op: 

*0    -     10    zode met spikkels puin 
* 10    -    40    klei, grijs met spikkels houtskool en puin 
*40    -    50    licht humeuze klei met houtskool 
*50    -    70    humeuze bruingrijze klei met een spikkel houtskool 
70-85    humeuze en venige klei 
85    -    95    veen, donker bruin en matig veraard 
95    -   150    (bb) veen, bruin 

12. Ligging vondst: oppervlak en houtskool in de boring 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      3    kogelpotscherven (1 randfragment); Late Middeleeuwen A 
10    scherven, geglazuurd; Late Middeleeuwen B 

Overig: pijpesteel; Nieuwe tijd A 
14. Groepering: groep IB 

Catalogusnummer: 9 

1. RAAP-objectnummer: SB6 ' 
2. Vindplaatstype: opgehoogde woonplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen •'' 
4. Coördinaten: 186.230/568.440; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boarnsterhim; Plaats: Grou; Toponiem: De Burd 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte . 
8. Bodemtype: drechtvaaggronden; Grondwatertrap: lib 
9. Hoogte NAP: -0,65 m 

10. Deelgebied herinrichting: 2 
11. Algemene beschrijving: deze opgehoogde woonplaats wordt in het noorden begrensd door 

een kavelsloot en in het zuiden door een inmiddels gedempte sloot. Er is sprake van een 
onregelmatig reliëf met een hoogte van circa 20 cm boven maaiveld en een omvang van 
75 X 50 m. Uit onderzoek bleek dat onder de opgehoogde woonlaag van klei een 
ophoging van veen aanwezig is met een opgebrachte leem/zandlaag met zeer veel 
houtskool. Deze laag is mogelijk een aslaag of restant van een eerder woonniveau. De 
opgehoogde woonplaats is gedeeltelijk geëgaliseerd. Boringen leverden het volgende 
beeld van de opbouw van de bodem op: 
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0-5    zode 
*5    —    40    klei, grijs met spikkels houtskool en puin 

*40    —    60    donkergrijze licht humeuze klei met een spikkel houtskool 
*60    —    70    veen, donkerbruin en door de mens opgebracht 
*70    -    76    lichtgeel-grijs zandbandje, mogelijk aslaag met onderin zeer 

veel houtskool 
*76    -   105    bruin veen 

*105    -   110    3 kleine sintels 
110    —  200    (bb) veen, bruin en natuurlijk 

12. Ligging vondst: oppervlak 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      4   kogelpotscherven; Late Middeleeuwen A 
1    scherf steengoed; Late Middeleeuwen B 

Overig: 2   stukken puin 
3   sintels 

14. Groepering: groep IB 

Catalogusnummer: 10 

1. RAAP-objectnummer: SBU 
2. Vindplaatstype: opgehoogde woonplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 186.410/568.020; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: Grou; Toponiem: De Burd 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: terpgronden; Grondwatertrap: Illb 
9. Hoogte NAP: -1,05 m 

10. Deelgebied herinrichting: 2 
11. Algemene beschrijving: de woonlokatie is gelegen aan de westkant van de weg. Het noord- 

westelijk deel wordt doorsneden door een kavelsloot en is verder gelegen onder de weg. 
Het restant is cirkelvormig met een omvang van 50 x 20 meter en een hoogte van 
ongeveer 30 cm. Tegen de weg aan is nog een duidelijke kop zichtbaar met een diameter 
van 15 m, de rest van de woonplaats is vermoedelijk geheel geëgaliseerd. Het gedeelte 
onder de weg is mogelijk nog goed geconserveerd. Boringen leverden het volgende 
beeld van de opbouw van de bodem op: 

zode met enkele spikkels puin 
klei, grijs met spikkels houtskool en een spikkel puin 
bruingrijze idei met een enkele spikkel houtskool en puin en een 
stukje aardewerk 
donkergrijze klei met enkele stukjes aardewerk en houtskool 
bruingrijze humeuze en venige klei 
veen, donkerbruin en matig veraard 
(bb) bruin veen 

12. Ligging vondst: oppervlak en slootkant 
13. Vondsten: 

Aardewerk:    19   kogelpotscherven; Late Middeleeuwen A 
Overig: 2   botfragmenten 

1    ovenslak; datering onbekend 
14. Groepering: groep IB: in sterke mate verstoord 

0 - 20 
*20 - 45 
*45 - 50 

*50 - 110 
110 - 130 
130 - 140 
140 - 200 
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Catalogusnummer: 11 

1. RAAP-objectnummer: SB36 
2. Vindplaatstype: verhoogde woonplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 189.060/564.570; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boarnsterhim; Plaats: —; Toponiem: Polder Henswoude/Ruige Sloot 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: Ua 
9. Hoogte NAP:-0,45 m 

10. Deelgebied herinrichting: 7 
11. Algemene beschrijving: de opgehoogde woonplaats is een cirkelvormige verhoging met een 

diameter van circa 25 m en een hoogte van 25 cm boven maaiveld. De oostflank grenst 
aan een kavelsloot en is door deze sloot licht aangesneden. Op deze kleine verstoring na 
lijkt deze verhoging gaaf. In de slootkant en aan het oppervlak werden scherven gevonden.- 
Op het hoogste punt van de ophoging werd aan de hand van een boring het volgende bodemprofiel- 
aangetoond: 

0-10   zode 
* 10    —    40    klei, donkergrijs en licht humeus met enkele spikkels houtskool 

40    —    50    klei, donkerbruin en venig 
50    —     80    veen, donkerbruin zwart en sterk veraard 
80    -   130    (bb) veen, bruin 

13. Ligging vondst: langs slootkant en oppervlak 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      3   kogelpotscherven; Late Middeleeuwen A 
14. Groepering: groep IB: in sterke mate verstoord 

Catalogusnummer: 12 

1. RAAP-objectnummer: SB38 
2. Vindplaatstype: opgehoogde woonplaats -> 
3. Datering: Late Middeleeuwen - 
4. Coördinaten: 188.350/564.380; Kaartblad: 1 IA -. 
5. Gemeente: Boarnsterhim; Plaats: ; Toponiem: Polder Henswoude 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: drechtvaaggrond; Grondwatertrap: lib 
9. Hoogte NAP: -0,43 m 

10. Deelgebied herinrichting: 7 
11. Algemene beschrijving: de opgehoogde woonplaats wordt in de zuidoost flank geraakt door 

een kavelsloot. Het betreft een duidelijk zichtbare ovale/ronde verhoging en lijkt visueel 
gaaf. De diameter bedraagt ongeveer 38 ra en de top van de verhoging steekt 30 cm 
boven het maaiveld uit. Uit de slootkant komen diverse stukken aardewerk alsmede 
bewerkt, maar slecht geconserveerd hout. Het is aannemelijk dat dit hout verband houdt 
met de middeleeuwse bewoning. Over de gehele woonplaats is een raai gezet met 11 
boringen (figuur 3). Op het hoogste punt van de ophoging werd aan de hand van een 
boring het volgende bodemprofiel aangetoond: 

zode 
klei, lichtbruin grijs met enkele spikkels houtskool 
venige klei 
veen, zwart en sterk veraard 
(bb) donker bruin 

12. Ligging vondst: oppervlak, boring en voornamelijk in de slootkant 
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0    - -     10 
*10    - -    40 
40    - -    60 
60    - -     80 
80    - -   100 



13. Vondsten: 
Aardewerk:    17 kogelpotscherven (2 randen); Late Middeleeuwen A 

3 Paffrath ; Late Middeleeuwen A 
1 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A 
1 handgevormd; Romeinse tijd 

Hout: enkele stukjes slecht geconserveerd hout uit de slootkant 
Overig: 1 (ijzer?)slak (in de boring) 

14. Groepering: groep IB: in sterke mate verstoord 

Catalogusnummer: 13 

1. RAAP-objectnummer: SB41 
2. Vindplaatstype: terp restant 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 189.080/564.260; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: ; Toponiem: Polder Henswoude/Ruige Sloot 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: weideveengronden; Grondwatertrap: IIA 
9. Hoogte NAP: -0,63 m 

10. Deelgebied herinrichting: 7 
11. Algemene beschrijving: de opgehoogde woonplaats is gelegen aan de noordwest kant van het 

perceel en wordt doorsnwlen door een drainagegreppel. Het gaat om een flauwe en 
nauwelijks zichtbare verhoging, niet hoger dat 10—15 cm boven maaiveld. De woon- 
plaats is cirkelvormig en de omvang wordt geschat op 40 x 40 m. Op deze lokatie was 
de vegetatie iets donkerder gekleurd, zodat de omvang meer bepaald is aan de hand van 
het verschil in vegetatie dan aan het reliëf. Het is mogelijk dat deze woonplaats gedeelte- 
lijk geëgaliseerd is. In de boring werd een vuile laag met houtskool en middeleeuws 
aardewerk aangetroffen. Boringen leverden het volgende beeld van de opbouw van de 
bodem op: 

0-5    zode 
5—15    klei, lichtbruin grijs 

* 15    —    30    enkele spikkels houtskool en stukjes aardewerk 
30    —    40    venige en humeuze klei, bruingrijs 
40—80    veen, zwart-donkerbruin en sterk veraard 
80    -   200    (bb) bruin veen 

12. Ligging vondst: oppervlak en boring 
13. Vondsten: -•       : 

Aardewerk:      1    handgevormd; Romeinse tijd 
11    kogelpotscherven; Late Middeleeuwen A ^^^^ 
2    Pingsdorf; Late Middeleeuwen A 

Overig: 1    stukje verbrande leem 
14. Groepering: groep IB - in sterke mate verstoord 

Catalogusnummer: 14  . 

1. RAAP-obJectnummer: SBlll 1 
2. Vindplaatstype: terp 
3. Datering: Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd 
4. Coördinaten: 188.94/563.14; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: —; Toponiem: Polder Henswoude/Prikwei 
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0 -  10 
10 - 20 

*20 - 30 
*30 - 50 

*50 - 60 
60 - 100 
100 - 200 

6. Grondgebruik: grasland • ^; 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: teq)gronden; Grondwatertrap: lub 
9. Hoogte NAP: -0,61 m 

10. Deelgebied herinrichting: 8 
11. Algemene beschrijving: deze terp wordt aan de zuid en west zijde begrensd door een sloot. 

Het betreft een ophoging met een omvang van circa 20 x 40 m en een hoogte van 40 cm 
boven maaiveld. Het is mogelijic dat de bovengrond plaatselijk vergraven is. Vanaf 30 
tot 60 cm beneden maaiveld is een duidelijke vondstlaag aanwezig die op basis van 
aardewerk in de middeleeuwen te dateren. In de boring werd een stukje bot aangetrof- 
fen. De vondstlaag is (plaatselijk) goed geconserveerd. De boring geeft het volgende 
beeld van de opbouw van de bodem weer: 

zode 
klei, lichtbruin grijs 
donkergrijze klei met een brokje puin 
spikkels houtskool, brokjes aardewerk en enkele stukjes puin 
(woonlaag) 
een spikkel houtskool en een stukje bot 
veen, donkerbruin zwart en stek veraard 
(bb) bruin veen 

12. Ligging vondst: in de boring 
13. Vondsten: 

Aardewerk: stukje kogelpot; Late Middeleeuwen A -s. 
Overig: 1    stukje bot 

14. Groepering: groep IB - in sterke mate verstoord •* 

Catalogusnummer: 15 

1. RAAP-obJectnummer: SB4 
2. Vindplaatstype: opgehoogde woonplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 187.310/568.880; Kaartblad: 11A 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: Grou; Toponiem: De Burd 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: terpgronden; Grondwatertrap: nib 
9. Hoogte NAP: -0,75 m 

10. Deelgebied herinrichting: 1 *•       ' 
11. Algemene beschrijving: deze opgehoogde woonlokatie wordt begrensd door een sikkeivormi- 

ge kavelsloot. Aan de oppervlakte is nog slechts een onregelmatig reliëf zichtbaar, 
hetgeen doet vermoeden dat de ophoging vrijwel geheel is afgeschoven, danwei afgegra- 
ven. De omvang is onbepaald. In de boringen werd een duidelijk niveau met bewonings- 
sporen (houtskool, aardewerk en puinbrokjes) aangetroffen. Boringen leverden het 
volgende beeld van de opbouw van de bodem op: 

zode 
klei, donkergrijs met een spikkel houtskool 
spikkels houtskool en puin en een stukje aardewerk 
lichtbruine licht humeuze klei 
bruingrijze en sterk humeuze klei 
veen, zwart-donkerbruin en licht veraard 
(bb) donkerbruin veen 

12, 
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0 — 10 
* 10 — 20 
*20 — 40 
40 — 50 
50 — 70 
70 — 80 
110 - 150 

Ligging vondst: oppervlak 



13. Vondsten: 
Aardewerk:      5    kogelpotscherven (1 randfragment);Late Middeleeuwen A 

2   scherven, geglazuurd; Late Middeleeuwen B 
2    kogelpotfragmenten in de boring 

Overig: 1    schoenfragment, leer; Nieuwe tijd 
14. Groepmng: gro^ IC — zwaar verstoord/geheel geëgaliseerd 

Catalogusnummer: 16 

1. RAAP-objectnummer: SB12 
2. Vindplaatstype: opgehoogde woonplaats        ;. 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 187.450/567.930; Kaartblad: HA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: Grou; Toponiem: De Burd/Bennemastate 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: weideveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,09 m 

10. Deelgebied herinrichting: 2 
11. Algemene beschrijving: de opgehoogde woonlokatie ligt onder de weg naast de noord oever 

van de Wijde Bird. Op dit punt is in de weg een zeer duidelijke verhoging zichtbaar. De 
woonlokatie wordt aan weerszijde van de weg doorsneden door sloten en is daar geheel 
geëgaliseerd. Aan het oppervlak en in de slootkant zijn scherven gevonden. Boringen 
leverden het volgende beeld van de opbouw van de bodem op: 

0 -      5    zode 
*5    —    25    klei, bruingrijs met een spikkel houtskool 

*25    —    35    humeuze donkerbruin grijze klei met spikkels houtskool 
*35    -    60    slechts een enkele spikkel houtskool 
60    —   140    sterk humeuze en venige klei 

140    -   200    (bb) veen, bruin 
12. Ligging vondst: oppervlak, slootkant en boring 
13. Vondsten: .v 

Aardewerk:      8    kogeipotscherven (2 randen); Late Middeleeuwen A 
1 Pingsdorf ; Late Middeleeuwen A 

Overig:            1    botfragment 
1 stukje ijzer 
2 stukken verbrande leem 

14. Groepering: groep IC - zwaar verstoord/geheel geëgaliseerd 

Catalogusnummer: 17 . 

1. RAAP-objectnummer: SB 14 
2. Vindplaatstype: opgehoogde woonplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 190.390/568.030; Kaartblad: 1IB 
5. Gemeente: Smallingerland; Plaats: —; Toponiem: It Eilân 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: weideveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,79 m 
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10. Deelgebied herinrichting: 4 
11. Algemene beschrijving: de opgehoogde woonplaats bevindt zich in het midden van het 

perceel. Het gaat om een lichte bolvormige verhoging van circa 10 cm met een omvang 
van tenminste 40 x 60 meter. Door de iets hogere ligging van het terrein ontbreken 
afwateringsgreppels. Bij navraag bleek dat het terrein recentelijk gefreesd en geëgali- 
seerd is. Inspectie van molshopen leverde enkele scherven middeleeuws aardewerk op. 
In en direct onder de bouwvoor werd aardewerk, spikkels houtskool en stukjes puin 
aangetroffen. Het veen direct onder de klei is zeer compact, veroorzaakt door het 
gewicht van de ophogingslaag (die nu bijna geheel verdwenen is). In de boring werd het 
volgende profiel aangetroffen: 

* O    —    10   zode, met houtskool, aardewerk en puin 
* 10    —    35    klei, donkergrijs bruin met houtskool 

35    —    45    grijze klei 
45    -   100    veen, donkerbruin en matig veraard 

100    -   150    (bb) donkerbruin veen 
12. Ligging vondst: in de boring en aan de oppervlakte 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      5    kogelpotscherven (1 rand); Late Middeleeuwen A 
Overig: 2   fragmenten (oven)slakken 

14. Groepering: groep IC — zwaar verstoord/geheel geëgaliseerd 

Catalogusnummer: 18 '- 

1. RAAP-objectnummer: SB33 
2. Vindplaatstype: opgehoogde woonplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 190.760/565.930; Kaartblad: IIB 
5. Gemeente: Smallingerland; Plaats: ; Toponiem: Polder de Vlierbosch/Opvaart     ' 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,64 m 

10. Deelgebied herinrichting: 5 
11. Algemene beschrijving: de opgehoogde woonplaats is gelegen aan de rand van het perceel, 

ten noorden van de Opvaart. Er is een lichte en bolle verhoging waar te nemen van circa 
20 cm. Door volledige egalisatie kon de oorspronkelijke omvang niet meer achterhaald 
worden. Deze moet tenminste 30 x 40 m geweest zijn. Aan het oppervlak werden veel 
vondsten verzameld. De boring gaf de volgende opbouw van de bodem weer: 

zode 
klei, lichtbruin grijs met een spikkel houtskool 
bruin grijze humeuze klei 
veen, donkerbruin en kleiig, sterk veraard en compact 
donkerbruin veen, sterk veraard en compact 
(bb) bruin veen 

12. Ligging vondst: aan het oppervlak 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      4   kogelpotscherven; Late Middeleeuwen A ' 
Overig: 1    botfragment 

14. Groepering: groep IC — zwaar verstoord/geheel geëgaliseerd 

0 -  10 
' 10 - 40 
40 - 50 
50 - 70 
70 - 100 
100 - 150 
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Catalogiisnununer: 19 

1. RAAP-objectnummer: SB39 
2. Vindplaatstype: opgehoogde woonplaats . . 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 188.980/564.340; Kaartblad: HA 
5. Gemeaite: Boarnsterhim; Plaats: —; Toponlem: Polder Henswoude/Ruige Sloot 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: Ha 
9. Hoogte NAP: -0,68 ra 

10. Deelgebied herinrichting: 7 
11. Algemene beschrijving: de opgehoogde woonplaats is in het westelijk deel van het perceel 

gelegen en wordt niet geraakt of doorsneden door sloten, maar wel door drainagegrep- 
peltjes. De woonplaats tekende zich af als een kale en dorre plek in het perceel. Het gaat 
om een zeer flauwe oost-west georiënteerde welving met een maximale hoogte van 10 
cm boven maaiveld. De lokatie is recentelijk geheel geëgaliseerd (mondelinge medede- 
ling eigenaar). De oorspronkelijke omvang is moeilijk te achterhalen maar moet 
minstens 25 x 40 m geweest zijn. Aan het oppervlak en in de drainagegreppels werden 
veel scherven aardewerk gevonden. In de boring werden nauwelijks resten van een 
woonniveau aangetroffen. Boringen leverden het volgende beeld van de opbouw van de 
bodem op: 

0-5    zode 
*5    —    25    klei, bruingrijs met een spikkel houtskool 

*25    —    75    humeuze donkerbruine klei met veenbrokken, ophogingslaag 
75    —   100    veen, donkerbruin, matig veraard en sterk compact 

100    -   200    (bb) bruin veen 
12. Ligging vondst: oppervlak 
13. Vondsten: 

Aardewerk:     11    kogelpotscherven (1 rand); Late Middeleeuwen A 
Overig: 1    botfragment 

1    slak 
14. Groepering: groep IC — zwaar verstoord/geheel geëgaliseerd 

Catalogusnummer: 20 

1. RAAP-objectnummer: SB 106 
2. Vindplaatstype: opgehoogde woonplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 188.000/564.530; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boarnsterhim; Plaats: ; Toponiem: Polder Henswoude     ^ 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: rauwveengronden; Grondwatertrap: lib 
9. Hoogte NAP: -0,60 m 

10. Deelgebied herinrichting: 7 
11. Algemene beschrijving: de opgehoogde woonplaats is geheel geëgaliseerd. Er is nog een 

lichte welving waarneembaar van teruninste 40 x 50 m met een hoogte van 10-20 cm. 
De plaats wordt in oost-westelijke richting doorsneden door een sloot en wordt gedeelte- 
lijk overdekt door een onverharde weg. Ten zuiden van de weg is een lichte depressie 
zichtbaar met een diameter van circa lm. Uit boringen bleek dat het hier gaat om de 
restant van een waterput. Uit de slootkant komen veel aardewerkfragmenten. De 
vindplaats is zwaar verstoord. Boringen leverden het volgende beeld van de opbouw van 
de bodem op: 
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0 -     10 
10 -    45 

*45 -    65 
65 -   110 

110 -   200 

zode 
klei, bruingrijs 
donkergrijze klei met een spikkel houtskool, 'vuile laag' 
veen, donkerbruin-zwart en sterk veraard 
(bb) donkerbruin veen 

12. Ligging vondst: oppervlak en slootkant 
13. Vondsten: 

Aardewerk:    13   kogelpotscherven (randen); Late Middeleeuwen A 
24    kogelpotscherven (wandfragmenten); Late Middeleeuwen A 

Overig: 1    botfragment 
14. Groepering: groep IC - zwaar verstoord/geheel geëgaliseerd , 

Catalogusnummer: 21 ""_ 

1. RAAP-objectnummer:SB31 
2. Vindplaatstype: opgehoogde woonplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 190.890/566.190; Kaartblad: IIB 
5. Gemeente: Smallingerland; Plaats: ; Toponiem: Polder de Vlierbosch 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: —; Grondwatertrap:  
9. Hoogte NAP: -0,68 m 

10. Deelgebied herinrichting: 5 - 
11. Algemene beschrijving: deze lokatie is in het kader van onderhavig project niet onderzocht. 

Deze is eerder onderzocht en heeft her ROB-nummer llB-2. Uit navraag blijkt dat de 
gehele lokatie geëgaliseerd is 

12. Ligging vondst: n.v.t. ' 
13. Vondsten: n.v.t. 
14. Groepering: groep IC - vermoedelijk zwaar verstoord/geheel geëgaliseerd 

Catalogusnummer: 22 

1. RAAP-objectnummer: SB32 
2. Vindplaatstype: opgehoogde woonplaats ' -^ 
3. Datering: Late Middeleeuwen vi     ƒ 
4. Coördinaten: 190.930/565.990; Kaartblad: IIB 
5. Gemeente: Smallingerland; Plaats: —; Toponiem: Polder de Vlierbosch 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: —; Grondwatertrap: — 
9. Hoogte NAP: -0,73 m 

10. Deelgebied herinrichting: 5 
11. Algemene beschrijving: deze lokatie is in het kader van onderhavig project niet onderzocht. 

Deze is eerder onderzocht en heeft her ROB-nummer llB-3. Uit navraag blijkt dat de 
gehele lokatie geëgaliseerd is 

12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: n.v.t. 
14. Groepering: groep IC - vermoedelijk zwaar verstoord/geheel geëgaliseerd 
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Catalogusnummer: 23 ] 

1. RAAP-objectnummer: SB2 
2. Yindplaatstype: mogelijk opgehoogde bewoningsplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 187.350/568.940; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boarmterhim; Plaats: Grou; Toponiem: De Burd/Boarch slaat 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: terpgronden; Grondwatertrap: nib 
9. Hoogte NAP: -0,87 m ,, 

10. Deelgebied herinrichting: 1 
11. Algemene beschrijving: ten noorden van de huidige terp is een onregelmatig reliëf aange- 

troffen. Met uitzondering van een middeleeuwse scherf in de boring, zijn er geen 
aanwijzingen gevonden die duiden op een opgehoogde woonlokatie. Het gaat hier 
waarschijnlijk om het perifere deel van de grote, nog bewoonde terp. De boring leverde 
het volgende beeld van de bodemopbouw op: 

0 -     10 zode 
*10 -    30 klei, donkergrijs 
*30 -    65 licht humeuze donkergrijze klei met een stukje aardewerk 
65 -     70 veen, zwart-donker bruin er 1 matig veraard 
70 -   150 (bb) bruin veen 

12. Ligging vondst: boring 
13. Vondsten: 

-  '    '•; 

Aardewerk: 1 kogelpotscherf; laat-Middeleeuwen A 
14. Groepering: groep 2 

Catalogusnummer: 24 

1. RAAP-objectnummer: SB9 
2. Yindplaatstype: mogelijke opgehoogde woonplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen? 
4. Coördinaten: 188.050/568.400; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: Grou; Toponiem: De Burd 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: weideveengronden; Grondwatertrap: lib 
9. Hoogte NAP: -0,97 m 

10. Deelgebied herinrichting: 2 
11. Algemene beschrijving: op de lokatie is een plateauvormige verhoging aangetroffen aan de 

binnenzijde van de kromming in een sloot. Het is een verhoging van 10 tot 20 cm boven 
maaiveld en met een diameter van circa lOm. De vegetatie is duidelijk groener. In de 
boring is een kleipakket van tenminste 80 cm aangetroffen, terwijl in de omgeving het 
veen op een diepte van 15 tot 30 cm onder maaiveld aanwezig is. Het kan hier mogelijk 
gaan om een spitbult. Boringen leverden het volgende beeld van de opbouw van de 
bodem op: 

zode 
klei, lichtgrijs 
grijze klei 
bruingrijze humeuze klei 
(bb) veen, bruin (zeer scherpe overgang) 

0    - 10 
-':•'' 10    - 30 

30    - 70 
70    - 85 
85    - 150 

12. Ligging vondst: oppervlak 
13. Vondsten: - -- 
14. Groepering: groep 2 
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Catalogusnummer: 25 

1. RAAP-objectnummer: SB22 - '^ 
2. Vindplaatstype: mogelijk opgehoogde woonplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen? 
4. Coördinaten: 189.380/566.750; Kaartblad: HA 
5. Gemeente: Smallingerland; Plaats:—; Toponiem: Kobbelweg/Scheensloot 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: terpgronden; Grondwatertrap: nib 
9. Hoogte NAP: -0,61 m 

10. Deelgebied herinrichting: 5 
11. Algemene beschrijving: er werden geen eenduidige terreinkenmerken aangetroffen die 

wijzen op een verhoogde woonplaats. Op de lokatie is wel een smalle en langgerekte 
verhoging waar te nemen dat veroorzaakt kan zijn door de aanleg van een reeth. Deze 
reeth is over een afstand van tenminste 400 meter in noordoostelijke richting te volgen. 
Op deze reeth is een boring gezet. Naast deze reeth was een zeer flauwe verhoging 
zichtbaar van 10-15 cm hoog met een omvang van 20 x 25 m. In de boringen werd een 
minieme hoeveelheid houtskool en puinspikkels aangetroffen. Het gaat hier om een 
mogelijk geheel geëgaliseerde/verschoven woonplaats. Er zijn geen vondsten aan het 
oppervlak aangetroffen. De boringen gaven de volgende opbouw van de bodem weer: 

zode 
klei, donkergrijs met spikkels houtskool en puin 
grijze klei 
bruingrijze venige en humeuze klei 
(bb) veen, bruin en licht compact 

14. Groepering: groep 2 

Catalogusnummer: 26 

1. RAAP-objectnummer: SB23 ' 
2. Vindplaatstype: mogelijk opgehoogde woonplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen? ' 
4. Coördinaten: 187.680/566.520; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Smallingerland; Plaats: ; Toponiem: Heachhiem 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: terpgronden; Grondwatertrap: Illb 
9. Hoogte NAP: -0,61 m 

10. Deelgebied herinrichting: 5 
11. Algemene beschrijving: de lokatie is gesitueerd aan de westelijke flank van een prominente 

terp. Er is een licht en onregelmatig reliëf aanwezig en de bovengrond is recent 
verstoord. In de boringen werden enkele spikkels houtskool, puinbrokjes en een 
aardewerkscher^e aangetroffen. Uit navraag bleek dat de bestaande bebouwing op de 
huidige terp en de huidige verkaveling tenminste 100 jaar ongewijzigd is. Het is niet 
duidelijk of het hier gaat om de restanten van een opgehoogde woonplaats of dat de 
sporen onderdeel uit maken van de bestaande terp. Boringen leverden het volgende beeld 
van de opbouw van de bodem op: 

0 — 5 
*5 — 20 
20 - 60 
60 — 75 
75 — 150 

. Ligging vondst: n.v.t. 

. Vondsten: geen 

0 



0-10    zode 
10    —     15    klei, bruingrijs 

*1 "15 —    30    donkergrijze klei met enkele spikkels houtskool en brokjes puin 
*30 —    75    grijsgekleurde klei met spikkels houtskool en brokjes puin 
75 —    85    humeuze bruine klei 
85 —   180    veen, bruin en niet veraard 

12. Ligging vondst: in de boring 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      1 kogelpotscherfle; Late Middeleeuwen A 

14. Groep«-ing: groep 2 

Catalogusnummer: 27 

1. RAAP-objectnummer: SW34 
2. Vindplaatstype: mogelijke opgehoogde woonplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 186.670/565.260; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats:; Toponiem: Soarremoarsterpolder 
6. Grondgebruik: grasland 
7. G«omorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: rauwveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,63 m 

10. Deelgebied herinrichting: 8 
11. Algemene beschrijving: op de lokatie is een lichte welving waargenomen. Andere aanwijzin- 

gen voor de ligging van een woonlokatie, zoals verkleuring van vegetatie en molshopen, 
ontbraken. Wel werden enkele scherven aan het oppervlak verzameld. Daarbij werd in 
de boring enkele spikkels houtskool en een stukje aardewerk aangetroffen. Het is 
mogelijk dat dit vondstmateriaal afkomstig is van het ophogingsmateriaal van de in de 
nabijgelegen oprit van het perceel. In de boring is geen duidelijke ophogingslaag of 
compact veen aangetroffen. Om hierover duidelijkheid te verkrijgen is nader onderzoek 
nodig 

12. Ligging vondst: aan het oppervlak en in de oprit 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      3    handgevormd; Romeinse tijd 
3    kogelpotscherven; Late Middeleeuwen A 

14. Groepering: groep 2 

Catalogusnummer: 28 

1. RAAP-objectnummer: SB 105 
2. Vindplaatstype: mogelijk opgehoogde woonplaats 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 188.060/563.500; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: —; Toponiem: Soarremoarsterpolder 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: lib 
9. Hoogte NAP: -0,86 m 

10. Deelgebied herinrichting: 8 
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0 -     10 
*10 -    25 

25 -    50 
50 -     80 

100 -   200 

11. Algemene beschrijving: op de lokatie werd een onregelmatig reliëf waargenomen. Er was 
een wal-aciitige verlioging zichtbaar en enkele depressies. Mogelijk gaat het hier om een 
restant van een verhoogde woonplaats. In de boring werd aardewerk en enkele spikkels 
houtskool aangetroffen. Een boring geeft de volgende opbouw van de bodem weer: 

zode 
klei, lichtbruin grijs en humeus, enkele spikkels houtskool en 
een stukje aardewerk 
lichtbruin grijze en humeuze klei, geen vondsten 
veen, zwart-donkerbruin 
(bb) bruin veen 

12. Ligging vondst: oppervlak en boring 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      1    kogelpotscherf (rand); Late Middeleeuwen A 
1    scherf, geglazuurd; Nieuwe tijd B 

14. Groepering: groep 2 

Catalogusnummer: 29 

1. RAAP-obJectnummer: SB5 ^^ 
2. Vindplaatstype: losse vondst '/".,..' 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 187.540/568.700; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: Grou; Toponiem: De Burd 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte <» 
8. Bodemtype: weideveengronden; Grondwatertrap: Illb 
9. Hoogte NAP: -0,97 m 

10. Deelgebied herinrichting: 2 • >* 
12. Algemene beschrijving: op deze lokatie werd een aardewerkscherf en een stuk bot aangetrof- 

fen Er is geen ophoging zichtbaar en boringen hebben geen aanwijzingen voor de aanwe- 
zigheid van een opgehoogde woonplaats opgeleverd. Het bodemprofiel verschilt niet van 
het natuurlijke profiel in de omgeving, zodat het vondstmateriaal als een losse vondst 
opgevat moet worden 

12. Ligging vondst: oppervlak 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      1    kogeipotscherf, steengruismagering; Late Middeleeuwen A 
14. Groepering: groep 3 

Catalogusnummer: 30 

1. RAAP-objectnummer: SB7 
2. Vindplaatstype: n.v.t. 
3. Datering: n.v.t 
4. Coördinaten: 186.270/568.300; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: Grou; Toponiem; De Burd 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: drechtvaaggronden; Grondwatertrap: lib 
9. Hoogte NAP: -0,63 ra 

10. Deelgebied herinrichting: 2 
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11. Algemene beschrijving: er werd hier geen woonlokatie aangetroffen. Aan de oppervlakte 
was een lichte welving zichtbaar, maar het bodemprofiel verschilde niet van de natuurlij- 
ke opbouw van de bodem in de omgeving 

12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: geen 
14. Groepering: groep 3 . • 

Catalogusnummer: 31 

1. RAAP-objectnummer: SB8 
2. Vindplaatstype: n.v.t. 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 187.960/568.380; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: Grou; Toponiem: De Burd 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: Illb 
9. Hoogte NAP: -1,0 m 

10. Deelgebied herinrichting: 2 
11. Algemene beschrijving: er werd geen opgehoogde woonlokatie aangetroffen. Aan het 

oppervlak was geen reliëf zichtbaar en het bodemprofiel verschilt niet van de natuurlijke 
opbouw van de bodem in de omgeving 

12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: geen 
14. Groepering: groep 3 ' 

Catalogusnummer: 32 

1. RAAP-objectnummer: SB 10 
2. Vindplaatstype: n.v.t. 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 186.120/568.050; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: Grou; Toponiem: De Burd 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: nesvaaggronden; Grondwatertrap: lib 
9. Hoogte NAP: -0,49 m 

10. Deelgebied herinrichting: 2 
11. Algemene beschrijving: aan het oppervlak was geen reliëf zichtbaar en het bodemprofiel 

verschilt niet van de natuurlijk profiel in de omgeving 
12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: n.v.t. 
14. Groepering: groep 3 

Catalogusnummer: 33 

1. RAAP-objectnummer: SB 15 
2. Vindplaatstype: n.v.t   ' 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 190.210/567.880; Kaartblad: IIB 
5. Gemeente: S mal linger land; Plaats: —; Toponiem: It Eilân 
6. Grondgebruik: grasland 
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7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: weideveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,74 m 

10. Deelgebied herinrichting: 4 
11. Algemene beschrijving: tijdens de archeologische inspectie werd hier geen opgehoogde 

woonplaats aangetroffen. Op de lokatie is een lichte depressie waargenomen. Naast het 
hoogteverschil was tevens de vegetatie lichter van kleur. Uit booronderzoek bleek dat 
het hier om een opvulling gaat van een natuurlijke waterloop. Er zijn geen vondsten 
aangetroffen 

12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: geen 
14. Groepering: groep 3 

Catalogusnummer: 34 i -~- 

1. RAAP-objectnummer: SB17 , 
2. Vindplaatstype: n.v.t. ; «. > 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 188.490/567.250; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Smallingerland Plaats: ; Toponiem: It Eilân 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: weideveengronden; Grondwatertrap: Ha 
9. Hoogte NAP: -0,61 m 

10. Deelgebied herinrichting: 4 
11. Algemene beschrijving: op de lokatie werden geen reliëf of vondsten aangetroffen. De enige 

aanwijzing die zou kunnen wijzen op een opgehoogde woonplaats, is de kromming van 
de sloot. De boring gaf een natuurlijke opbouw van de bodem weer. De ondergrond 
bestond uit slappe, ongerijpte klei op veen 

12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: n.v.t. 
14. Groepering: groep 3 

Catalogusnummer: 35 

1. RAAP-objectnummer: SB 19 
2. Vindplaatstype: n.v.t. 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 189.480/566.830; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Smallingerland; Plaats: —; Toponiem:  •<- ' 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte • 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,56 m 

10. Deelgebied herinrichting: 5 
11. Algemene beschrijving: op de lokatie werd een circa 7 m brede en 10-20 cm hoge verhoging 

aangetroffen dat veroorzaakt werd door een oude reeth. Deze reeth is over een afstand 
van tenminste 400 m in noordelijke richting te volgen 

12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: geen 
14. Groepering: groep 3 
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Catalogusnummer: 36 

1. RAAP-objectnummer: SB24 
2. Vindplaatstype: losse vondst 
3. Datering: Nieuwe tijd 
4. Coördinaten: 187.580/566.460; Kaartblad: HA 
5. Gemeente: Smallingerland; Plaats: —; Toponiem: Heachhiem 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: drechtvaaggronden; Grondwatertrap: lUb 
9. Hoogte NAP: -0,93 m 

10. Deelgebied herinrichting: 5 
11. Algemene beschrijving: op de lokatie is een laagte aangetroffen in de bocht van de sloot. Uit 

twee boringen is gebleken dat het hier gaat om een natuurlijke laagte. In de bouwvoor 
zijn twee stukjes aardewerk aangetroffen 

12. Ligging vondst: bouwvoor 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      2    fragmenten aardewerk (sub)recent; Nieuwe tijd 
14. Groepering: groep 3 

Catalogusnummer: 37 

1. RAAP-objectnummer: SB25 
2. Vindplaatstype: n.v.t. 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 187.260/566.360; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: —; Toponiem: Pean 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: drechtvaaggronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,42 m 

10. Deelgebied herinrichting: 5 
11. Algemene beschrijving: op de lokatie is een lichte natuurlijke welving waargenomen. Zowel 

aan de oppervlakte als in de boring zijn geen archeologische indicaties aangetroffen. Uit 
booronderzoek bleek dat de ondergrond bestaat uit 80 cm ongerijpte klei op niet-veraard 
veen . 

12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: n.v.t. 
14. Groepering: groep 3 .        :.    ,      -> , 

Catalogusnummer: 38 

1. RAAP-objectnummer: SB35 
2. Vindplaatstype: losse vondst . 
3. Datering: Nieuwe tijd A 
4. Coördinaten: 188.860/564.780; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: —; Toponiem: — 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: rauwveengronden; Grondwatertrap: Ha 
9. Hoogte NAP: -0,73 m 
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10. Deelgebied herinrichting: 7 
11. Algemene beschrijving: op de lokatie werd geen reliëf aangetroffen, nog enige andere 

archeologische indicatie die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een opgehoogde 
woonplaats. Aan het oppervlak werden twee scherven gevonden die als losse vondst 
beschouwd moeten worden 

12. Ligging vondst: oppervlak 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      2   steengoedscherven; Nieuwe tijd A 
14. Groepering: groep 3 

Catalogusnummer: 39 .' 

1. RAAP-objectnummer: SB37 
2. Vindplaatstype: n.v.t. 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 188.750/564.520; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: —; Toponiem: — 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlalae 
8. Bodemtype: waard veengronden; Grondwatertrap: lia ' 
9. Hoogte NAP: -0,57 m 

10. Deelgebied herinrichting: 7 
11. Algemene beschrijving: er zijn op deze lokatie geen aanwijzingen aangetroffen die duiden op 

de aanwezigheid van een opgehoogde woonplaats. Het bodemprofiel verschilt niet van de 
natuurlijk profiel in de omgeving. Aan het oppervlak was geen reliëf zichtbaar 

12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: geen 
14. Groepering: groep 3 

Catalogusnummer: 40 

1. RAAP-objectnummer: SB40 
2. Vindplaatstype: losse vondst 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 188.840/564.280; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: —; Toponiem:  
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,47 m 

10. Deelgebied herinrichting: 7 
11. Algemene beschrijving: op deze lokatie werd een aardewerkscherf en een stuk bot aangetrof- 

fen. Er is een flauwe welving zichtbaar, maar boringen hebben geen aanwijzingen voor 
de aanwezigheid van een opgehoogde woonplaats opgeleverd. Het bodemprofiel verschilt 
niet van het natuurlijke profiel in de omgeving, zodat het vondstmateriaal als een losse 
vondst opgevat moet worden 

12. Ligging vondst: oppervlak 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      1    kogelpotscherf; Late Middeleeuwen A 
Overig: 1    botfragment 

14. Groepering: groep 3 
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Catalogusnummer: 41 

1. RAAP-objectnummer: 42 
2. Vindplaatstype: losse vondst 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 188.960/564.150; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boarnsterhim; Plaats: —; Toponiem: — 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,75 m 

10. Deelgebied herinrichting: 7 
11. Algemene beschrijving: op deze lokatie werden scherven en stukjes tufsteen aangetroffen. 

De lokatie is gelegen aan een oprit naar een nieuw perceel dat iets hoger ligt. Boringen 
hebben geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een opgehoogde woonplaats 
opgeleverd. Het bodemprofiel verschilt niet van het natuurlijke profiel in de omgeving, 
zodat het vondstmateriaal als een losse vondst opgevat moet worden. Het vondstmateri- 
aal is waarschijnlijk afkomstig uit het ophogingsmateriaal van de oprit 

12. Ligging vondst: oppervlak 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      5   handgevormd (1 knobbeloor); Romeinse tijd 
Overig: 6   stukjes tufsteen 

14. Groepering: groep 3 

Catalogusnummer: 42 

1. RAAP-objectnummer: SB43 
2. Vindplaatstype:n.v.t. 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 189.170/564.060; Kaartblad: 1 IA ! 
5. Gemeente: Boarnsterhim; Plaats: —; Toponiem: — 
6. Grondgebruik: grasland ' 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: weideveengronden ; Grondwatertrap: IIA 
9. Hoogte NAP: -0,66 ra 

10. Deelgebied herinrichting: 7 
11. Algemene beschrijving: op de lokatie is een circa 20 cm verhoging waargenomen. Deze 

verhoging is gesitueerd naast een gedempte sloot. Deze verhoging is vermoedelijk te 
interpreteren als een overblijfsel van een perceelsoprit, getuige de aanwezigheid van 
enkele rechtopstaande bielzen. Bij een boring, direct naast een biels, werd op 180 cm    
diepte pleistoceen zand aangeboord. De bodem is natuurlijk van opbouw    .    . 

12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: geen 
14. Groepering: groep 3 J     ,     , 

Catalogusnummer: 43 

1. RAAP-objectnummer: SB44 
2. Vindplaatstype: n.v.t. 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 189.230/563.970; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boarnsterhim; Plaats: —; Toponiem: — 
6. Grondgebruik: grasland ^ 
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7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: weideveengronden; Grondwatertrap: IIA 
9. Hoogte NAP: -0,74 m 

10. Deelgebied herinrichting: 7 
11. Algemene beschrijving: de onderzoekslokatie is gelegen in de noordoostelijk deel van een 

langgerekt smal perceel. Hier zijn twee boringen gezet. Boring 1 is 75 meter ten zuiden 
van de verkavel ingssloot en boring 2 vijf meter van de sloot gezet. Ter hoogte van 
boring 1 is er een verhoging van circa 10 cm aan het oppervlak zichtbaar. Er werd geen 
woonlokatie aangetroffen. Het bodemprofiel verschilt niet van de natuurlijk profiel Ln de 
omgeving 

12. Lagging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: geen 
14. Groepering: groep 3 , 

Catalogusnummer: 44 

1. RAAP-objectnummer: SB45 
2. Vindplaatstype: n.v.t 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 187.140/563.930; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: —; Toponiem: — 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: stroomrug 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,49 m 

10. Deelgebied herinrichting: 8 
11. Algemene beschrijving: op de lokatie werd een onregelmatig reliëf aangetroffen. Deze is 

veroorzaakt door de aanleg van een gasleiding. Ten zuiden van de lokatie werd een 
langgerekte verhoging aangetroffen die veroorzaakt is door een oude stroomrug 

12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: geen 
14. Groepering: groep 3 

Catalogusnummer: 45 

1. RAAP-objectnummer: SB48 ' ' 
2. Vindplaatstype: n.v.t 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 188.350/563.550; Kaartblad: HA 
5. Gemeente: Boarnsterhim; Plaats: —; Toponiem:  
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: üb 
9. Hoogte NAP: -0,77 m 

10. Deelgebied herinrichting: 8 
11. Algemene beschrijving: op de lokatie was een licht en onregelmatig reliëf zichtbaar. Uit 

boringen bleek dat de ondergrond was verstoord. De verstoring is veroorzaakt door de 
aanleg van een gasleiding 

12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: geen ,    < 
14. Groepering: groep 3 
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Catalogusnummer: 46 

1. RAAP-objectnummer: SB49 . 
2. Vindplaatstype: n.v.t. 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 188.490/563.610; Kaartblad: 11A 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: —; Toponiem: — 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: weideveengronden; Grondwatertrap: Ua 
9. Hoogte NAP: -0,63 m - 

10. Deelgebied herinrichting: 8 
11. Algemene beschrijving: er was een lichte ophoging waarneembaar ter hoogte van een oprit. 

Tijdens de archeologische inspectie werd hier geen woonlokatie aangetroffen. Het bo- 
demprofiel verschilt niet van het natuurlijlc profiel in de omgeving 

12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: geen 
14. Groepering: groep 3 

Catalogusnummer: 47 

1. RAAP-objectnummer: SB50 
2. Vindplaatstype: losse vondst 
3. Datering: Late Middeleeuwen ' • 
4. Coördinaten: 188.780/563.140; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: Aldeboam; Toponiem: — 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,87 m 

10. Deelgebied herinrichting: 8 
11. Algemene beschrijving: tijdens de archeologische inspectie werd op deze plaats een aarde- 

werkscherf aan het oppervlak aangetroffen. Er is geen ophoging zichtbaar en boringen 
hebben geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een opgehoogde woonplaats 
opgeleverd. Het bodemprofiel verschilt niet van het natuurlijke bodemprofiel in de 
omgeving, zodat het vondstmateriaal als een losse vondst opgevat moet worden 

12. Ligging vondst: oppervlak 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      1    kogelpotscherf; Late Middeleeuwen A        ^ 
14. Groepering: groep 3 

Catalogusnummer: 48 

1. RAAP-objectnummer: SB51 
2. Vindplaatstype: n.v.t. 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 188.800/563.010; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: Aldeboam; Toponiem: 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: lia 
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9. Hoogte NAP: -0,70 m 
10. Deelgebied herinrichting: S 
11. Algemene beschrijving: op de lokatie werd een lichte welving waargenomen. Er zijn geen 

verdere aanwijzingen gevonden die duiden op de aanwezigheid van een opgehoogde 
woonplaats. Het bodemprofiel verschilt niet van het natuurlijk bodemprofiel in de 
omgeving 

12. Ligging vondist: n.v.t. 
13. Vondsten: geen 
14. Groepering: groep 3 

Catalogusnummer: 49 

1. RAAP-objectnummer: SB52 
2. Vindplaatstype: n.v.t. •   '^ 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 188.770/562.920; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: Aldeboam; Toponiem: — 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,64 m 

10. Deelgebied herinrichting: 8 
11. Algemene beschrijving: op de lokatie werd een lichte welving waargenomen. Er zijn geen 

verdere aanwijzingen gevonden die duiden op de aanwezigheid van een opgehoogde 
woonplaats. Het bodemprofiel verschilt niet van het natuurlijk bodemprofiel in de 
omgeving , 

12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: geen 
14. Groepering: groep 3 '^ 

Catalogusnummer: 50 

1. RAAP-objectnummer: SB53 
2. Vindplaatstype: n.v.t. 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 188.620/562.810; Kaartblad: 1 IA ' 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: Aldeboam; Toponiem:  '    T' 

6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,63 m 

10. Deelgebied herinrichting: 8 
11. Algemene beschrijving: op de lokatie werd een lichte welving waargenomen. Er zijn geen 

verdere aanwijzingen gevonden die duiden op de aanwezigheid van een opgehoogde 
woonplaats. Het bodemprofiel verschilt niet van het natuurlijk bodemprofiel in de 
omgeving 

12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: geen ;'" 
14. Groepering: groep 3 >  ;     -v 
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Catalogusnummer: 51 

1. RAAP-objectnummer: SB54 
2. Vindplaatstype: n.v.t 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 187.450/563.010; Kaartblad: HA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: —; Toponiem: — 
6. Grondgebruilc grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: poldervaaggronden; Grondwatertrap: VbO 
9. Hoogte NAP: -0,08 m 

10. Deelgebied herinrichting: 8 
11. Algemene beschrijving: aan het oppervlalc is een onregelmatig reliëf zichtbaar, vermoedelijk 

ontstaan door kleiwinning. Tijdens de archeologische inspectie zijn geen aanwijzingen 
aangetroffen die duiden op een woonplaats. Het bodemprofiel verschilt niet van het 
natuurlijk bodemprofiel in de omgeving 

12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: geen 
14. Groepering: groep 3 

Catalogusnummer: 52 

1. RAAP-objectnummer: SB55 
2. Vindplaatstype: n.v.t. 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 187.410/562.920; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: —; Toponiem: — 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: poldervaaggronden; Grondwatertrap: VbO 
9. Hoogte NAP: -0,16 m 

10. Deelgebied herinrichting: 8 
11. Algemene beschrijving: aan het oppervlak is een onregelmatig reliëf zichtbaar, vermoedelijk 

ontstaan door kleiwinning. Tijdens de archeologische inspectie zijn geen aanwijzingen 
aangetroffen die duiden op een woonplaats. Het bodemprofiel verschilt niet van het 
natuurlijk bodemprofiel in de omgeving 

12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: geen 
14. Groepering: groep 3    _        _ _^_^     j ^^      . .. .   .  

Catalogusnummer: 53 

1. RAAP-objectnummer: SB57 
2. Vindplaatstype: n.v.t. 
3. Datering: n.v.t. .. • 
4. Coördinaten: 188.520/562.600; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: Aldeboam; Toponiem: 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: drechtvaaggronden; Grondwatertrap: Illb 
9. Hoogte NAP: -0,68 m 

m^ 



10. Deelgebied herinrichting: 8 
11. Algemene beschrijving: aan het oppervlak werd geen verhoging waargenomen. Het bodem- 

profiel verschilt niet van het natuurlijk bodemprofiel in de omgeving 
12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten: geen 
14. Groepering: groep 3 

Catalogusnummer: 54 
.      •* . 

1. RAAP-objectnummer: 100 
2. Vindplaatstype: losse vondst 
3. Datering: Late Middeleeuwen B 
4. Coördinaten: 186.150/568.040; Kaartblad: HA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: —; Toponiem: De Burd 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: nesvaaggronden; Grondwatertrap: nb 
9. Hoogte NAP: -0,75 m 

10. Deelgebied herinrichting: 2 
11. Algemene beschrijving: n.v.t. 
12. Ligging vondst: bij perceelsoprit « 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      2   bodemfragmenten met een standring, geglazuurd; Late Middeleeuwen B 
14. Groepering: groep 4 

Catalogusnummer: 55 

1. RAAP-objectnummer: SB 101 
2. Vindplaatstype: losse vondst 
3. Datering: Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A 
4. Coördinaten: 188.600/563.570; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: ; Toponiem:  
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: weideveengronden; Grondwatertrap: lib 
9. Hoogte NAP: -0,83 m 

10. Deelgebied herinrichting: 7 
11. Algemene beschrijving: n.v.t. 
12. Ligging vondst: oppervlak 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      1    handgevormd; Romeinse tijd 
1    kogelpotscherf; Late Middeleeuwen A 

Overig: 2    stukjes puin 
14. Groepering: groep 4 

Catalogusnummer: 56 

1. RAAP-objectnummer: SB102 
2. Vindplaatstype: losse vondst 
3. Datering: Romeinse tijd en Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 188.610/563.600; Kaartblad: HA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: ; Toponiem: 
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6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: weideveengronden; Grondwatertrap: üb 
9. Hoogte NAP: -0,83 m 

10. Deelgebied herinrichting: 7 
11. Algemene beschrijving: n.v.t. 
12. Ligging vondst: oppervlaic 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      3   handgevonnd; Romeinse tijd 
2    kogelpotscherven; Late Middeleeuwen A 

Overig: 1    verbrand bot 
2 stukjes puin 

14. Groepering: groep 4 

Catalogusnummer: 57 

1. RAAP-objectnummer: 104 
2. Vindplaatstype: losse vondst 
3. Datering: Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A 
4. Coördinaten: 188.480/563.370; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: —; Toponiem:  
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: weideveengronden; Grondwatertrap: lib '  r^' • 
9. Hoogte NAP: -1,00 m 

10. Deelgebied herinrichting: 8 
11. Algemene beschrijving: n.v.t. 
12. Ligging vondst: oppervlak 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      2    handgevormd; Romeinse tijd 
2    kogelpotscherven (1 randfragment); Late Middeleeuwen A 

14. Groepering: groep 4 

Catalogusnummer: 58 

1. RAAP-objectnummer: SB107 
2. Vindplaatstype: losse vondst 
3. Datering: Late Middeleeuwen A 
4. Coördinaten: 188.120/564.160; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: ; Plaats: ; Toponiem:  
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: rauwveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,71 m 

10. Deelgebied herinrichting: 7 
11. Algemene beschrijving: n.v.t. 
12. Ligging vondst: oppervlak 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      3    kogelpotscherven; Late Middeleeuwen A 
14. Groepering: groep 4 
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Catalogusnummer: 59 

1. RAAP-objectnummer: SB 109 
2. Vindplaatstype: losse vondst 
3. Datering: Romeinse tijd/Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 187.500/568.720; Kaartblad: HA 
5. Gemeente: Boarnsterhim; Plaats: —; Toponlem: De Burd 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: weideveengronden; Grondwatertrap: lub 
9. Hoogte NAP: -0,97 m 

10. Deelgebied herinrichting: 2 
11. Algemene beschrijving: n.v.t. 
12. Ligging vondst: oppervlak 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      1    scherf handgevormd; Romeinse tijd 
Bot: 1    fragment 

14. Groepering: groep 4 

Catalogusnummer: 60 

1. RAAP-objectnummer: SB 114 
2. Vindplaatstype: losse vondst 
3. Datering: Romeinse tijd 
4. Coördinaten: 188.710/564.910; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boarnsterhim; Plaats: —; Toponiem: — 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: rauwveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,56 ra 

10. Deelgebied herinrichting: 7 
11. Algemene beschrijving: n.v.t. 
12. Ligging vondst: oppervlak 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      2   handgevormd; Romeinse tijd 
14. Groepering: groep 4 

Catalogusnummer: 61 

1. RAAP-objectnummer: SB 115 
2. Vindplaatstype: losse vondst 
3. Datering: Romeinse tijd/Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 188.090/564.080; Kaartblad: HA » 
5. Gemeente: Boarnsterhim; Plaats: —; Toponiem:  
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: weideveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,59 m 

10. Deelgebied herinrichting: 8 
11. Algemene beschrijving: n.v.t. 
12. Ligging vondst: oppervlak .   , 
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13. Vondsten: 
Aardewerk:    12 handgevormd (1 rand); Romeinse tijd 

1 kogelpotscherf; Late Middeleeuwen A 
1 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A 
1 scherf grijsbakkend; Late Middeleeuwen B 

Overig: 4 brokjes puin 
14. Groepering: groep 4 

Catalogusnummer: 62 

1. RAAP-objectnummer: SB116 
2. Vindplaatstype: losse vondst 
3. Datering: Romeinse tijd/Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 188.390/566.720; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: —; Toponiem: — 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,90 m 

10. Deelgebied herinrichting: 4 
11. Algemene beschrijving: n.v.t. 
12. Ligging vondst: oprit perceel 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      2   handgevormd (1 randfragment); Romeinse tijd 
7    kogelpotscherven; Late Middeleeuwen A 

Overig: 5    brokjes puin 
14. Groepering: groep 4 

Catalogusnummer: 63 

1. RAAP-objectnummer: SB 119 
2. Vindplaatstype: losse vondst 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 188.300/564.250; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: —; Toponiem: — 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: rauwveengronden; Grondwatertrap: lib 
9. Hoogte NAP: -0,79 m  ^^           

10. Deelgebied herinrichting: 7 
11. Algemene beschrijving: n.v.t. 
12. Ligging vondst: oppervlak 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      1    kogelpotscherf; Late Middeleeuwen A 
14. Groepering: groep 4 

Catalogusnummer: 64 

1. RAAP-objectnummer: SB 18 
2. Vindplaatstype: potentiële woonplaats 
3. Datering: Steentijd 
4. Coördinaten: 190.910/567.160; Kaartblad: IIB 
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5. Gemeente: Smallingerland; Plaats: —; Toponiem: Polder de Vlierbosch 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: moerige podzolgronden; Grondwatertrap: lOb 
9. Hoogte NAP: -0,44 m 

10. Deelgebied herinrichting: S 
11. Algemene beschrijving: bij deze lokatie gaat het om een deel van een duidelijk aan het 

oppervlak zichtbare, noordwest-zuidoost georiënteerde keileem-opduiking. In het 
noorden wordt deze opduiking geraakt door een sloot. Uit boringen blijkt dat een intact 
podzolprofiel aanwezig is. Tijdens de archeologische inspectie werd aan het oppervlak 
natuurlijk vuursteen alsmede een vuursteenafslag aangetroffen. Deze vuursteenafslag zou 
kunnen wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats uit de steentijd 

12. Ligging vondst: aan het oppervlak 
13. Vondsten: ' 

Vuursteen:      16   stuks onbewerkt 
1    mogelijk artefact; Steentijd 
1    artefact; Steentijd 

14. Groepering: groep 5 

Catalogusnummer: 65 

1. RAAP-objectnummer: SB20 
2. Vindplaatstype: verlaten opgehoogde woonplaats na 1850 
3. Datering: Nieuwe tijd - j 
4. Coördinaten: 188.350/566.900; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Smallingerland; Plaats: —; Toponiem: It Eilân 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: waardveengronden; Grondwatertrap: lia 
9. Hoogte NAP: -0,57 m 

10. Deelgebied herinrichting:4 
11. Algemene beschrijving: de opgehoogde woonplaats wordt aan drie zijden begrensd door 

sloten waarvan de westelijke verland is. Het gaat om een duidelijke rechthoekige en 
vlakke ophoging van 28 x 40 m met een hoogte van circa 10 tot 20 cm. De opgebrachte 
grond bevat aardewerk uit de Romeinse tijd, Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Deze 
samenstelling van het vondstmateriaal is ook aangetroffen aan het oppervlak van de 
noordelijke bedijking van de Modderige Bol. Een boring in het midden van de ophoging 
leverde het volgende beeld van de opbouw van de bodem op: 

0-10   zode ; 
*10    —    70    klei, grijze klei met een stukje aardewerk (middeleeuws) 
70    —    90    donkerbruine venige en humeuze klei ' 
90    —   150    (bb) veen, donkerbruin en zeer compact 

12. Ligging vondst: oppervlak en boring 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      1    randfragment met nagel/vingertopindrukken; Romeinse tijd (opgebracht) 
12    handgevormd: Romeinse tijd (opgebracht) 
2    kogelpotscherven; Late Middeleeuwen A 
4    scherven geglazuurd; Nieuwe tijd B 

Overig: 1    botfragment 
14. Groepering: groep 6 " •  ' 
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Catalogusnummer: 66 

1. RAAP-objectnummer: SB26 
2. Vindplaatstype: verlaten huisplaats na 1718-v(5ór 1850 
3. Datering: Nieuwe tijd B 
4. Coördinaten: 190.170/565.880; Kaartblad: IIB 
5. Gemeente: Smaliingerland; Plaats: ten noorden van de Opvaart; Toponiem: — 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlalcte 
8. Bodemtype: drechtvaaggronden; Grondwatertrap: üb 
9. Hoogte NAP: -0,75 m 

10. Deelgebied herinrichting: 5 
11. Algemene beschryving: de verlaten huisplaats wordt in het midden van noord tot zuid 

doorsneden door een recent aangelegde sloot. De huisplaats is ovaal van vorm met een 
omvang van circa 25 x 40 m. De hoogte bedraagt niet meer dan 10 cm boven maaiveld. 
De vegetatie is duidelijk groener dan de omgeving en aan het oppervlak zijn scherven en 
brokken puin aanwezig. De huisplaats is nagenoeg geheel afgegraven. Boringen leverden 
het volgende beeld van de opbouw van de bodem op: 

*0    —     10    zode met puinbrokken 
*10    —    25    klei, donkergrijs bruin met puinbrokken 
*25    —    40    venige grijsbruine klei met enkele brokjes puin 
40    —    50    geen puinbrokjes 
50    —    70    veen, donkerbruin en sterk veraard 
70    —   100    licht veraard veen 

100    -  200    (bb) bruin veen 
12. Ligging vondst: oppervlakte en slootkant 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      1    bodemfragment met standring, geglazuurd: Late Middeleeuwen B/Nieuwe 
tijd AB 

10   scherven geglazuurd; Late Middeleeuwen B/Nieuwe tijd AB 
1    kogelpotscherf; Late Middeleeuwen A 
1    scherf, grijs; Late Middeleeuwen AB 

Overig: 1    botfiragment 
14. Groepering: groep 6 

Catalogusnummer: 67 

1. RAAP-objectnummer: SB56 
2. Vindplaatstype: opgehoogde woonplaats/terprestant 
3. Datering: Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd 
4. Coördinaten: 188.100/562.830; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: —; Toponiem: 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: terpgronden; Grondwatertrap: lub 
9. Hoogte NAP: -0,87 m 

10. Deelgebied herinrichting: 8 
11. Algemene beschrijving: de lokatie is gelegen aan de zuidoostelijke flank van een reeds 

bestaande terp. Aan het oppervlak is geen reliëf zichtbaar. De huidige terp wordt 
doorsneden door een kavelsloot waarbij het zuidoostelijk deel later geheel geëgaliseerd 
is. Het grootste gedeelte van de terp lijkt op basis van visuele waarnemingen gaaf te 
zijn. In het verschoven terpdeel is in het verleden veel materiaal gevonden (mondelinge 
mededeling). Een boring leverde het volgende beeld van de opbouw van de bodem op: 



*0 —    20    klei, grijs met enkele brokjes puin 
*20 —    50    donkergrijze klei, licht humeus 
*50 —    65    enkele spikkels houtskool en brokjes puin 
65 —   110    grijze klei 

110 —   130    veen, donker bruin 
130 -   200    (bb) bruin veen 

12. Ligging vondst: oppervlak 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      2 handgevormd; Romeinse tijd 
7 kogelpotscherven; Late Middeleeuwen A 
2 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A 
8 scherven geglazuurd; Nieuwe tijd 

Overig:            1 brok basaltlava 
14. Groepering: groep 6 

Catalogusnummer: 68 ,-   * 

1. RAAP-objectnummer: SB112 
2. Vindplaatstype: verlaten huisplaats 
3. Datering: Nieuwe tijd 
4. Coördinaten: 187.850/564.870; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: Boamsterhim; Plaats: —; Toponiem: Botmeer 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: drechtveengronden; Grondwatertrap: Illb 
9. Hoogte NAP: -0,60 m 

10. Deelgebied herinrichting: 5 
11. Algemene beschrijving: deze verlaten huisplaats is gelegen aan de oostelijke oever van het 

Botmeer. De grondeigenaar meldde dat er op deze plaats bij grondbewerking grote 
hoeveelheden bakstenen in de grond zijn aangetroffen. Op de lokatie is nog slechts een 
lichte welving waarneembaar. De geschatte omvang bedraagt minstens 40x50 m. Aan de 
oppervlakte werden enkele scherven geglazuurd aardewerk alsmede enkele stukken 
baksteen aangetroffen. De lokatie is totaal geëgaliseerd. De boring leverde het volgende 
beeld van de opbouw van de bodem op: 

zode 
klei, humeus en donkergrijs met spikkels houtskool en brokjes 
puin 
donkerbruin grijze klei met een enkele spikkel houtskool en 
enkele brokjes puin 
sterk humeuze klei 
veen, donkerbruin zwart en matig veraard 
(bb) bruin veen 

12. Ligging vondst: oppervlak ' 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      1    handgevormd, Romeinse tijd 
13    scherven geglazuurd; Late Middeleeuwen B      . 

Overig: 1    kloostermop-fragment 
14. Groepering: groep 6 
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Catalogusnununer: 69 r 

1. RAAP-objectnummer: SB118 
2. Vindplaatstype: terp 
3. Datering: Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd 
4. Coördinaten: 189.430/567.630; Kaartblad: 11A 
5. Gemeente: Boarnsterhim; Plaats: —; Toponiem: Goorsloot 
6. Grondgebruik: oud bouwland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: terpgronden; Grondwatertrap: nib 
9. Hoogte NAP: +0,16 m 

10. Deelgebied herinrichting: 4 
11. Algemene beschrijving: recentelijk is op deze lokatie een boerderij gesloopt. De aard van de 

oppervlaktevondsten doet vermoeden dat deze lokatie ook in de Middeleeuwen bewoond 
is geweest. Op de lokatie zijn geen boringen gezet in verband met de hoge mate van 
verstoring en de grote hoeveelheid puin 

12. Ligging vondst: oppervlak oude woonlokatie 
13. Vondsten: 

Aardewerk:      2    kogelpot, groeflijnversiering; Late Middeleeuwen A 
1    standring geglazuurd; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A 

Overig: 1    stukje glas 
14. Groepering: groep 6, mogelijk 2 

Catalogusnummer: 70 
't: 

1. RAAP-objectnummer: SB 13 
2. Vindplaatstype: n.v.t. 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 186.920/567.460; Kaartblad: IIA 
5. Gemeente: ; Plaats: ; Toponiem: — 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: ; Grondwatertrap: — 
9. Hoogte NAP: -0,54 m 

10. Deelgebied herinrichting: 3 
11. Algemene beschrijving: deze lokatie is geheel afgegraven en onder water gezet 
12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten:  
14. Groepering: niet onderzocht —  vergraven en onder water gezet    _^  

Catalogusnummer: 71 

1. RAAP-objectnummer: SB27 
2. Vindplaatstype: niet onderzocht 
3. Datering: n.v.t. , 
4. Coördinaten: 191.300/566.300; Kaartblad: IIB 
5. Gemeente: Smallingerland; Plaats: ; Toponiem: Polder de Vlierbosch 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: ; Grondwatertrap:  
9. Hoogte NAP: - - 
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10. Deelgebied herinrichting: S 
11. Algemene beschrijving: n.v.t. 
12. Ligging vondst: n.v.t. ^.• 
13. Vondsten:  ,* 
14. Groepering: n.v.t. 

Catalogusnummer: 72 

1. RAAP-objectnummer: 28 
2. Vindplaatstype: niet onderzocht • 
3. Datering: n.v.t. ., ' • .:' 
4. Coördinaten: 191.340/566.280; Kaartblad: UB 
5. Gemeente: Smallingerland; Plaats: ; Toponiem: Polder de Vlierbosch 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte . 
8. Bodemtype: ; Grondwatertrap: — 
9. Hoogte NAP: -- 

10. Deelgebied herinrichting: 5 
11. Algemene beschrijving: n.v.t. 
12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten:  .       . 
14. Groepering: n.v.t. 

Catalogusnummer: 73 

1. RAAP-objectnummer: SB29 
2. Vindplaatstype: niet onderzocht ' \ 
3. Datering: Late Middeleeuwen \ 
4. Coördinaten: 190.850/566.220; Kaartblad: IIB 
5. Gemeente: Smallingerland; Plaats: ; Toponiem: Polder de Vlierbosch 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: ; Grondwatertrap: — 
9. Hoogte NAP: -- .' 

10. Deelgebied herinrichting: 5 
11. Algemene beschrijving: n.v.t. ,\ 
12. Ligging vondst: n.v.t. ,»: -. 
13. Vondsten: — 
14. Groepering: n.v.t. 

Catalogusnummer: 74 

1. RAAP-objectnummer: SB30 
2. Vindplaatstype: niet onderzocht 
3. Datering: n.v.t. 
4. Coördinaten: 191.250/566.180; Kaartblad: IIB 
5. Gemeente: Smallingerland; Plaats: —; Toponiem: Polder de Vlierbosch 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: (ontgonnen) veenvlakte 
8. Bodemtype: —; Grondwatertrap: — , 

m 



9. Hoogte NAP: - - 
10. Deelgebied herinrichting: S 
11. Algemene beschrijving: n.v.t. 
12. Ligging vondst: n.v.t. 
13. Vondsten:  
14. Groepering: n.v.t. 

Catalogusnummer: 75 

1. RAAP-objectnummer: SB117 -,       ^ 
2. Vindplaatstype: losse vondst 
3. Datering: Late Middeleeuwen 
4. Coördinaten: 188.440/566.700; Kaartblad: 1 IA 
5. Gemeente: —; Plaats: —; Toponiem: — 
6. Grondgebruik: grasland 
7. Geomorfologie: dijklichaam 
8. Bodemtype: ; Grondwatertrap:  
9. Hoogte NAP: - - 

10. Deelgebied herinrichting:  
11. Algemene beschrijving: op en langs de dijk zijn veel scherven aangetroffen . Deze zijn uit 

de Romeinse tijd tot en met de Nieuwe tijd 
12. Ligging vondst:  
13. Vondsten:  
14. Groepering: n.v.t. 
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KAARTBULAGE 2: HOOFDFUNKTIES EN 
INRICHTINGSALTERNATIEVEN 

[RAAP] 
AS« [«cnian voo^OanowMn ifiSS 

Swette-De Burd 
begrenzing deelgebieden, 
schaal 1 :SO,000 

Legenda 

grens onderzoeksgebied 

— - grens deelgebied 

.... mogelijk te vertreden 
en te verdiepen viater 

5    nummer deelgebied 

•7T87~ 

Deelgebied 1 
Noarderburd, hoofdfunktie natuur. 
Moerasontwikkeling, zomerpolder of weidevogelbeheer. 
Boarchsleat op boezempeil. 
Klei voor kaden uit aangrenzend terrein. 

Deelgebied 2 
Als deelgebied 1. Handhaven van 2 bedrijfsgebouwen staat ter discussie. 

Deelgebied 3 
Suderburd en Eagehoek, hoofdfunktie recreatie. 
Vergraven tot open water en eilandjes met ligplaatsen. 
Bestaande gebouwen handhaven, 35 recreatiebungalows in aanbouw. 

Deelgebied 4 
It Eilân, hoofdfunktie natuur. 
Moerasontwikkeling, zomerpolder of weidevogelbeheer. 
Bestaande gebouwen handhaven. 
Goaisleat op boezempeil. 
Klei voor kaden uit aangrenzend terrein. 

Deelgebied 5 
Swettegebied-Noord, hoofdfunktie landbouw. 
Huidige peilen handhaven, vervanging/aanpassing bemaling. 
Winterkade langs Modderige Bol/Goëngahüstersleat. 
Bestaande natuurterreintjes afronden. 

Deelgebied 6 
Botmar, hoofdfunktie natuur. 
Hydrologische isolatie, afronding oeverlanden. 

Deelgebied 7 
Polder Jinswâlde, hoofdfunktie landbouw; beheersgebied. 
Polderpeil volgt de maaiveldsdaling. 

Deelgebied 8 
Soarremoarre-Jinswâlde, hoofdfunktie landbouw. 
Inzet 'vliegende hectares' mogelijk. 
Polderpeilverlaging tot het niveau van deelgebied 5 (Gt lib). Nieuw gemaal en 
aanpassingen in de tracering van waterlopen. 

N.B. Bovenstaande opsomming is gegeven op basis van Streekplanuitwerking 
Blauwe Zone (vastgesteld in okt. 1995) en de alternatieven die thans (1996) door 
de Landinrichtingscommissie worden uitgewerkt. 
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Projectgegevens

Projectnaam Grou, De Burd
Projectcode 2011/204
CIS-code 47.069 en 47.070

Projectleider Drs. K.A. Hebinck
Contact 0345–620106, k.hebinck@arcbv.nl

Opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied, dhr. T. Loonstra
Contact 06–52563735, t.loonstra@minlnv.nl

Bevoegde overheid Provincie Fryslân, dhr. G. de Langen
Contact 058–2925925, vsmp@fryslan.nl

Locatiegegevens

Toponiem De Burd
Plaats Grou
Gemeente Boarnsterhim
Provincie Fryslân

Kaartblad 11A
RD-coördinaten N: 159.592/577.471

O: 158.424/576.035
Z: 157.375/575.143
W: 157.766/576.399

Oppervlakte 19,3 en 60,5 ha

Beschrijving onderzoekslocatie

Geologie Formatie van Nieuwkoop met dek van Formatie
van Naaldwijk

Geomorfologie West: vlakte van getijafzettingen
Oost: ontgonnen veenvlakte

Bodem West: kalkarme drechtvaaggronden,
grondwatertrap II
Oost: Weideveengronden, grondwatertrap II

Historische situatie Het eiland De Burd, ten oosten van Grou, is in de
11e/12e eeuw ontgonnen. Uit deze periode zijn
buiten het onderzoeksgebied enkele terpen bekend.
Sindsdien is het eiland in agrarisch gebruik
geweest. Voor zover bekend is het
onderzoeksgebied niet bebouwd geweest.

Archeologische verwachting Hoge trefkans op archeologische resten en/of
sporen vanaf de IJzertijd en middelhoge trefkans
op resten uit de Steentijd.
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Afbeelding 1. Topografische kaart van de onderzoekslocatie (omlijnd) en omgeving,
voorzien van RD-coördinaten. Bron: Topografische Dienst Nederland.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied heeft Archaeological Research & Con-
sultancy (ARC bv) een verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van
boringen uitgevoerd voor de herinrichting van het eiland De Burd te Grou.

Aanleiding tot dit onderzoek vormt de voorgenomen herinrichting. Conform de
Wet op de archeologische monumentenzorg1 dient het plangebied eerst te worden
onderzocht op de aanwezigheid van archeologische waarden.

Het veldonderzoek is verricht in juni 2011 door ir. W.J.F. Thijs A. Pleszynski en
drs. K.A. Hebinck. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen
die gesteld worden in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA
versie 3.2).2

1.2 Ligging en beschrijving van het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied ligt op het eiland De Burd, ten oosten van Grou (zie afb. 1).
Het onderzoeksgebied bestaat uit twee deelgebieden; het noordelijk deelgebied
aan de oostkant van de Noarderburd en het zuidelijk deelgebied op de Suderburd.
Beide deellocaties zijn grotendeels in gebruik als weiland. Het noordelijk deelge-
bied heeft een oppervlak van 19,3 ha en het zuidelijk deelgebied heeft een opper-
vlak van 60,5 ha. De maaiveldhoogte op de onderzoekslocatie varieert van 0 tot
1,2 m−NAP

1.3 Overzicht van de geplande werkzaamheden

Het noordelijk deelgebied zal geheel ingericht worden als zogenaamd bûtlân. Hier-
voor zal het gebied worden opgehoogd met veengrond. In het zuidelijk deelgebied
zal een nieuwe vaarverbinding worden gerealiseerd. Dit deel zal worden ontgraven
tot een diepte van 2,5 m−NAP. Het overige deel van het zuidelijk deelgebied zal
ook worden ingericht als bûtlân. Een overzicht van de geplande werkzaamheden is
weergegeven in afbeelding 2.

1.4 Voorgaand onderzoek

In 1996 is voor de herinrichting van Swette-De Burd een archeologisch onderzoek
uitgevoerd (Asmussen 1996) door RAAP. Dit onderzoek had tot doel om de aan-
wezigheid van 57 (mogelijke) veenterpen, terpen en oude bewoningsplaatsen vast
te stellen, te beschrijven en globaal te waarderen. Van de onderzochte locaties is

1In werking getreden op 1 september 2007.
2De inhoud van de KNA kan worden geraadpleegd op www.sikb.nl.
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in 22 gevallen daadwerkelijk sprake van een opgehoogde woonplaats/terp die ver-
band houdt met de 11e/12e eeuwse ontginning van het gebied. Van deze 22 liggen
er acht op De Burd. Geen van deze oude woonplaatsen liggen binnen het huidige
onderzoeksgebied. Ook werd er bij dit onderzoek op een keileemopduiking ca. 2
km ten oosten van het huidige onderzoeksgebied een mogelijke woonplaats uit de
Steentijd gevonden.

Omdat er mogelijk meer opgehoogde bewoningsplaatsen aanwezig zijn in het ge-
bied, werd geadviseerd om aanvullend onderzoek uit te voeren in die delen waar
daadwerkelijk de bodem zal worden verstoord. Het huidige onderzoek geeft invul-
ling aan deze aanbeveling.

1.5 Doel van het inventariserend veldonderzoek

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) dient ertoe het in het bureau-onderzoek
voorgestelde verwachtingsmodel te verifiëren en met veldwaarnemingen te com-
pleteren. Het IVO bestaat uit drie stappen: verkennend, karterend en waarderend
onderzoek. Het verkennende onderzoek richt zich op de bodemopbouw en moge-
lijke bodemverstoringen die de archeologische trefkans kunnen beı̈nvloeden. Het
karterende onderzoek stelt vast of er al dan niet archeologische waarden aanwezig
zijn. Het waarderende onderzoek bepaalt de waarde van de archeologische resten.

1.6 Werkwijze

Het IVO is uitgevoerd als een verkennend booronderzoek. Hierbij zijn twee strate-
gieën gebruikt.

• In het gehele onderzoeksgebied is het klei-/veendek onderzocht op archeo-
logische resten. Er is vooral gezocht naar verhoogde woonplaatsen. Hiertoe
zijn de boringen geplaatst in een grid van 40×50 m. Voor de nieuw te graven
sloten is een raai geboord met om de 50 m een boring. Deze boringen zijn
gezet tot een diepte van 150 cm –mv.

• In het te ontgraven deel is naast het klei/veendek ook de top van het dek-
zand onderzocht op het voorkomen van een intact podzolprofiel. Hiervoor
is in eerste instantie om de 100 m een boring doorgezet tot 30 cm in de
C-horizont. Bij het voorkomen van een intact podzolprofiel zijn ook de tus-
senliggende boringen doorgezet tot op het dekzand om de podzolbodem uit
te karteren.

De positie van de boringen is ingemeten met behulp van GPS en meetlinten en de
maaiveldhoogte geı̈nterpoleerd vanaf het AHN. Er zijn in totaal 391 boringen gezet
waarvan 96 zijn doorgezet tot in het dekzand. Voor het boren is gebruikgemaakt
van een edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een diameter
van 3 cm. De bodemopbouw is beschreven volgens de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode (Bosch 2005). Het opgeboorde materiaal is in het veld
doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerk-
fragmenten, houtskool, fosfaatvlekken, vuursteen, natuursteen, verbrand leem en
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bot. Door de aard van het landgebruik (begroeiing) is er geen systematische opper-
vlaktekartering uitgevoerd.
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2 Resultaten inventariserend veldonderzoek

2.1 Booronderzoek

Bij het verkennend booronderzoek zijn in totaal 391 boringen gezet tot een diepte
van 150 cm –mv, waarvan 96 zijn doorgezet tot een diepte van 230 tot 300 cm
–mv. Van de geplande boringen zijn er 27 komen te vervallen door de ligging in
nat rietland. De locaties van de boringen zijn weergegeven in afbeeldingen 3 t/m
5. De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in bijlage 1.

2.1.1 Noordelijk deelgebied

In het noordelijke deelgebied is de bodemopbouw vrij uniform. De bodem bestaat
voor het grootste deel uit een 25 tot 50 cm dikke laag zwak tot sterk siltige klei aan
de top. Deze kleilaag gaat scherp over in mineraalarm rietveen. In dit rietveen zijn
in verschillende boringen nog enkele dunne kleilaagjes aangetroffen. In boringen
4, 12, 14, 60, 77 en 95 heeft de kleilaag aan de top een dikte van 65 tot 95 cm.
Vooral in boringen 12 en 60 zijn onderin de kleilaag veenbrokken aanwezig. Dit
duidt erop dat hier de top van het onderliggende veenpakket is geërodeerd. Voor de
nieuw te graven sloot is dieper geboord. Hier gaat het veenpakket op een diepte van
210 tot 235 cm –mv over in grijs zwak siltig zand. De basis van het veenpakket
bestaat uit zwak tot sterk kleiig veen. In boring 414 zijn in het zand leemlagen
aangetroffen. In boring 412 zijn in de top van het zand donkere humeuze vlekken
aanwezig. Hieruit blijkt dat de top van het zand verspoeld is.

Uit de boringen blijkt dat het noordelijke deelgebied lange tijd deel heeft uitge-
maakt van een nat veengebied. De kleilaag die het veen heeft afgedekt is afkomstig
van het getijdenbekken van de Middelzee. De Middelzee is vooral in de Vroege
Middeleeuwen uitgebreid door de grootschalige ontginning van het Friese veenge-
bied en de bijbehorende bodemdaling.

Met uitzondering van baksteen in de bouwvoor zijn in geen van de boringen arche-
ologische indicatoren aangetroffen. Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden voor
de aanwezigheid van verhoogde woonplaatsen.

2.1.2 Zuidelijk deelgebied

In het zuidelijke deelgebied is de bodem aan de top vergelijkbaar met het noorde-
lijke deelgebied. Ook hier bestaat het grootste deel van de bodem uit een 20 tot 50
cm dikke kleilaag aan de top. In tegenstelling tot het noordelijke deelgebied bestaat
de kleilaag hier vrijwel geheel uit zwak siltige klei. In het uiterste zuidwestelijk
deel van het gebied is de kleilaag met gemiddeld 60 cm iets dikker. De kleilaag
gaat scherp over in een dik pakket mineraalarm (zegge)veen. De top van dit veen
is veelal (licht) veraard tot een diepte van 60 tot 90 cm -mv. Ook hier zijn in het
veenpakket enkele dunne kleilaagjes aanwezig.

6
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In het te ontgraven deel is dieper doorgeboord, tot op het zand. In het grootste deel
gaat het veen op een diepte van 200 tot 280 cm –mv scherp over in (geel)grijs, zwak
siltig dekzand. In de top hiervan zijn veelal donkere humeuze vlekken aanwezig.
In het westelijk deel van het te ontgraven deel ligt de top van het zand iets hoger.
Hier ligt het op een diepte van 160 tot 240 cm –mv. In boringen 174 – 176, 187,
201, 203, 211, 213, 214, 223 – 225, 246, 247 en 259 – 261 is een (bruin)grijze
laag aanwezig met daaronder een donkerbruine zandlaag. De donkerbruine laag is
geı̈nterpreteerd als B-horizont en de (bruine)grijze laag als een E-horizont. Via een
geelbruine laag (BC-horizont) gaat de B-horizont op een diepte van 210 tot 260 cm
–mv over in de bruingele C-horizont. In deze boringen is nog een volledig intacte
podzolbodem aanwezig (zie afb. 6). In boringen 200, 202, 226 en 235 gaat het
veen direct over in de B-horizont en in boringen 189, 212 en 215 is in het zand nog
een BC-horizont aanwezig. Ook in boringen 291, 361, 374 en 376 in het centrale
en oostelijke deel van het te ontgraven gebied is in het zand onder het veen nog
een zwak ontwikkelde bodem in de vorm van een BC-horizont aangetroffen. In de
overige boringen gaat het veen direct over in de C-horizont.

Uit de boringen blijkt dat in het noordwestelijk deel van het te ontgraven gebied
een hoger gelegen dekzandrug aanwezig is (zie afb. 7). Op deze dekzandrug is
in zeventien boringen nog een volledig intacte podzolbodem aangetroffen. Op de
flanken van deze dekzandrug is de top van het dekzand geërodeerd en is nog een
restant van de podzolbodem aanwezig in de vorm van een B- en/of BC-horizont.
In het overige deel van het te ontgraven gebied is geen podzolbodem gevormd.
Hier waren de grondwaterstanden waarschijnlijk te hoog, waardoor er geen pod-
zolisatie kon optreden. Alleen in boringen 291, 361, 374 en 376 is nog een zwak
ontwikkelde bodem aanwezig in de vorm van een BC-horizont (zie afb. 6). Nadat
het dekzandlandschap was verdronken heeft het zuidelijke deelgebied net als het
noordelijke deelgebied deel uitgemaakt van een nat veengebied. De dekzandrug
is binnen dit veengebied nog wat langer een hogere en daarmee drogere plek ge-
weest en daardoor mogelijk ook geschikt voor bewoning. De kleilaag die ook in
het zuidelijke deelgebied het veen afdekt is afkomstig van het getijdenbekken van
de Middelzee.

Met uitzondering van baksteen in de bouwvoor zijn ook in het zuidelijk deelge-
bied noch in het klei-/veendek, noch in het dekzand archeologische indicatoren
aangetroffen. Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van
verhoogde woonplaatsen. Voor de top van het dekzand gaat het hier echter om
een verkennend bodemonderzoek, dat zich richt op de bodemopbouw en mogelij-
ke bodemverstoringen die de archeologische trefkans kunnen beı̈nvloeden en niet
zo zeer op het onderzoeken op de aanwezigheid van archeologische vondsten en/of
sporen.
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3 Samenvatting en conclusie

Het onderzoeksgebied bestaat uit twee deelgebieden, een noordelijk en een zui-
delijk deelgebied. Beide deelgebieden liggen binnen het Friese veengebied nabij
de grens naar het noordelijk zeekleigebied. Tot de Bronstijd lag het pleistocene
dekzand aan het oppervlak. Op dekzandopduikingen met een intacte podzolbodem
kunnen nog archeologische resten uit de Steentijd voorkomen. Op het veen en
het kleidek kunnen archeologische resten uit de periode vanaf de Midden-IJzertijd
voorkomen, vooral in de vorm van verhoogde woonplaatsen.

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat zowel in het noordelijke als het zui-
delijke deelgebied een dik veenpakket aanwezig is. De veenpakket heeft een dun
kleidek dat afkomstig is van de Middelzee. In geen van de boringen zijn in het klei-
dek en de top van het veen archeologische indicatoren aangetroffen. Ook zijn er
geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van verhoogde woonplaatsen.

In het noordwesten van het te ontgraven deel van het zuidelijke deelgebied is een
dekzandrug met een intacte podzolbodem aanwezig (zie afb. 6). Dit deel was ho-
ger gelegen en daarmee mogelijk aantrekkelijk voor bewoning in de Steentijd. In
het overige deel waren de grondwaterstanden te hoog voor het vormen van een
podzolbodem en daarmee waarschijnlijk niet aantrekkelijk voor bewoning.

Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek wordt geconcludeerd
dat binnen het deel met een intacte podzolbodem (zie afb. 6) nog archeologische
resten uit de Steentijd kunnen voorkomen. In het overige deel worden op het dek-
zand geen intacte archeologische verwacht. Ook zijn er binnen het gehele onder-
zoeksgebied waarschijnlijk geen verhoogde woonplaatsen op het veen aanwezig.
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4 Aanbeveling

Uit het inventariserend veldonderzoek blijkt dat alleen binnen het deel waar een
intacte podzolbodem in het dekzand is aangetroffen nog archeologische resten aan-
wezig kunnen zijn. Binnen dit deel (zie afb. 9) wordt vervolgonderzoek dan ook
noodzakelijk geacht. Geadviseerd wordt om dit vervolgonderzoek uit te voeren in
de vorm van een karterend booronderzoek. Hierbij dient de intacte podzolbodem
nader te worden gekarteerd en dient te worden vastgesteld of er sprake is van een
archeologische vindplaats binnen het onderzoeksgebied.

Het is aan de bevoegde overheid, de Provincie Fryslân, om te bepalen of het ver-
volgonderzoek daadwerkelijk dient plaats te vinden. Zij bepaalt ook de aard en
omvang van het vervolgonderzoek.
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Bijlage 1 Boorstaten

Locatiebepaling gemeten, GPS
Referentievlak Normaal Amsterdams Peil
Maaiveldhoogtebepaling gemeten, landmeting
Nauwkeurigheid maaiveldhoogte 1 cm

De volgende afkortingen worden in de boorstaten gebruikt.

grondsoort (onderdeel lithologie)
K klei
L leem
V veen
Z zand

bijmengsel (onderdeel lithologie)
k1 zwak kleiig
k3 sterk kleiig
km mineraalarm
kx kleiig (ARC-code)
s1 zwak siltig

s2 matig siltig
s3 sterk siltig
z1 zwak zandig
z3 sterk zandig

humus (onderdeel lithologie)
h1 zwak humeus
h2 matig humeus
h3 sterk humeus

boring 1 RD-X: 188.235. RD-Y: 568.542. Maaiveld: -1,16. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Vk3 donker bruingrijs geleidelijk Laagtrends: kleiig aan de top.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 2 RD-X: 188.153. RD-Y: 568.567. Maaiveld: -1,04. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks2 donker grijsbruin scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 3 RD-X: 188.202. RD-Y: 568.577. Maaiveld: -0,91. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks2 donker grijsbruin scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 4 RD-X: 188.170. RD-Y: 568.611. Maaiveld: -1,00. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 donker grijsbruin scherp
65 Ks1 donker grijs scherp Opmerkingen: Enkele veenlagen.

150 Vkm donker bruin beëindigd Laagtrends: kleiig aan de top.

boring 5 RD-X: 188.137. RD-Y: 568.645. Maaiveld: -1,05. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1h1 donker grijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.
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boring 6 RD-X: 188.186. RD-Y: 568.655. Maaiveld: -0,95. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks2 grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Ks1 grijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 7 RD-X: 188.105. RD-Y: 568.679. Maaiveld: -1,10. Boormethode: edelmanboring, guts.
2m van sloot

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 8 RD-X: 188.154. RD-Y: 568.689. Maaiveld: -0,99. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Vk3 donker bruin scherp
30 Ks1 grijs scherp
45 Ks1 donker grijsbruin scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Opmerkingen: rommelig, veenbrokken.

150 Vkm donker bruin beëindigd Opmerkingen: Kleilaagje op 70 cm-mv.

boring 9 RD-X: 188.203. RD-Y: 568.699. Maaiveld: -0,78. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks3 donker bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond. Opmerkingen: zandige bijmenging.
60 Ks3 donker grijs scherp

160 Vkm donker bruin beëindigd

boring 10 RD-X: 188.121. RD-Y: 568.723. Maaiveld: -1,01. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 11 RD-X: 188.170. RD-Y: 568.733. Maaiveld: -0,99. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 donker grijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 12 RD-X: 188.219. RD-Y: 568.743. Maaiveld: -0,51. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1h1 donker grijs geleidelijk
80 Ks2h1 grijs geleidelijk
90 Ks2h1 grijs scherp Opmerkingen: veenbrokken, verslagen.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 13 RD-X: 188.089. RD-Y: 568.758. Maaiveld: -1,08. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 donker grijs scherp
60 Vkm donker bruin scherp Veen soorten: rietveen.
90 Vk1 oranjebruin scherp Opmerkingen: Rietzeggeveen.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.
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boring 14 RD-X: 188.138. RD-Y: 568.768. Maaiveld: -1,05. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2h2 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
70 Ks1 donker grijs geleidelijk
85 Ks1h2 donker grijs geleidelijk

120 Ks1 grijsbruin geleidelijk Veen soorten: rietveen.
150 Vkm donker bruin beëindigd Opmerkingen: Rietzeggeveen.

boring 15 RD-X: 188.187. RD-Y: 568.777. Maaiveld: -0,91. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks2 donker bruingrijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 16 RD-X: 188.106. RD-Y: 568.802. Maaiveld: -1,03. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 donker grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 17 RD-X: 188.155. RD-Y: 568.812. Maaiveld: -0,91. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Vk3 grijsbruin geleidelijk
65 Ks1 donker grijs geleidelijk Sublagen: veenlagen.

150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 18 RD-X: 188.204. RD-Y: 568.822. Maaiveld: -0,79. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 donker grijs scherp
60 Vk1 bruin geleidelijk Opmerkingen: Rietzeggeveen.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 19 RD-X: 188.073. RD-Y: 568.836. Maaiveld: -1,01. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks2 bruingrijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd

boring 20 RD-X: 188.122. RD-Y: 568.846. Maaiveld: -0,79. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 donker grijs scherp
70 Vkm donker bruin scherp Veen soorten: rietveen.

110 Vkm oranjebruin scherp Opmerkingen: Rietzeggeveen.
150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 21 RD-X: 188.171. RD-Y: 568.856. Maaiveld: -0,78. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 grijs scherp
70 Vkm donker bruin scherp Veen soorten: rietveen.

110 Vk1 oranjebruin geleidelijk Opmerkingen: Rietzeggeveen.
150 Vkm donker bruin beëindigd

boring 22
vervalt

boring 23
vervalt
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boring 24
vervalt

boring 25
vervalt

boring 26
vervalt

boring 27
vervalt

boring 28
vervalt

boring 29
vervalt

boring 30
vervalt

boring 31
vervalt

boring 32
vervalt

boring 33
vervalt

boring 34
vervalt

boring 35
vervalt

boring 36
vervalt

boring 37
vervalt

boring 38
vervalt

boring 39
vervalt

boring 40
vervalt

boring 41
vervalt

boring 42
vervalt
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boring 43 RD-X: 188.009. RD-Y: 569.027. Maaiveld: -0,73. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 donker grijs scherp

170 Vkm donker bruin scherp
195 Ks1 grijs scherp
245 Vk3 bruingrijs scherp
280 Zs1 grijs beëindigd Bodemhorizont: C, begraven.

boring 44
vervalt

boring 45 RD-X: 187.977. RD-Y: 569.061. Maaiveld: -0,84. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks2 donker grijs scherp

150 Vkm bruin scherp Veen soorten: rietveen.

boring 46 RD-X: 188.026. RD-Y: 569.071. Maaiveld: -0,70. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 bruingrijs scherp

150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 47
vervalt

boring 48 RD-X: 187.944. RD-Y: 569.096. Maaiveld: -1,10. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks2h3 grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.

125 Vkm donker bruin geleidelijk Veen soorten: rietveen.
150 Vkm donker bruin beëindigd Sublagen: kleilagen.

boring 49 RD-X: 187.993. RD-Y: 569.106. Maaiveld: -0,93. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks2 grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 50 RD-X: 188.042. RD-Y: 569.116. Maaiveld: -0,81. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
35 Ks2 grijs scherp

150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 51 RD-X: 187.961. RD-Y: 569.140. Maaiveld: -0,93. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks2h1 bruingrijs scherp
45 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 52 RD-X: 188.010. RD-Y: 569.150. Maaiveld: -0,90. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks2 bruingrijs scherp

150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 53
vervalt
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boring 54 RD-X: 187.928. RD-Y: 569.174. Maaiveld: -1,09. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks2 donker bruingrijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 55 RD-X: 187.977. RD-Y: 569.184. Maaiveld: -1,03. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2h1 donker grijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 56 RD-X: 188.026. RD-Y: 569.194. Maaiveld: -0,86. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks2h3 donker grijsbruin scherp
55 Vkm donker bruin scherp

130 Ks1 bruingrijs scherp Sublagen: veenlagen.
150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 57 RD-X: 187.945. RD-Y: 569.218. Maaiveld: -0,84. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 donker grijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 58 RD-X: 187.994. RD-Y: 569.228. Maaiveld: -0,85. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 donker grijs scherp

150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 59 RD-X: 187.912. RD-Y: 569.253. Maaiveld: -0,79. Boormethode: guts.
greppel

diepte lithologie kleur grens
10 Ks1 donker grijs scherp

100 Vkm donker bruin beëindigd

boring 60 RD-X: 187.962. RD-Y: 569.262. Maaiveld: -0,81. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks3 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
80 Ks1 grijs scherp Opmerkingen: lagen verslagen veen.

150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 61 RD-X: 188.011. RD-Y: 569.272. Maaiveld: -0,71. Boormethode: guts.
30 cm eraf

diepte lithologie kleur grens
55 Ks2h2 bruingrijs scherp Plantenresten: weinig. Opmerkingen: riet.

100 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: rietveen. Opmerkingen: kleiig laagje op 90.

boring 62 RD-X: 187.831. RD-Y: 569.277. Maaiveld: -0,86. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 donker grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
40 Vkm donker bruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.
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boring 63 RD-X: 187.880. RD-Y: 569.287. Maaiveld: -0,89. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 donker grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 64 RD-X: 187.929. RD-Y: 569.297. Maaiveld: -0,82. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 bruingrijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.

150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 65 RD-X: 187.978. RD-Y: 569.307. Maaiveld: -0,72. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1h2 donker grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Ks1 grijs scherp

115 Vk3 donker grijsgrijs geleidelijk
150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 66 RD-X: 187.799. RD-Y: 569.311. Maaiveld: -1,15. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 donker grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 67 RD-X: 187.848. RD-Y: 569.321. Maaiveld: -0,93. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks2 grijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 68 RD-X: 187.897. RD-Y: 569.331. Maaiveld: -0,86. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 bruingrijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 69 RD-X: 187.946. RD-Y: 569.341. Maaiveld: -0,84. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks3 bruingrijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 70 RD-X: 187.995. RD-Y: 569.351. Maaiveld: -0,86. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks2h2 bruingrijs scherp

150 Vk1 grijsbruin beëindigd

boring 71 RD-X: 187.815. RD-Y: 569.355. Maaiveld: -1,00. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 donker grijs scherp Laagtrends: naar boven toe grover.
40 Ks1 donker grijs scherp Vlekken: sterk gevlekt, donker bruin. Opmerkingen: veenbrokken.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 72 RD-X: 187.864. RD-Y: 569.365. Maaiveld: -1,02. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks3 grijsbruin geleidelijk
30 Ks1 donker grijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.
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boring 73 RD-X: 187.913. RD-Y: 569.375. Maaiveld: -0,81. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks3 grijsbruin geleidelijk
35 Ks1 donker grijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 74 RD-X: 187.962. RD-Y: 569.385. Maaiveld: -0,86. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks2 donker grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
35 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 75 RD-X: 187.832. RD-Y: 569.399. Maaiveld: -0,90. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 bruingrijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 76 RD-X: 187.881. RD-Y: 569.409. Maaiveld: -1,19. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks2 donker grijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 77 RD-X: 187.930. RD-Y: 569.419. Maaiveld: -0,98. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks2h3 grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
75 Ks1 grijs scherp
95 Ks1h3 grijsbruin geleidelijk

110 Vk3 grijsbruin geleidelijk Veen soorten: rietveen.
150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 78 RD-X: 187.979. RD-Y: 569.429. Maaiveld: -0,91. Boormethode: guts.
30 cm eraf

diepte lithologie kleur grens
45 Vk3 bruingrijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen. Opmerkingen: kleibandje op 145.

boring 79 RD-X: 187.799. RD-Y: 569.434. Maaiveld: -1,08. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Vk3 grijsbruin scherp
40 Ks1h2 donker bruingrijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 80 RD-X: 187.848. RD-Y: 569.444. Maaiveld: -0,99. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 grijs scherp
40 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 81 RD-X: 187.897. RD-Y: 569.454. Maaiveld: -1,01. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 donker grijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.
50 Vk1 donker bruin geleidelijk

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.
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boring 82 RD-X: 187.946. RD-Y: 569.463. Maaiveld: -0,95. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks3h1 donker grijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, weinig.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 83 RD-X: 187.375. RD-Y: 569.389. Maaiveld: -0,97. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 donker grijs beëindigd
85 Vk1 grijsbruin geleidelijk Veen soorten: rietveen.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 84 RD-X: 187.424. RD-Y: 569.399. Maaiveld: -0,98. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 donker grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Ks1 grijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Opmerkingen: Dun kleibandje (1cm) op 148cm-mv.

boring 85 RD-X: 187.473. RD-Y: 569.409. Maaiveld: -0,90. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 donker grijs scherp
95 Vkm donker bruin scherp Veen soorten: rietveen.

100 Ks1 grijs scherp
150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen. Opmerkingen: Rietzeggeveen.

boring 86 RD-X: 187.522. RD-Y: 569.418. Maaiveld: -0,90. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks2 grijs scherp Laagtrends: naar boven toe grover. Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.
90 Vkm donker bruin scherp Veen soorten: rietveen.

100 Ks1 grijs scherp Sublagen: veenlagen. Opmerkingen: Zeer fijne veenlaagjes.
150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 87 RD-X: 187.571. RD-Y: 569.428. Maaiveld: -0,74. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks2 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje. Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.

150 Vkm donker bruin scherp Veen soorten: rietveen. Opmerkingen: kleilaagje op 115.

boring 88 RD-X: 187.620. RD-Y: 569.438. Maaiveld: -0,80. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 donker grijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 89 RD-X: 187.669. RD-Y: 569.448. Maaiveld: -0,83. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 donker grijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 90 RD-X: 187.718. RD-Y: 569.458. Maaiveld: -0,91. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 donker grijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.
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boring 91 RD-X: 187.767. RD-Y: 569.468. Maaiveld: -0,82. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 donker grijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 92 RD-X: 187.816. RD-Y: 569.478. Maaiveld: -0,74. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks2 licht grijsbruin geleidelijk
35 Ks1 donker grijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 93 RD-X: 187.865. RD-Y: 569.488. Maaiveld: -0,78. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 donker grijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 94 RD-X: 187.914. RD-Y: 569.498. Maaiveld: -0,74. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 donker grijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 95 RD-X: 187.963. RD-Y: 569.508. Maaiveld: -0,75. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 donker bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
90 Ks1h2 bruingrijs geleidelijk

110 Vk3 grijsbruin geleidelijk
150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 96 RD-X: 186.506. RD-Y: 566.898. Maaiveld: -0,29. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1h1 bruingrijs scherp
85 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 97 RD-X: 186.516. RD-Y: 566.847. Maaiveld: -0,37. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
60 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 98 RD-X: 186.543. RD-Y: 566.975. Maaiveld: -0,57. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1h1 bruingrijs scherp
50 Ks1 grijs scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 99 RD-X: 186.545. RD-Y: 566.925. Maaiveld: -0,48. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
85 Ks1 grijs scherp Vlekken: sterk gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.
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boring 100 RD-X: 186.546. RD-Y: 566.875. Maaiveld: -0,51. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
70 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 101 RD-X: 186.548. RD-Y: 566.825. Maaiveld: -0,50. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
65 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 102 RD-X: 186.552. RD-Y: 566.785. Maaiveld: -0,41. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks3h1 bruingrijs scherp
70 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
80 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

140 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
145 Ks1 grijs scherp
150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 103 RD-X: 186.577. RD-Y: 566.995. Maaiveld: -0,42. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1h1 bruingrijs scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 104 RD-X: 186.584. RD-Y: 566.951. Maaiveld: -0,57. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
90 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 105 RD-X: 186.585. RD-Y: 566.901. Maaiveld: -0,57. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks2 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 140 cm.

boring 106 RD-X: 186.587. RD-Y: 566.851. Maaiveld: -0,54. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1 donker grijs scherp
55 Ks2 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 150.

boring 107 RD-X: 186.589. RD-Y: 566.801. Maaiveld: -0,55. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
70 Ks1 grijs scherp Opmerkingen: top humeus materiaal.
80 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 108 RD-X: 186.591. RD-Y: 566.751. Maaiveld: -0,42. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp
50 Ks1 oranjegrijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
70 Ks1 grijs scherp
80 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjegrijs beëindigd Veen soorten: zeggeveen.
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boring 109 RD-X: 186.619. RD-Y: 567.078. Maaiveld: -0,10. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
70 Zkx donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond.
80 Kz1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond.

110 Zs2 grijs scherp Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond. Opmerkingen: rommelig,
kleibrokken.

120 Ks3 grijs gestaakt Opmerkingen: hard.

boring 110 RD-X: 186.621. RD-Y: 567.028. Maaiveld: -0,28. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
80 Kz3h3 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond. Opmerkingen: rommelig.

100 Ks1h2 grijs geleidelijk
120 Ks1 groengrijs gestaakt Opmerkingen: gecompacteerde klei.

boring 111 RD-X: 186.623. RD-Y: 566.978. Maaiveld: -0,89. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
60 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 112 RD-X: 186.625. RD-Y: 566.928. Maaiveld: -0,67. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 113 RD-X: 186.626. RD-Y: 566.878. Maaiveld: -0,58. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp
50 Ks1 oranjegrijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 114 RD-X: 186.628. RD-Y: 566.828. Maaiveld: -0,56. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 grijs scherp
55 Ks2 oranjegrijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
70 Ks1 grijs scherp
95 Ks1h1 bruingrijs scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 115 RD-X: 186.630. RD-Y: 566.778. Maaiveld: -0,52. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
60 Ks1 grijs scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 145 cm.

boring 116 RD-X: 186.632. RD-Y: 566.728. Maaiveld: -0,25. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
70 Ks1 grijs scherp
85 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

30



Rapport 2011-84 ARC bv

boring 117 RD-X: 186.657. RD-Y: 567.154. Maaiveld: -0,55. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks3 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond.
70 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 118 RD-X: 186.658. RD-Y: 567.104. Maaiveld: -0,66. Boormethode: edelmanboring, guts.
langs sloot

diepte lithologie kleur grens
25 Ks1h1 bruingrijs scherp
45 Ks1 grijs scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: dun kleilaagje op 120.

boring 119 RD-X: 186.660. RD-Y: 567.054. Maaiveld: -0,71. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks1 donker grijs scherp
45 Ks2 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 120 RD-X: 186.662. RD-Y: 567.004. Maaiveld: -0,76. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
45 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 100.

boring 121 RD-X: 186.664. RD-Y: 566.954. Maaiveld: -0,73. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 140 cm.

boring 122 RD-X: 186.665. RD-Y: 566.904. Maaiveld: -0,65. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 grijs scherp
45 Ks1 oranjegrijs scherp Vlekken: sterk gevlekt, oranje.
55 Ks1 grijs scherp
70 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 123 RD-X: 186.667. RD-Y: 566.854. Maaiveld: -0,62. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1h1 bruingrijs scherp
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: sterk gevlekt, oranje.
55 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm paarsoranje beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 124 RD-X: 186.669. RD-Y: 566.804. Maaiveld: -0,66. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
80 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.

140 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: rietzeggeveen.
150 Ks1 grijs beëindigd Opmerkingen: daar onder weer veen.
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boring 125 RD-X: 186.671. RD-Y: 566.754. Maaiveld: -0,59. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
60 Ks1 grijs scherp
80 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 130 cm.

boring 126 RD-X: 186.695. RD-Y: 567.173. Maaiveld: -0,28. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1 bruingrijs scherp
70 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 127 RD-X: 186.697. RD-Y: 567.130. Maaiveld: -0,70. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
55 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

100 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
150 Vkm bruin beëindigd Opmerkingen: rietzeggeveen.

boring 128 RD-X: 186.699. RD-Y: 567.080. Maaiveld: -0,71. Boormethode: edelmanboring, guts.
in greppel

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
40 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 55.

boring 129 RD-X: 186.701. RD-Y: 567.030. Maaiveld: -0,71. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

120 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
150 Vkm bruin beëindigd Opmerkingen: rietzeggeveen.

boring 130 RD-X: 186.703. RD-Y: 566.981. Maaiveld: -0,72. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1h1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
60 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
70 Vkm donker bruin geleidelijk Opmerkingen: licht veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 120.

boring 131 RD-X: 186.705. RD-Y: 566.931. Maaiveld: -0,67. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Ks1 grijs scherp
50 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 132 RD-X: 186.706. RD-Y: 566.881. Maaiveld: -0,66. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 donker grijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.
50 Ks2 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
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boring 133 RD-X: 186.708. RD-Y: 566.831. Maaiveld: -0,58. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 134 RD-X: 186.710. RD-Y: 566.781. Maaiveld: -0,51. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
55 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 135 cm.

boring 135 RD-X: 186.712. RD-Y: 566.731. Maaiveld: -0,30. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
60 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
75 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 136 RD-X: 186.736. RD-Y: 567.157. Maaiveld: -0,67. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp
65 Vkm bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 137 RD-X: 186.738. RD-Y: 567.107. Maaiveld: -0,71. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp
60 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 100 cm.

boring 138 RD-X: 186.740. RD-Y: 567.057. Maaiveld: -0,71. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
70 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

140 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 90.
150 Vkm bruin beëindigd Opmerkingen: rietzeggeveen.

boring 139 RD-X: 186.742. RD-Y: 567.007. Maaiveld: -0,78. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
70 Vkm bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

120 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 100.
150 Vk3 bruin beëindigd Opmerkingen: rietzeggeveen.

boring 140 RD-X: 186.744. RD-Y: 566.957. Maaiveld: -0,68. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
55 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.
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boring 141 RD-X: 186.745. RD-Y: 566.907. Maaiveld: -0,66. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 142 RD-X: 186.747. RD-Y: 566.857. Maaiveld: -0,63. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
60 Vkm bruinzwart scherp Opmerkingen: licht veraard.

160 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 143 RD-X: 186.776. RD-Y: 567.183. Maaiveld: -0,15. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks3h1 bruingrijs geleidelijk
60 Ks2 grijs scherp

100 Ks2 bruingrijs scherp
150 Ks2 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, bruin. Opmerkingen: rommelig, verslagen veenbrokken.
170 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 144 RD-X: 186.777. RD-Y: 567.133. Maaiveld: -1,15. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
65 Ks1h3 donker bruingrijs geleidelijk Opmerkingen: rommelig.

120 Ks2 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, bruin. Opmerkingen: verslagen veenbrokken.
150 Vkm bruin beëindigd Opmerkingen: rietzeggeveen, kleilaagje op 130 cm.

boring 145 RD-X: 186.779. RD-Y: 567.083. Maaiveld: -0,70. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
70 Ks1 grijs scherp
80 Vkm bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

140 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
145 Ks1 grijs scherp
150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 146 RD-X: 186.781. RD-Y: 567.033. Maaiveld: -0,73. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp
70 Vkm bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 147 RD-X: 186.783. RD-Y: 566.983. Maaiveld: -0,72. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp
60 Vkm bruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 100 cm.

boring 148 RD-X: 186.784. RD-Y: 566.933. Maaiveld: -0,64. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
60 Ks1 grijs scherp
70 Vkm bruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 135 cm.
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boring 149 RD-X: 186.786. RD-Y: 566.883. Maaiveld: -0,60. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp
70 Vkm bruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 120 cm.

boring 150 RD-X: 186.788. RD-Y: 566.833. Maaiveld: -0,39. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 grijs scherp
45 Ks1 oranjegrijs scherp Vlekken: sterk gevlekt, oranje.
50 Ks1 grijs scherp
70 Vkm bruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 120 cm.

boring 151 RD-X: 186.818. RD-Y: 567.141. Maaiveld: -0,54. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp
70 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 152 RD-X: 186.818. RD-Y: 567.110. Maaiveld: -0,76. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
65 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard. Opmerkingen: kleilaagje aan basis.

150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 153 RD-X: 186.820. RD-Y: 567.060. Maaiveld: -0,74. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp
75 Vkm bruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 154 RD-X: 186.822. RD-Y: 567.010. Maaiveld: -0,76. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp
65 Vkm bruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 155 RD-X: 186.824. RD-Y: 566.960. Maaiveld: -0,72. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp
70 Vkm bruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 90cm.

boring 156 RD-X: 186.825. RD-Y: 566.910. Maaiveld: -0,64. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
55 Ks1 grijs scherp
65 Vkm bruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 115 cm.
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boring 157 RD-X: 186.827. RD-Y: 566.860. Maaiveld: -0,56. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp
65 Vkm bruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 115 cm.

boring 158 RD-X: 186.859. RD-Y: 567.086. Maaiveld: -0,83. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp
75 Vkm bruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
95 Vkm grijsbruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: rietzeggeveen.

150 Vkm bruin beëindigd Opmerkingen: kleilaagje op 110 cm en 140 cm.

boring 159 RD-X: 186.861. RD-Y: 567.036. Maaiveld: -0,82. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
60 Vkm donker bruin scherp Opmerkingen: licht veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Opmerkingen: kleilaagje op 130 cm.

boring 160 RD-X: 186.863. RD-Y: 566.986. Maaiveld: -0,78. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 donker grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
80 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.

100 Vkm bruin geleidelijk Opmerkingen: rietzeggeveen.
150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 161 RD-X: 186.864. RD-Y: 566.936. Maaiveld: -0,69. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 125 cm.

boring 162 RD-X: 186.866. RD-Y: 566.886. Maaiveld: -0,66. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 163 RD-X: 186.868. RD-Y: 566.836. Maaiveld: -0,53. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks1 donker grijs scherp
40 Ks1 grijs scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 120.

boring 164 RD-X: 186.895. RD-Y: 567.362. Maaiveld: -0,61. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
60 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

140 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 75.
190 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen, kleilaagje aan basis.
200 Zs2h2 donker grijs scherp
220 Zs1 bruingrijs scherp Bodemhorizont: E.
240 Zs1 donker geelbruin geleidelijk Opmerkingen: B-horizont?.
280 Zs1 donker geelbruin gestaakt
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boring 165 RD-X: 186.889. RD-Y: 567.329. Maaiveld: -0,39. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
80 Ks1h1 bruingrijs scherp

110 Vk1 grijsbruin geleidelijk
195 Vkm bruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
200 Ks2 grijs scherp
220 Zs1 grijs scherp
230 Zs1 donker grijsbruin gestaakt Opmerkingen: gestaakt op harde B?.

boring 166 RD-X: 186.898. RD-Y: 567.113. Maaiveld: -0,90. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
35 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
40 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 90.

boring 167 RD-X: 186.900. RD-Y: 567.063. Maaiveld: -0,81. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
50 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 110 cm.

boring 168 RD-X: 186.902. RD-Y: 567.013. Maaiveld: -0,82. Boormethode: edelmanboring, guts.
in greppel

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 grijs scherp
50 Ks1h1 bruingrijs scherp Opmerkingen: veenbrokken.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 90.

boring 169 RD-X: 186.903. RD-Y: 566.963. Maaiveld: -0,71. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 130 cm.

boring 170 RD-X: 186.905. RD-Y: 566.913. Maaiveld: -0,68. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks1h1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 145.

boring 171 RD-X: 186.907. RD-Y: 566.863. Maaiveld: -0,58. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks2h1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
60 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.
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boring 172 RD-X: 186.927. RD-Y: 567.439. Maaiveld: -0,85. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1h1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
65 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 173 RD-X: 186.928. RD-Y: 567.389. Maaiveld: -0,82. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
55 Ks2 donker bruingrijs geleidelijk

185 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 80.
190 Vz1 zwart scherp Veen amorfiteit: sterk amorf.
200 Zs1 bruingrijs scherp
210 Zs3h3 donker grijsbruin scherp
250 Zs1 donker geelgrijs beëindigd Opmerkingen: verspoeld?.

boring 174 RD-X: 186.930. RD-Y: 567.339. Maaiveld: -0,84. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
60 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

145 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 70.
160 Vkm bruin scherp Veen soorten: rietveen.
165 Zs3h3 donker grijs scherp Opmerkingen: A?.
175 Zs1 bruingrijs scherp Bodemhorizont: E.
190 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
210 Zs1 oranjebruin geleidelijk
230 Zs1 bruingeel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 175 RD-X: 186.932. RD-Y: 567.289. Maaiveld: -0,76. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp
65 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard. Opmerkingen: kleilaagje op 65.

200 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
215 Vk1 grijsbruin scherp
230 Zs2h1 bruin geleidelijk Bodemhorizont: B. Opmerkingen: b restant.
250 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
280 Zs1 geelbruin beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 176 RD-X: 186.934. RD-Y: 567.239. Maaiveld: -0,87. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1h1 bruingrijs geleidelijk
80 Vkm bruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleibrokken.

195 Vkm bruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 90.
200 Zs3h3 zwart scherp
205 Zs1 grijs scherp Bodemhorizont: E.
215 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
230 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
290 Zs1 grijsgeel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 177 RD-X: 186.935. RD-Y: 567.189. Maaiveld: -0,80. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp
70 Ks1h1 bruingrijs scherp

150 Ks1 grijs beëindigd Vlekken: licht gevlekt, bruin. Opmerkingen: verslagen veenbrokken.
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boring 178 RD-X: 186.937. RD-Y: 567.139. Maaiveld: -0,88. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 donker grijs scherp
70 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 179 RD-X: 186.939. RD-Y: 567.089. Maaiveld: -0,81. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
15 Ks1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
50 Ks1 grijs scherp Opmerkingen: veenbrokken.
75 Ks1h1 bruingrijs scherp

140 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
145 Ks1 grijs scherp
150 Vkm oranjebruin beëindigd

boring 180 RD-X: 186.941. RD-Y: 567.039. Maaiveld: -0,80. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

200 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 130 cm.

boring 181 RD-X: 186.943. RD-Y: 566.989. Maaiveld: -0,71. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
15 Ks1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 120.

boring 182 RD-X: 186.944. RD-Y: 566.939. Maaiveld: -0,72. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 183 RD-X: 186.946. RD-Y: 566.889. Maaiveld: -0,67. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp
65 Vkm bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 184 RD-X: 186.948. RD-Y: 566.839. Maaiveld: -0,51. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp
70 Vkm bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 185 RD-X: 186.966. RD-Y: 567.465. Maaiveld: -0,90. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp
60 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 95.
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boring 186 RD-X: 186.967. RD-Y: 567.415. Maaiveld: -0,83. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
80 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 90.

boring 187 RD-X: 186.969. RD-Y: 567.365. Maaiveld: -0,79. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
65 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

180 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 120 en 170.
185 Vz3 donker grijs scherp Opmerkingen: gytta achtig.
195 Zs2 donker grijs scherp Opmerkingen: zwakke e horizont.
215 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
225 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
250 Zs1 geelgrijs beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 188 RD-X: 186.971. RD-Y: 567.315. Maaiveld: -0,83. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje. Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.
70 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

210 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 90.
225 Vk1 bruin scherp Veen amorfiteit: sterk amorf.
240 Vkm zwart scherp Opmerkingen: gytta achtig.
260 Zs3h2 bruin scherp
270 Ks1h2 donker grijs scherp
280 Zs1 geelgrijs beëindigd

boring 189 RD-X: 186.973. RD-Y: 567.265. Maaiveld: -0,77. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
70 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

200 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 80.
210 Vkm zwart scherp Opmerkingen: gytta achtig.
240 Zs1 bruingrijs geleidelijk Opmerkingen: verspoeld?.
260 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
280 Zs1 bruingeel beëindigd Opmerkingen: gm.

boring 190 RD-X: 186.975. RD-Y: 567.215. Maaiveld: -0,79. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
50 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

130 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
135 Ks1 grijs scherp
240 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
250 Vkm zwart scherp Veen amorfiteit: sterk amorf.
280 Zs1 bruingrijs beëindigd

boring 191 RD-X: 186.976. RD-Y: 567.165. Maaiveld: -0,80. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 grijs scherp
45 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 140 cm.
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boring 192 RD-X: 186.978. RD-Y: 567.115. Maaiveld: -0,79. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks3 donker grijs scherp Vlekken: sterk gevlekt, oranje.
60 Vk3 bruin geleidelijk
90 Ks1h1 grijs scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 193 RD-X: 186.980. RD-Y: 567.065. Maaiveld: -0,82. Boormethode: edelmanboring, guts.
in greppel

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2h2 bruingrijs scherp
60 Vk3 grijsbruin scherp Opmerkingen: kleibrokken.
75 Vkm bruinzwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 80.

boring 194 RD-X: 186.982. RD-Y: 567.016. Maaiveld: -0,83. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 grijs scherp
65 Vkm blauwzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 105.

boring 195 RD-X: 186.983. RD-Y: 566.966. Maaiveld: -0,73. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
50 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 196 RD-X: 186.985. RD-Y: 566.916. Maaiveld: -0,69. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp
55 Vkm bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 140 cm.

boring 197 RD-X: 186.987. RD-Y: 566.866. Maaiveld: -0,63. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
150 Ks1h1 grijs beëindigd

boring 198 RD-X: 187.005. RD-Y: 567.492. Maaiveld: -0,87. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 oranjegrijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
75 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 199 RD-X: 187.006. RD-Y: 567.442. Maaiveld: -0,81. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 oranjegrijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
70 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 80 rietzeggeveen.
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boring 200 RD-X: 187.008. RD-Y: 567.392. Maaiveld: -0,79. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje. Opmerkingen: roestvl;.
85 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

180 Vkm oranjebruin geleidelijk Opmerkingen: kleilaagje op 90.
200 Vkm bruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: rietzeggeveen.
215 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
230 Zs1 bruingeel geleidelijk Bodemhorizont: BC.
300 Zs1 geelgrijs beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 201 RD-X: 187.010. RD-Y: 567.342. Maaiveld: -0,82. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp
80 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

190 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 110.
200 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
210 Zs1 bruingrijs scherp Bodemhorizont: E.
225 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
240 Zs1 bruingeel geleidelijk Bodemhorizont: BC.
280 Zs1 geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 202 RD-X: 187.012. RD-Y: 567.292. Maaiveld: -0,80. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje. Opmerkingen: roestvl.
75 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

200 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 95.
220 Vk3 donker bruin scherp
230 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B. Opmerkingen: restant B.
250 Zs1 bruingeel geleidelijk Bodemhorizont: BC.
300 Zs1 licht grijsgeel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 203 RD-X: 187.014. RD-Y: 567.242. Maaiveld: -0,75. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp
80 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

160 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 90 cm.
210 Vkm oranjebruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
230 Zs1 grijs scherp Bodemhorizont: E.
245 Zs1 donker bruin scherp Bodemhorizont: B.
260 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
300 Zs1 bruingeel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 204 RD-X: 187.015. RD-Y: 567.192. Maaiveld: -0,77. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp
70 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

260 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
270 Zs3h3 donker grijsbruin scherp
300 Zs1 licht grijs beëindigd Bodemhorizont: C.
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boring 205 RD-X: 187.017. RD-Y: 567.142. Maaiveld: -0,79. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
15 Ks1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
35 Ks1 licht grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
45 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 206 RD-X: 187.019. RD-Y: 567.092. Maaiveld: -0,82. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
70 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

140 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 80 en 85.
150 Vkm bruin beëindigd Opmerkingen: rietzeggeveen.

boring 207 RD-X: 187.021. RD-Y: 567.042. Maaiveld: -0,82. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
80 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 208 RD-X: 187.023. RD-Y: 566.992. Maaiveld: -0,72. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
60 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 209 RD-X: 187.024. RD-Y: 566.942. Maaiveld: -0,66. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp
50 Vkm bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 210 RD-X: 187.026. RD-Y: 566.892. Maaiveld: -0,58. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp
60 Vkm bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 211 RD-X: 187.046. RD-Y: 567.468. Maaiveld: -0,89. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 donker grijs scherp
65 Vkm bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

205 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
225 Vk1 bruin scherp Veen soorten: rietveen. Opmerkingen: kleilaagje op 210 cm.
235 Zs1 donker grijs scherp Bodemhorizont: AE.
245 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
255 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
270 Zs1 bruingeel beëindigd Bodemhorizont: C.
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boring 212 RD-X: 187.047. RD-Y: 567.418. Maaiveld: -0,73. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1h3 bruingrijs geleidelijk
85 Ks1h1 grijs scherp

150 Vkm bruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
160 Ks1 donker grijs scherp
220 Vk1 bruin geleidelijk Opmerkingen: rietzeggeveen.
225 Vkm zwart scherp
250 Zs1 bruingrijs scherp Vlekken: licht gevlekt, zwart. Opmerkingen: verspoeld.
290 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
300 Zs2 licht grijs beëindigd

boring 213 RD-X: 187.049. RD-Y: 567.368. Maaiveld: -0,87. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 donker grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
70 Vkm bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

210 Vkm donker oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
220 Zs1 donker grijs scherp Bodemhorizont: E.
235 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
260 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
300 Zs1 geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 214 RD-X: 187.051. RD-Y: 567.318. Maaiveld: -0,82. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 donker grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, licht oranje.
80 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

210 Vkm donker oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 115 cm.
215 Zs1 donker bruingrijs scherp Bodemhorizont: AE.
235 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
250 Zs1 bruingeel geleidelijk Bodemhorizont: BC.
300 Zs1 grijsgeel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 215 RD-X: 187.053. RD-Y: 567.268. Maaiveld: -0,76. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 bruingrijs scherp
60 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

230 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 130 cm.
255 Zs1 bruingrijs scherp Vlekken: licht gevlekt, zwart.
270 Zs1 licht geelbruin beëindigd Bodemhorizont: BC.

boring 216 RD-X: 187.054. RD-Y: 567.218. Maaiveld: -0,82. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 donker grijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.
70 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

220 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
265 Vkm geelbruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: rietzeggeveen.
275 Vz1 grijsbruin scherp
300 Zs1 licht grijs beëindigd Bodemhorizont: C.
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boring 217 RD-X: 187.056. RD-Y: 567.168. Maaiveld: -0,80. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
60 Ks1 grijs scherp
70 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

290 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 270.
300 Zs1 licht grijs beëindigd Opmerkingen: gm.

boring 218 RD-X: 187.058. RD-Y: 567.118. Maaiveld: -0,78. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
60 Ks1 grijs scherp
70 Vkm bruinzwart geleidelijk

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 219 RD-X: 187.060. RD-Y: 567.068. Maaiveld: -0,84. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1h1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
55 Ks1 grijs scherp

140 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje aan basis.
180 Vkm bruin beëindigd Opmerkingen: rietzeggeveen.

boring 220 RD-X: 187.062. RD-Y: 567.018. Maaiveld: -0,79. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1h2 donker grijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.
55 Ks1 grijs scherp
80 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 221 RD-X: 187.063. RD-Y: 566.968. Maaiveld: -0,73. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp
70 Vkm bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 222 RD-X: 187.065. RD-Y: 566.918. Maaiveld: -0,65. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
70 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 223 RD-X: 187.085. RD-Y: 567.494. Maaiveld: -1,02. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 licht bruingrijs scherp
70 Vkm zwart scherp

180 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 155 cm-mv.
190 Vz1 donker bruin scherp Laagtrends: kleiig aan de top.
195 Zs1 licht bruingrijs scherp Bodemhorizont: E.
210 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
225 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
250 Zs1 grijs beëindigd Bodemhorizont: C.
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boring 224 RD-X: 187.086. RD-Y: 567.445. Maaiveld: -0,94. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp
70 Vkm zwart scherp
95 Vkm oranjebruin scherp

105 Ks1h1 licht bruingrijs scherp
160 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
170 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: rietveen.
180 Vz3 donker bruin geleidelijk
200 Zs1h2 donker grijsbruin scherp Bodemhorizont: AE.
220 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
240 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
270 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 225 RD-X: 187.088. RD-Y: 567.395. Maaiveld: -0,92. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
70 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard. Opmerkingen: kleilaagje aan basis.

155 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
185 Vkm bruin scherp Veen soorten: rietveen.
200 Zs1 bruingrijs scherp Bodemhorizont: E.
215 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
230 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
280 Zs1 bruingeel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 226 RD-X: 187.090. RD-Y: 567.345. Maaiveld: -0,92. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje. Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.
80 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

180 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
200 Vkm bruin geleidelijk Opmerkingen: rietzeggeveen.
210 Vz1 donker bruin geleidelijk
230 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
240 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
270 Zs1 bruingeel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 227 RD-X: 187.092. RD-Y: 567.295. Maaiveld: -1,00. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 bruingrijs scherp
75 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard. Opmerkingen: kleilaagje op grens.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 228 RD-X: 187.094. RD-Y: 567.245. Maaiveld: -0,97. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
115 Ks1h1 bruingrijs scherp Opmerkingen: humeuze lagen.
250 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
260 Zs3h2 donker grijs scherp
280 Zs1 licht grijs scherp
300 Zs1 licht groengrijs beëindigd Sublagen: leemlagen.

46



Rapport 2011-84 ARC bv

boring 229 RD-X: 187.095. RD-Y: 567.195. Maaiveld: -1,05. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
90 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 140 cm.

boring 230 RD-X: 187.097. RD-Y: 567.145. Maaiveld: -0,94. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1h1 donker grijs scherp
70 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 100.

boring 231 RD-X: 187.099. RD-Y: 567.095. Maaiveld: -0,86. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 donker grijs scherp
70 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vk3 oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 232 RD-X: 187.101. RD-Y: 567.045. Maaiveld: -0,95. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1 bruingrijs geleidelijk
65 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
75 Vkm bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 233 RD-X: 187.102. RD-Y: 566.995. Maaiveld: -0,90. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
60 Ks1h1 donker bruingrijs geleidelijk

100 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
145 Vk1 bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
150 Ks1 grijs beëindigd

boring 234 RD-X: 187.104. RD-Y: 566.945. Maaiveld: -0,60. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1h1 donker grijs geleidelijk
75 Ks1 licht grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

150 Vkm donker bruin beëindigd Opmerkingen: rietzeggeveen.

boring 235 RD-X: 187.125. RD-Y: 567.471. Maaiveld: -1,06. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks1 licht grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Ks1 grijs scherp
80 Vkm donker bruinzwart scherp

180 Vkm oranjebruin scherp Opmerkingen: Kleilaagjes op 90 en 180 cm-mv.
190 Vk1 donker bruin scherp Veen soorten: rietveen.
200 Vz1 zwart scherp
215 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
230 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
250 Zs1 grijs beëindigd Bodemhorizont: C.
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boring 236 RD-X: 187.127. RD-Y: 567.421. Maaiveld: -1,04. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp
70 Vkm zwart scherp

200 Vkm donker oranjebruin scherp Opmerkingen: kleilaagje op 115 cm-mv.
215 Vk1 donker bruin scherp Opmerkingen: kleilaagje aan top.
250 Zs1 licht bruingrijs beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 237 RD-X: 187.129. RD-Y: 567.371. Maaiveld: -1,02. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Laagtrends: humeus aan de top.
60 Vkm donker bruinzwart geleidelijk

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 238 RD-X: 187.131. RD-Y: 567.321. Maaiveld: -1,02. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 licht grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp
80 Vkm zwart scherp

190 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagjes op 80 en 180 cm -mv.
210 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: rietveen.
215 Vz3 oranjebruin scherp Veen soorten: rietveen.
225 Zs2h2 donker grijs scherp
240 Zs1 licht grijs scherp Plantenresten: veel. Opmerkingen: verspoeld.
300 Zs1 geelgrijs beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 239 RD-X: 187.133. RD-Y: 567.271. Maaiveld: -1,05. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 donker grijs scherp
80 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 240 RD-X: 187.134. RD-Y: 567.221. Maaiveld: -1,07. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1h1 donker grijsbruin scherp
90 Vkm zwart geleidelijk

200 Vkm oranjebruin geleidelijk Opmerkingen: kleilaagje op 110 cm -mv.
250 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: rietveen.
260 Zs2h1 donker grijs geleidelijk
270 Zs1 grijs geleidelijk
300 Zs2 grijs beëindigd Sublagen: leemlagen.

boring 241 RD-X: 187.136. RD-Y: 567.171. Maaiveld: -1,05. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1h1 donker grijsbruin scherp
55 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd

boring 242 RD-X: 187.138. RD-Y: 567.121. Maaiveld: -0,94. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 donker grijs scherp
55 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd
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boring 243 RD-X: 187.140. RD-Y: 567.071. Maaiveld: -0,90. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1 donker grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Ks1 grijs scherp
70 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Opmerkingen: kleilaagje op 110 cm-mv.

boring 244 RD-X: 187.142. RD-Y: 567.021. Maaiveld: -0,96. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
50 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd

boring 245 RD-X: 187.143. RD-Y: 566.971. Maaiveld: -0,82. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
60 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
80 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 246 RD-X: 187.165. RD-Y: 567.497. Maaiveld: -1,12. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 bruingrijs scherp
90 Vkm zwart scherp

190 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
205 Zs1 licht bruingrijs scherp Bodemhorizont: E.
215 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B, humus.
235 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
250 Zs1 grijs beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 247 RD-X: 187.166. RD-Y: 567.447. Maaiveld: -1,04. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 licht bruingrijs scherp
95 Vkm zwart geleidelijk

125 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
130 Ks1 grijs scherp
150 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
190 Vk1 oranjebruin scherp Opmerkingen: Rietzeggeveen.
200 Zs2 bruingrijs scherp Bodemhorizont: AE.
220 Zs1 donker bruin geleidelijk
230 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
250 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 248 RD-X: 187.168. RD-Y: 567.397. Maaiveld: -1,07. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 bruingrijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
85 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

195 Vkm oranjebruin scherp Opmerkingen: kleilaagje op 160.
205 Vz3 bruin geleidelijk
215 Zs2h1 donker grijs geleidelijk
265 Zs1 donker geelgrijs beëindigd Opmerkingen: verspoeld.
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boring 249 RD-X: 187.170. RD-Y: 567.347. Maaiveld: -1,09. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

100 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.
120 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
150 Vkm bruin beëindigd Opmerkingen: rietzeggeveen.

boring 250 RD-X: 187.172. RD-Y: 567.297. Maaiveld: -0,99. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs geleidelijk Vlekken: licht gevlekt, oranje.
50 Ks1h2 donker grijs geleidelijk
70 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

170 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 165 en 170.
250 Vkm bruin scherp Veen soorten: rietveen. Opmerkingen: slap veen.
260 Vz3 donker bruin scherp
280 Zs1 donker grijs scherp
300 Zs2 groengrijs beëindigd Sublagen: leemlagen.

boring 251 RD-X: 187.173. RD-Y: 567.247. Maaiveld: -1,04. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp
90 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 252 RD-X: 187.175. RD-Y: 567.198. Maaiveld: -1,03. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 licht grijsbruin scherp
80 Vkm zwart geleidelijk

190 Vkm oranjebruin geleidelijk Opmerkingen: Kleilaagje op 120 cm-mv.
225 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: rietveen.
250 Vk1 donker bruin scherp
260 Lz1h2 donker grijs scherp
300 Zs1 grijs beëindigd

boring 253 RD-X: 187.177. RD-Y: 567.148. Maaiveld: -0,95. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 licht bruingrijs scherp
80 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 254 RD-X: 187.179. RD-Y: 567.098. Maaiveld: -0,88. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs geleidelijk
75 Ks1h1 bruingrijs scherp Opmerkingen: kleibrokken.

110 Vk1 bruin geleidelijk Opmerkingen: rietzeggeveen, kleilaagje op 90.
150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 255 RD-X: 187.181. RD-Y: 567.048. Maaiveld: -0,97. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 licht grijsbruin scherp
85 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.
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boring 256 RD-X: 187.182. RD-Y: 566.998. Maaiveld: -0,95. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
65 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
80 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 257 RD-X: 187.198. RD-Y: 567.674. Maaiveld: -1,05. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 licht grijs geleidelijk Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
80 Ks1 grijs scherp Laagtrends: humeus aan de basis.

100 Vkm zwart scherp
110 Vkm donker bruin scherp
135 Vk1 grijsbruin scherp
150 Vkm donker bruin beëindigd

boring 258 RD-X: 187.200. RD-Y: 567.624. Maaiveld: -1,09. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 licht grijsbruin scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.
90 Vkm donker bruinzwart geleidelijk

185 Vkm donker bruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 165 cm-mv.
195 Vz3 donker bruin scherp
210 Zs1h1 bruingrijs scherp Opmerkingen: rommelig, verspoeld.
230 Zs1 bruin geleidelijk
265 Zs1 geelgrijs beëindigd

boring 259 RD-X: 187.202. RD-Y: 567.574. Maaiveld: -1,05. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 licht grijsbruin scherp
60 Vk1 zwart geleidelijk

100 Vkm zwart scherp
150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 260 RD-X: 187.204. RD-Y: 567.524. Maaiveld: -1,15. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks1 licht grijsbruin scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp
60 Vkm zwart scherp

160 Vkm donker bruin geleidelijk Opmerkingen: kleilaagje op 140 cm -mv.
170 Vk1 grijsbruin scherp Veen soorten: rietveen. Opmerkingen: kleilaagje aan top.
180 Zkx grijsbruin scherp Opmerkingen: verspoeld.
190 Zs2 donker bruin geleidelijk
205 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B, humus. Opmerkingen: meerbodem/ podzol B?.
240 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C. Opmerkingen: humeuze laagjes aan top.
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boring 261 RD-X: 187.205. RD-Y: 567.474. Maaiveld: -1,13. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks1 donker grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
90 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

160 Vkm donker bruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 110 cm -mv.
185 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: rietveen.
190 Vk3 donker grijsbruin geleidelijk
200 Zs1 bruingrijs scherp Bodemhorizont: E.
225 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B, humus.
230 Zs1 geelbruin beëindigd Bodemhorizont: BC.
270 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 262 RD-X: 187.207. RD-Y: 567.424. Maaiveld: -1,14. Boormethode: edelmanboring, guts.
greppel

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 licht bruin scherp
65 Vkm zwart scherp

170 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 165 cm -mv.
205 Vkm donker bruin scherp Veen soorten: rietveen.
225 Zs3h1 donker grijs scherp
250 Zs1 grijs beëindigd

boring 263 RD-X: 187.209. RD-Y: 567.374. Maaiveld: -1,16. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 licht grijsbruin scherp
90 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 264 RD-X: 187.211. RD-Y: 567.324. Maaiveld: -1,07. Boormethode: edelmanboring, guts.
in greppel

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 bruingrijs scherp
70 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

200 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 100.
225 Vkm bruin scherp Veen soorten: bosveen.
240 Zs2 donker grijs gestaakt Opmerkingen: hard ,verspoeld.

boring 265 RD-X: 187.213. RD-Y: 567.274. Maaiveld: -1,03. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
75 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 120.

boring 266 RD-X: 187.214. RD-Y: 567.224. Maaiveld: -1,06. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
75 Ks1h1 bruingrijs geleidelijk

120 Ks1 grijs scherp
130 Vkm bruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
250 Vk1 bruin scherp Veen soorten: rietveen.
300 Zs2 licht groengrijs beëindigd Opmerkingen: verspoeld.

52



Rapport 2011-84 ARC bv

boring 267 RD-X: 187.216. RD-Y: 567.174. Maaiveld: -1,00. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 licht grijsbruin scherp
90 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 268 RD-X: 187.218. RD-Y: 567.124. Maaiveld: -0,95. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Ks1 grijs scherp
60 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 269 RD-X: 187.220. RD-Y: 567.074. Maaiveld: -0,91. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 donker grijs scherp
80 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 130.

boring 270 RD-X: 187.222. RD-Y: 567.024. Maaiveld: -1,02. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1h1 grijs scherp
70 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard. Opmerkingen: kleilaagje op 60.

150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 271 RD-X: 187.223. RD-Y: 566.974. Maaiveld: -0,78. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks1h2 donker grijs scherp
65 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
90 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 272 RD-X: 187.243. RD-Y: 567.550. Maaiveld: -1,06. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 licht grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.

110 Ks1 donker grijs scherp Opmerkingen: Rommelig, veenbrokken.
220 Vkm donker bruin scherp Opmerkingen: kleilaagje op 210 cm-mv.
240 Vk1 grijsbruin scherp Veen soorten: rietveen.
300 Zs2 grijs beëindigd

boring 273 RD-X: 187.245. RD-Y: 567.500. Maaiveld: -1,17. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
75 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

200 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
230 Vkm bruin scherp Opmerkingen: kleilaagje aan top.
240 Zs3h2 donker grijsbruin scherp
280 Zs1 grijs beëindigd
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boring 274 RD-X: 187.246. RD-Y: 567.450. Maaiveld: -1,04. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

100 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.
250 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: 2 kleilaagjes aan basis.
260 Zs3h3 donker bruingrijs scherp Opmerkingen: gytta achtig.
290 Zs1 licht grijs beëindigd

boring 275 RD-X: 187.248. RD-Y: 567.400. Maaiveld: -1,06. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 bruingrijs scherp

100 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.
190 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
195 Ks1 grijs scherp
235 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
245 Vz3 grijsbruin scherp
280 Zs1 grijs beëindigd

boring 276 RD-X: 187.250. RD-Y: 567.350. Maaiveld: -1,03. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
90 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 277 RD-X: 187.252. RD-Y: 567.300. Maaiveld: -1,00. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
65 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
80 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

245 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 235.
285 Vz1 bruin scherp Opmerkingen: verslagen.
300 Zs1 grijs beëindigd

boring 278 RD-X: 187.253. RD-Y: 567.250. Maaiveld: -1,06. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 grijs scherp
85 Vkm zwart scherp

190 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
240 Vkm donker bruin geleidelijk Veen soorten: rietveen.
250 Vz1 donker zwartbruin scherp
280 Zs1 grijs beëindigd

boring 279 RD-X: 187.255. RD-Y: 567.200. Maaiveld: -1,09. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1h1 bruingrijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
75 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 145.

boring 280 RD-X: 187.257. RD-Y: 567.150. Maaiveld: -0,98. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 donker grijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.
80 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

54



Rapport 2011-84 ARC bv

boring 281 RD-X: 187.259. RD-Y: 567.100. Maaiveld: -0,92. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
80 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 130.

boring 282 RD-X: 187.261. RD-Y: 567.050. Maaiveld: -0,91. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 licht bruingrijs scherp
75 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Opmerkingen: kleilaagje op 110 cm-mv.

boring 283 RD-X: 187.262. RD-Y: 567.001. Maaiveld: -0,88. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
85 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 284 RD-X: 187.282. RD-Y: 567.577. Maaiveld: -1,05. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp
75 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

255 Vkm donker oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 180 cm-mv.
265 Zs3h2 donker grijs scherp
280 Zs1 grijs geleidelijk
300 Zs1 grijs beëindigd Sublagen: leemlagen.

boring 285 RD-X: 187.284. RD-Y: 567.527. Maaiveld: -1,03. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 licht grijsbruin scherp
80 Vkm donker bruinzwart geleidelijk

150 Vkm oranjebruin beëindigd

boring 286 RD-X: 187.285. RD-Y: 567.477. Maaiveld: -1,06. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
80 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

255 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
265 Vz3 bruin scherp
270 Zs2h1 grijsbruin geleidelijk
300 Zs1 geelgrijs beëindigd

boring 287 RD-X: 187.287. RD-Y: 567.427. Maaiveld: -1,03. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
80 Vkm bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.
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boring 288 RD-X: 187.289. RD-Y: 567.377. Maaiveld: -1,08. Boormethode: edelmanboring, guts.
in greppel

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 bruingrijs scherp
80 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

190 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje aan basis.
210 Vz1 bruin scherp
250 Zs1 grijs beëindigd

boring 289 RD-X: 187.291. RD-Y: 567.327. Maaiveld: -1,09. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
60 Ks1h1 donker grijs scherp
80 Vkm bruin scherp Veen soorten: bosveen.
90 Ks1h1 donker grijs geleidelijk

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 290 RD-X: 187.293. RD-Y: 567.277. Maaiveld: -1,02. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
80 Vkm bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

240 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 175 en aan basis.
250 Vz1 bruin scherp
270 Zs1 grijs beëindigd

boring 291 RD-X: 187.294. RD-Y: 567.227. Maaiveld: -1,02. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
75 Ks1 grijs geleidelijk
90 Ks1h2 donker grijs geleidelijk

110 Vkm donker bruin geleidelijk Opmerkingen: rietzeggeveen.
130 Vk1 donker bruin geleidelijk Veen soorten: rietveen.
225 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 190.
240 Zs2h2 donker grijs scherp Opmerkingen: verspoeld.
245 Zs1 bruingrijs geleidelijk
270 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
280 Zs1 bruingeel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 292 RD-X: 187.296. RD-Y: 567.177. Maaiveld: -1,01. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
60 Ks1 licht bruingrijs scherp
80 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 293 RD-X: 187.298. RD-Y: 567.127. Maaiveld: -0,96. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijsbruin scherp
80 Vkm zwart scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd
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boring 294 RD-X: 187.300. RD-Y: 567.077. Maaiveld: -0,97. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1 donker grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Ks1 grijs scherp
80 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Opmerkingen: Kleilaagje op 140 cm -mv.

boring 295 RD-X: 187.301. RD-Y: 567.027. Maaiveld: -0,97. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 licht grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp
70 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 296 RD-X: 187.303. RD-Y: 566.977. Maaiveld: -0,55. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1h1 donker grijsbruin scherp
40 Ks1 grijs scherp
75 Vkm zwart scherp

150 Zs1 oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 297 RD-X: 187.321. RD-Y: 567.603. Maaiveld: -1,15. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 licht bruin scherp
70 Vkm zwart scherp

200 Vkm oranjebruin geleidelijk Opmerkingen: kleilaagje op 125 cm-mv.
250 Vkm donker bruin scherp Opmerkingen: Rietzeggeveen.
265 Vkm donker bruin scherp Veen soorten: bosveen.
300 Zs1 grijs beëindigd

boring 298 RD-X: 187.323. RD-Y: 567.553. Maaiveld: -1,10. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 bruingrijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
75 Vkm donker bruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 299 RD-X: 187.324. RD-Y: 567.503. Maaiveld: -1,25. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
70 Ks1h2 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: vergraven.

260 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 245.
265 Vz3 donker bruin scherp
290 Zs1 licht grijs beëindigd Opmerkingen: fijnere lagen, verspoeld.

boring 300 RD-X: 187.326. RD-Y: 567.453. Maaiveld: -1,18. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 bruingrijs scherp
80 Vkm zwartbruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: dun kleilaagje op 130.
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boring 301 RD-X: 187.328. RD-Y: 567.403. Maaiveld: -1,04. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 licht bruin scherp
85 Vkm zwart scherp

245 Vkm oranjebruin scherp Opmerkingen: Kleilaagje op 230 cm-mv.
300 Zs1 grijs beëindigd

boring 302 RD-X: 187.330. RD-Y: 567.353. Maaiveld: -1,26. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 licht grijsbruin scherp
60 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 303 RD-X: 187.332. RD-Y: 567.303. Maaiveld: -1,40. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 licht grijsbruin scherp
75 Vkm zwart scherp

195 Vkm oranjebruin scherp Opmerkingen: kleilaagje op 115 cm -mv.
210 Vz3 bruingrijs scherp
225 Zs1h1 donker grijs scherp Opmerkingen: verspoeld.
230 Zs1 grijs scherp Geologische interpretaties: erosieve basis.
245 Zs1 geelbruin geleidelijk
260 Zs1 donker geel beëindigd

boring 304 RD-X: 187.333. RD-Y: 567.253. Maaiveld: -1,06. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks2 donker grijsbruin scherp
45 Ks1 licht grijsbruin scherp Opmerkingen: rommelig.
80 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 125 cm-mv.

boring 305 RD-X: 187.335. RD-Y: 567.203. Maaiveld: -1,03. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp
50 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Opmerkingen: kleilaagje op 140 cm-mv.

boring 306 RD-X: 187.337. RD-Y: 567.153. Maaiveld: -1,12. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 licht bruingrijs scherp
80 Vkm zwart scherp

150 Ks1 oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 307 RD-X: 187.339. RD-Y: 567.103. Maaiveld: -1,16. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 licht bruingrijs scherp
80 Vkm donker bruinzwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 130 cm-mv.
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boring 308 RD-X: 187.341. RD-Y: 567.053. Maaiveld: -0,96. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 licht grijsbruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
60 Ks1 grijs scherp
80 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 309 RD-X: 187.342. RD-Y: 567.003. Maaiveld: -1,04. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 licht grijsbruin scherp
70 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Opmerkingen: kleilaag (2,5 cm) op 135 cm-mv.

boring 310 RD-X: 187.362. RD-Y: 567.579. Maaiveld: -1,11. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
80 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

250 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
260 Vz1 donker grijsbruin geleidelijk Opmerkingen: verslagen.
270 Zs2 donker grijs scherp Sublagen: leemlagen. Opmerkingen: verspoeld.
300 Zs1 licht grijs beëindigd

boring 311 RD-X: 187.364. RD-Y: 567.529. Maaiveld: -1,08. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 bruingrijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.
80 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 312 RD-X: 187.365. RD-Y: 567.479. Maaiveld: -1,08. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 donker grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
95 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

160 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 135.
220 Vkm donker bruin scherp Opmerkingen: Rietzeggeveen.
230 Zs2 grijs geleidelijk Vlekken: matig gevlekt, zwart. Opmerkingen: rommelig verspoeld.
280 Zs1 grijs beëindigd

boring 313 RD-X: 187.367. RD-Y: 567.430. Maaiveld: -1,07. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.

100 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.
150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 314 RD-X: 187.369. RD-Y: 567.380. Maaiveld: -1,09. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
85 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

210 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
220 Ks1h1 donker grijs geleidelijk Sublagen: veenlagen.
250 Vkm bruin scherp Veen soorten: bosveen.
280 Zs1 grijs scherp Opmerkingen: GM.
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boring 315 RD-X: 187.371. RD-Y: 567.330. Maaiveld: -1,05. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
90 Vkm bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 140.

boring 316 RD-X: 187.372. RD-Y: 567.280. Maaiveld: -0,99. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
80 Vkm bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

180 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
200 Vk1 donker bruin geleidelijk Opmerkingen: Rietzeggeveen.
220 Vkm donker bruin scherp Opmerkingen: Rietzeggeveen.
225 Vz1 zwart scherp Opmerkingen: verslagen.
250 Zs1 bruingrijs scherp Vlekken: licht gevlekt, zwart. Opmerkingen: verspoeld.
280 Zs1 donker geel beëindigd

boring 317 RD-X: 187.374. RD-Y: 567.230. Maaiveld: -0,99. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Laagtrends: humeus aan de top.
75 Vkm zwart scherp

170 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 120 cm-mv.
200 Vkm oranjebruin scherp Opmerkingen: Rietzeggeveen.
210 Vz3 donker bruin scherp
225 Zs1h2 bruin geleidelijk Opmerkingen: meerbodem.
250 Zs1 donker geel geleidelijk
270 Zs1 geelgrijs beëindigd

boring 318 RD-X: 187.376. RD-Y: 567.180. Maaiveld: -0,91. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp
85 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 319 RD-X: 187.378. RD-Y: 567.130. Maaiveld: -0,92. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
95 Vkm donker bruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 320 RD-X: 187.380. RD-Y: 567.080. Maaiveld: -0,90. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
90 Vkm donker bruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Opmerkingen: kleilaagje op 140.

boring 321 RD-X: 187.382. RD-Y: 567.042. Maaiveld: -0,94. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 322
vervalt
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boring 323 RD-X: 187.401. RD-Y: 567.606. Maaiveld: -1,11. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
85 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

200 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
250 Vkm oranjebruin scherp Opmerkingen: Rietzeggeveen, kleilaagje op 240 cm -mv.
265 Zs3h2 donker grijs scherp
300 Zs1 grijs beëindigd

boring 324 RD-X: 187.403. RD-Y: 567.556. Maaiveld: -1,06. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 licht bruingrijs scherp
80 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 325 RD-X: 187.404. RD-Y: 567.506. Maaiveld: -1,10. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 licht bruingrijs scherp
90 Vkm donker bruinzwart scherp

230 Vkm oranjebruin scherp Opmerkingen: kleilaagje op 225 cm -mv.
250 Zs3h2 donker grijs scherp
260 Zs1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, donker grijs.
285 Zs1 grijs scherp
300 Zs1 grijs beëindigd Sublagen: leemlagen.

boring 326 RD-X: 187.406. RD-Y: 567.456. Maaiveld: -1,07. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 licht bruingrijs scherp
90 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 327 RD-X: 187.408. RD-Y: 567.406. Maaiveld: -1,09. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 licht bruingrijs scherp
85 Vkm zwart scherp

200 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
220 Vkm oranjebruin scherp Opmerkingen: Rietzeggeveen, kleilaagje aan basis.
245 Zs3h2 donker grijs scherp
270 Zs1 grijs beëindigd

boring 328 RD-X: 187.410. RD-Y: 567.356. Maaiveld: -1,03. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 licht bruingrijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.
75 Vkm zwart scherp

105 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: rietveen. Opmerkingen: kleilaagje aan basis.
150 Vkm donker oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.
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boring 329 RD-X: 187.412. RD-Y: 567.306. Maaiveld: -1,01. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1 donker grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp
85 Vkm zwart scherp

170 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 130 cm -mv.
215 Vkm oranjebruin scherp Opmerkingen: Rietzeggeveen.
220 Vz3 donker bruingrijs scherp
235 Zs1 grijs scherp
245 Zs1 donker geelbruin geleidelijk Opmerkingen: meerbodem.
280 Zs2 geelgrijs beëindigd

boring 330 RD-X: 187.413. RD-Y: 567.256. Maaiveld: -1,10. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 grijsbruin scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Ks1 grijs scherp
95 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 331 RD-X: 187.415. RD-Y: 567.206. Maaiveld: -0,92. Boormethode: edelmanboring, guts.
in greppel

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1h1 bruingrijs scherp
50 Vkm bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 85.

boring 332 RD-X: 187.417. RD-Y: 567.156. Maaiveld: -0,86. Boormethode: edelmanboring, guts.
in greppel

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
90 Vkm bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 333 RD-X: 187.419. RD-Y: 567.106. Maaiveld: -0,90. Boormethode: edelmanboring, guts.
in greppel

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
85 Vkm bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 130 en 145.

boring 334 RD-X: 187.420. RD-Y: 567.056. Maaiveld: -0,87. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 donker grijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.
70 Vkm bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 335 RD-X: 187.422. RD-Y: 567.006. Maaiveld: -0,80. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 donker grijs scherp
50 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.
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boring 336 RD-X: 187.442. RD-Y: 567.582. Maaiveld: -1,13. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 licht bruingrijs scherp
80 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 337 RD-X: 187.444. RD-Y: 567.532. Maaiveld: -1,08. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 donker grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
80 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

210 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 140.
240 Vkm bruin scherp Veen soorten: bosveen. Opmerkingen: kleilaagje op 235.
250 Zs3h2 donker grijs geleidelijk
290 Zs1 grijs beëindigd

boring 338 RD-X: 187.445. RD-Y: 567.482. Maaiveld: -1,08. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 bruingrijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
80 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 130 cm.

boring 339 RD-X: 187.447. RD-Y: 567.432. Maaiveld: -1,08. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
80 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

200 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
215 Vkm bruin scherp Opmerkingen: Rietzeggeveen, kleilaagje aan basis.
225 Zs3h3 donker grijs scherp
250 Zs1 grijs beëindigd

boring 340 RD-X: 187.449. RD-Y: 567.382. Maaiveld: -1,05. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
90 Vkm bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 341 RD-X: 187.451. RD-Y: 567.332. Maaiveld: -1,05. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 donker grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
80 Vkm bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

195 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 165 en aan basis.
200 Vz1 bruin scherp Opmerkingen: Rietzeggeveen.
210 Zs2 zwart geleidelijk
220 Zs1 donker grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, zwart. Opmerkingen: verspoeld.
230 Zs1 geelbruin geleidelijk
250 Zs1 bruingeel beëindigd

boring 342 RD-X: 187.452. RD-Y: 567.282. Maaiveld: -1,06. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
85 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 130 cm.
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boring 343 RD-X: 187.454. RD-Y: 567.233. Maaiveld: -0,94. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
75 Vkm donker bruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

195 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 140.
215 Vz1 donker bruin scherp
230 Zs1h1 geelbruin geleidelijk
265 Zs1 donker geel beëindigd

boring 344 RD-X: 187.456. RD-Y: 567.183. Maaiveld: -0,92. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 licht bruingrijs scherp
85 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 140.

boring 345 RD-X: 187.458. RD-Y: 567.133. Maaiveld: -0,76. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 licht bruingrijs geleidelijk Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
60 Ks1 grijs scherp
75 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 346 RD-X: 187.460. RD-Y: 567.083. Maaiveld: -0,78. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1h1 grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
60 Vkm bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 347 RD-X: 187.483. RD-Y: 567.559. Maaiveld: -1,12. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 donker grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
85 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Opmerkingen: kleilaagje op 115.

boring 348 RD-X: 187.484. RD-Y: 567.509. Maaiveld: -1,07. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 licht bruingrijs scherp
85 Vkm zwart geleidelijk

205 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
240 Vkm oranjebruin geleidelijk Opmerkingen: Kleilaagje op 230.
250 Vz1 donker bruin scherp
265 Zs1 grijs geleidelijk
285 Zs1 grijs beëindigd Sublagen: leemlagen.

boring 349 RD-X: 187.486. RD-Y: 567.459. Maaiveld: -1,12. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 licht bruingrijs scherp
90 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.
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boring 350 RD-X: 187.488. RD-Y: 567.409. Maaiveld: -1,07. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks2 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
85 Vkm bruinzwart geleidelijk

195 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
215 Vk1 bruin geleidelijk Sublagen: kleilagen.
225 Vz3 grijsbruin scherp
250 Zs1 licht grijs beëindigd Geologische interpretaties: dekzand.

boring 351 RD-X: 187.490. RD-Y: 567.359. Maaiveld: -1,10. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1h1 donker grijs scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd

boring 352 RD-X: 187.492. RD-Y: 567.309. Maaiveld: -0,99. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 donker grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
85 Vkm bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

220 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
230 Zs2h1 bruingrijs geleidelijk
275 Zs1 bruingeel beëindigd

boring 353 RD-X: 187.493. RD-Y: 567.259. Maaiveld: -0,91. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp
90 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Opmerkingen: rietzeggeveen.

boring 354 RD-X: 187.495. RD-Y: 567.209. Maaiveld: -0,90. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
60 Ks2 grijs scherp

120 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
140 Ks1 grijs scherp Sublagen: veenlagen.
230 Vkm bruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Laagtrends: kleiig aan de top.
240 Vz1 zwart scherp
280 Zs1 geelgrijs beëindigd Geologische interpretaties: dekzand.

boring 355 RD-X: 187.497. RD-Y: 567.159. Maaiveld: -0,82. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 licht bruingrijs scherp
60 Vkm zwart geleidelijk

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 356 RD-X: 187.499. RD-Y: 567.109. Maaiveld: -0,50. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
85 Ks1h2 bruingrijs scherp
90 Ks1 grijs scherp
95 Ks1h2 bruingrijs scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.
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boring 357 RD-X: 187.523. RD-Y: 567.535. Maaiveld: -1,09. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1h1 bruingrijs geleidelijk Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
70 Ks1h2 donker grijs scherp

185 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
195 Vz1 donker bruin scherp
270 Zs1 grijs beëindigd

boring 358 RD-X: 187.525. RD-Y: 567.485. Maaiveld: -1,07. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Opmerkingen: Baksteen aan top.
90 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 359 RD-X: 187.527. RD-Y: 567.435. Maaiveld: -1,09. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1h1 grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
80 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

225 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
240 Vz1 grijsbruin scherp
260 Zs1 geelgrijs geleidelijk
290 Zs2 licht grijs beëindigd

boring 360 RD-X: 187.529. RD-Y: 567.385. Maaiveld: -1,09. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 licht bruingrijs scherp
75 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 361 RD-X: 187.531. RD-Y: 567.335. Maaiveld: -1,01. Boormethode: edelmanboring, guts.
in greppel

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 donker grijs scherp
80 Vkm donker bruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

210 Vkm bruin scherp Opmerkingen: kleilaagje op 130.
215 Zs1 grijs scherp Zand sortering: slecht. Geologische interpretaties: erosieve basis.
240 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
280 Zs1 geelgrijs beëindigd

boring 362 RD-X: 187.532. RD-Y: 567.285. Maaiveld: -0,92. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 licht bruingrijs scherp

100 Vkm zwart scherp
150 Vkm oranjebruin beëindigd

boring 363 RD-X: 187.534. RD-Y: 567.235. Maaiveld: -0,90. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 licht bruingrijs scherp
65 Vkm zwart scherp

215 Vkm oranjebruin scherp
230 Zs1h1 bruingeel geleidelijk
260 Zs1 geelgrijs beëindigd
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boring 364 RD-X: 187.536. RD-Y: 567.185. Maaiveld: -0,79. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks2 donker grijsbruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Ks1 grijs scherp
70 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 365
vervalt

boring 366 RD-X: 187.564. RD-Y: 567.512. Maaiveld: -1,09. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 bruingrijs scherp
95 Vkm zwart scherp

170 Vkm roodbruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
215 Vkm donker bruin scherp Veen soorten: rietveen.
220 Zs1 donker bruingrijs scherp Sublagen: veenlagen. Opmerkingen: Verslagen veenlagen.
245 Zs1 grijs beëindigd

boring 367 RD-X: 187.566. RD-Y: 567.462. Maaiveld: -1,24. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks2 bruingrijs scherp Opmerkingen: basis kleibrokjes.

150 Vkm donker roodbruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 130.

boring 368 RD-X: 187.568. RD-Y: 567.412. Maaiveld: -1,05. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
95 Vkm donker bruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

195 Vkm bruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 110 en 170.
225 Vz1 bruin scherp
250 Zs1 licht grijs beëindigd

boring 369 RD-X: 187.570. RD-Y: 567.362. Maaiveld: -1,00. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1h3 bruingrijs scherp
50 Vk1 donker bruin geleidelijk

150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 120.

boring 370 RD-X: 187.571. RD-Y: 567.312. Maaiveld: -0,83. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
65 Ks1 donker grijs scherp
90 Ks1 grijs scherp Opmerkingen: Veenbrokken, verslagen veen.

210 Vkm donker bruin scherp Opmerkingen: 2 kleibandjes tussen 110-115 cm -mv.
215 Vz3 grijsbruin scherp
235 Zs1h1 grijs scherp Opmerkingen: Rommelig, verspoeld.
245 Zs1 donker geelbruin geleidelijk
270 Zs1 donker geel beëindigd

boring 371 RD-X: 187.573. RD-Y: 567.262. Maaiveld: -0,68. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
80 Vkm bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

67



Rapport 2011-84 ARC bv

boring 372
vervalt

boring 373 RD-X: 187.603. RD-Y: 567.538. Maaiveld: -0,98. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
60 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
90 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

120 Vk1 bruin geleidelijk
160 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 374 RD-X: 187.605. RD-Y: 567.488. Maaiveld: -1,06. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
55 Ks1 grijsbruin scherp
75 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

175 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
180 Ks1h1 grijs geleidelijk
210 Vkm oranjebruin scherp
225 Vz3 bruingrijs scherp Opmerkingen: verslagen.
235 Zs1 grijs scherp Laagtrends: grof aan de basis. Geologische interpretaties: erosieve basis.
245 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
275 Zs1 geelgrijs beëindigd

boring 375 RD-X: 187.607. RD-Y: 567.438. Maaiveld: -0,73. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

110 Vk1 bruin geleidelijk
150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 376 RD-X: 187.609. RD-Y: 567.388. Maaiveld: -0,47. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 bruingrijs geleidelijk
50 Ks1 grijs scherp
75 Vkm zwart geleidelijk

230 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: rietveen. Opmerkingen: Kleilaagje op 145 cm -mv.
240 Vz3 donker bruin scherp Vlekken: matig gevlekt, licht grijs. Opmerkingen: verslagen veen.
250 Zs1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, donker grijs. Opmerkingen: verspoeld.
265 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
280 Zs1 grijs beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 377 RD-X: 187.642. RD-Y: 567.564. Maaiveld: -1,04. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks2 grijsbruin geleidelijk Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Ks1 licht bruingrijs scherp
80 Vkm zwart geleidelijk

150 Vkm donker oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 378 RD-X: 187.644. RD-Y: 567.514. Maaiveld: -1,10. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 licht bruingrijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.
75 Vkm zwart geleidelijk

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.
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boring 379 RD-X: 187.646. RD-Y: 567.465. Maaiveld: -0,82. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs geleidelijk
55 Ks1h1 donker grijs geleidelijk

100 Vkm oranjebruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 380 RD-X: 187.680. RD-Y: 567.641. Maaiveld: -0,96. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 bruingrijs scherp
65 Vkm zwart geleidelijk

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 381 RD-X: 187.682. RD-Y: 567.591. Maaiveld: -0,98. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 licht bruingrijs scherp
85 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 382 RD-X: 187.683. RD-Y: 567.541. Maaiveld: -0,96. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 licht bruingrijs scherp
90 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 383 RD-X: 187.685. RD-Y: 567.491. Maaiveld: -0,81. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Vk3 bruin scherp Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond. Opmerkingen: bagger uit sloot.
55 Ks1 grijs scherp

105 Vkm oranjebruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 384 RD-X: 187.719. RD-Y: 567.667. Maaiveld: -0,96. Boormethode: edelmanboring, guts.
in greppel

diepte lithologie kleur grens
25 Ks3h1 grijs scherp
40 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 385 RD-X: 187.721. RD-Y: 567.617. Maaiveld: -0,92. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
90 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: dun kleibandje op 130.

boring 386 RD-X: 187.722. RD-Y: 567.567. Maaiveld: -0,87. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp
80 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.
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boring 387 RD-X: 187.724. RD-Y: 567.517. Maaiveld: -0,30. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp
70 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 388 RD-X: 187.758. RD-Y: 567.694. Maaiveld: -0,79. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 licht bruingrijs scherp
75 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 389 RD-X: 187.760. RD-Y: 567.644. Maaiveld: -0,81. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
75 Vk3 zwart geleidelijk

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 390 RD-X: 187.762. RD-Y: 567.594. Maaiveld: -0,81. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
70 Vkm donker bruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
85 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 391 RD-X: 187.797. RD-Y: 567.720. Maaiveld: -0,77. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
80 Vkm zwart geleidelijk Laagtrends: kleiig aan de top. Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 392 RD-X: 187.799. RD-Y: 567.670. Maaiveld: -0,72. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
70 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

100 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.
150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 393 RD-X: 187.801. RD-Y: 567.620. Maaiveld: -0,72. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1 bruingrijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
95 Vkm zwart geleidelijk Laagtrends: kleiig aan de top. Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Opmerkingen: rietzeggeveen.

boring 394 RD-X: 187.802. RD-Y: 567.570. Maaiveld: -0,40. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks1 donker grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
70 Ks1 grijs scherp
85 Ks1 grijs scherp Opmerkingen: Rommelig, veenbrokken, verslagen veen.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.
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boring 395 RD-X: 187.836. RD-Y: 567.746. Maaiveld: -0,85. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 licht grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp
85 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 396 RD-X: 187.838. RD-Y: 567.696. Maaiveld: -0,67. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
75 Ks1 grijs geleidelijk
85 Ks1h1 donker grijs scherp

150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 397 RD-X: 187.840. RD-Y: 567.647. Maaiveld: -0,70. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks1 grijsbruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
60 Ks1 donker grijs scherp
75 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Opmerkingen: rietzeggeveen.

boring 398 RD-X: 187.877. RD-Y: 567.723. Maaiveld: -0,77. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks2 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
75 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm oranjebruin beëindigd Opmerkingen: rietzeggeveen.

boring 399 RD-X: 187.879. RD-Y: 567.673. Maaiveld: -0,73. Boormethode: edelmanboring, guts.
greppel

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1h3 donker grijsbruin geleidelijk
50 Ks1h1 donker grijs scherp
70 Ks1 grijs scherp
80 Ks1h2 grijsbruin scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Opmerkingen: rietzeggeveen.

boring 400 RD-X: 187.916. RD-Y: 567.749. Maaiveld: -0,74. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 licht bruingrijs scherp
70 Vkm zwart scherp

150 Vkm oranjebruin beëindigd Veen soorten: zeggeveen.

boring 401 RD-X: 187.918. RD-Y: 567.699. Maaiveld: -0,36. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 donker grijsbruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
85 Ks1 grijs scherp
90 Vkm zwart scherp Opmerkingen: Kleibrokjes, verslagen.

150 Vkm oranjebruin beëindigd
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boring 402 RD-X: 187.547. RD-Y: 567.559. Maaiveld: -1,22. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 bruingrijs scherp
90 Vkm donker bruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

120 Vkm roodbruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
150 Vkm bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 403 RD-X: 187.540. RD-Y: 567.609. Maaiveld: -1,13. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
60 Vkm zwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.
90 Vkm donker bruin geleidelijk Veen soorten: rietveen.

190 Vkm roodbruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
235 Vkm bruin scherp Veen soorten: bosveen.
260 Zs1 licht grijs beëindigd Geologische interpretaties: dekzand.

boring 404 RD-X: 187.534. RD-Y: 567.658. Maaiveld: -1,20. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks2h1 grijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, weinig.
75 Vkm donker bruin geleidelijk Veen soorten: rietveen.

100 Vkm roodbruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.

boring 405 RD-X: 187.528. RD-Y: 467.694. Maaiveld: -9,99. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, weinig. Bodemkundige interpretaties: vergraven.
90 Vkm donker bruin geleidelijk Veen soorten: rietveen.

130 Vkm roodbruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
220 Vkm bruin scherp Veen soorten: rietveen. Opmerkingen: kleilaagje op 180.
265 Zs1 licht grijs beëindigd Geologische interpretaties: dekzand.

boring 406 RD-X: 187.420. RD-Y: 567.646. Maaiveld: -1,16. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 licht grijsbruin scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 donker grijs scherp

200 Vkm donker oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
240 Zs1 oranjebruin scherp Veen soorten: rietveen.
245 Zs3h2 donker grijs scherp
260 Zs1 grijs geleidelijk Sublagen: leemlagen.
300 Zs1 grijs beëindigd

boring 407 RD-X: 187.396. RD-Y: 567.667. Maaiveld: -1,13. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 licht bruin geleidelijk
95 Ks1 grijs geleidelijk Opmerkingen: humeuze laagjes.

250 Vkm oranjebruin scherp Opmerkingen: kleilaagjes op 135 en 220 cm-mv.
260 Vk1 grijsbruin scherp
280 Zs1 grijs scherp
290 Lz3 grijs beëindigd
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boring 408 RD-X: 187.392. RD-Y: 567.717. Maaiveld: -1,15. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
60 Ks1h1 grijsbruin scherp

210 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
220 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Sublagen: kleilagen.
250 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
275 Zs1 grijs scherp
280 Lz3 grijs beëindigd

boring 409 RD-X: 187.388. RD-Y: 567.766. Maaiveld: -1,18. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
95 Ks1h2 bruingrijs scherp

105 Vk1 bruin geleidelijk
120 Ks1h3 bruingrijs scherp
245 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: Kleilaagje op 210 cm-mv.
250 Vz1 grijsbruin scherp
290 Zs3 grijs beëindigd Sublagen: leemlagen.

boring 410 RD-X: 187.991. RD-Y: 568.221. Maaiveld: -1,08. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2h1 grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
90 Ks1h1 bruingrijs scherp Sublagen: kleilagen. Opmerkingen: sublagen niet-humeuze klei.

100 Vkm donker bruin scherp Veen soorten: zeggeveen.
205 Vk1 oranjebruin scherp Opmerkingen: kleilaag op 165.
210 Vz3 bruingrijs scherp
240 Zs1 grijs beëindigd

boring 411 RD-X: 187.979. RD-Y: 568.269. Maaiveld: -1,11. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks3 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.

110 Ks2 grijs scherp Opmerkingen: humeuze lagen.
150 Vkm bruin beëindigd Opmerkingen: rietzeggeveen.

boring 412 RD-X: 187.968. RD-Y: 568.318. Maaiveld: -1,02. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 donker grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje. Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.
70 Vkm bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

170 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
200 Vkm bruin scherp Veen soorten: rietveen.
210 Vk1 donker bruin scherp
220 Zs1 grijs geleidelijk Vlekken: matig gevlekt, donker grijs.
230 Zs1 donker geel geleidelijk
250 Zs1 grijs beëindigd

boring 413 RD-X: 187.957. RD-Y: 568.367. Maaiveld: -1,00. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
85 Ks1h2 bruingrijs scherp Archeologische indicatoren: puin. Bodemkundige interpretaties: vergraven.

Opmerkingen: zandige bijmenging.
120 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
150 Vkm donker bruin beëindigd Veen soorten: rietveen.
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boring 414 RD-X: 187.946. RD-Y: 568.416. Maaiveld: -0,94. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
60 Ks1h1 donker bruingrijs scherp

145 Vkm donker bruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
170 Vk1 grijsbruin scherp
200 Vkm oranjebruin geleidelijk Opmerkingen: kleilaagje op 175 cm-mv.
220 Vk3 donker bruin scherp
235 Vk3 donker grijs scherp
245 Zs2h3 donker bruin geleidelijk
270 Zs1 geelbruin geleidelijk
285 Zs1 grijs scherp
300 Lz1 geelbruin beëindigd

boring 415 RD-X: 187.935. RD-Y: 568.464. Maaiveld: -0,96. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
65 Ks1 donker bruingrijs geleidelijk
75 Vk3 grijsbruin geleidelijk

100 Vk1 licht grijsbruin geleidelijk
135 Vkm donker bruin scherp
140 Ks1h3 grijs scherp Sublagen: veenlagen.
150 Vkm donker bruin beëindigd

boring 416 RD-X: 187.923. RD-Y: 568.513. Maaiveld: -0,96. Boormethode: edelmanboring, guts.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1 grijsbruin scherp
40 Ks1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: vergraven. Opmerkingen: Veenbrokken.

170 Vkm donker bruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen.
190 Vkm oranjebruin scherp Veen soorten: rietveen.
210 Vk3 donker bruin scherp Opmerkingen: kleilaagje op 195 cm-mv, rommelig.
220 Zs1h1 bruingrijs scherp Opmerkingen: Rommelig, verspoeld.
235 Zs1 donker bruin geleidelijk
245 Zs1 geelbruin geleidelijk
265 Zs1 grijs beëindigd

boring 501 RD-X: 187.204. RD-Y: 567.524. Maaiveld: -1,15. Boormethode: edelmanboring, guts.
boring 260

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 licht grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp
75 Vkm donker bruinzwart geleidelijk

165 Vkm oranjebruin geleidelijk
180 Vk1 donker bruin scherp Veen soorten: rietveen.
185 Vk3 donker bruingrijs scherp
195 Zs1 licht bruingrijs scherp Bodemhorizont: AE.
205 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B, humus.
215 Zs1 donker geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
235 Zs1 donker geel geleidelijk Bodemhorizont: C.
280 Zs1 grijs beëindigd Bodemhorizont: C.
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boring 502 RD-X: 187.202. RD-Y: 567.574. Maaiveld: -1,05. Boormethode: edelmanboring, guts.
boring 259

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 donker grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
95 Vkm zwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

180 Vkm oranjebruin geleidelijk Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: kleilaagje op 125 cm.
185 Zs2h2 donker grijs geleidelijk
195 Zs1 grijs scherp Bodemhorizont: E.
210 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
225 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
250 Zs1 bruingeel beëindigd Bodemhorizont: C.
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Projectgegevens

Projectnaam Grou, De Burd
Projectcode 2012/063
Type onderzoek Waarderend booronderzoek
CIS-code 50.988

Projectleider drs. K.A. Hebinck
Contact 0345–620106, k.hebinck@arcbv.nl

Opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied, dhr. T. Loonstra
Contact 06–52563735, t.loonstra@minlnv.nl

Bevoegde overheid Provincie Fryslân, dhr. G. de Langen
Contact 058–2925925, vsmp@fryslan.nl

Locatiegegevens

Toponiem De Burd
Plaats Grou
Gemeente Boarnsterhim
Provincie Fryslân

Kaartblad 11A
Centrum-coördinaten 187.052/567.368

Oppervlakte 1300 + 1150 + 750 m2

Beschrijving onderzoekslocatie

Aardwetenschappelijke waarden Formatie van Nieuwkoop met dek van Formatie van Naaldwijk, Vlakte
van getijafzettingen, Kalkarme drechtvaaggronden, grondwatertrap II

Archeologische waarden Drie vuursteenvindplaatsen uit de Steentijd

Historische waarden Vanaf begin 19e eeuw onbebouwd en in gebruik als weiland.

Verwachting Hoge trefkans resten uit Steentijd.

Resultaten Vindplaats 1: behoudenswaardige vindplaats op dekzandkopje.
Vindplaats 2 en 3 , geen resten aangetroffen, niet behoudenswaardig.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied heeft Archaeological Research & Con-
sultancy (ARC bv) een waarderend inventariserend veldonderzoek door middel
van boringen uitgevoerd voor drie vuursteenvindplaatsen op het eiland De Burd
te Grou.

Aanleiding tot dit onderzoek vormt de voorgenomen herinrichting. Conform de
Wet op de archeologische monumentenzorg1 dient het plangebied eerst te worden
onderzocht op de aanwezigheid van archeologische waarden.

Het veldonderzoek is verricht op 13 en 14 maart door M.C.M. Komen MA en
drs. K.A. Hebinck. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen
die gesteld worden in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA
versie 3.2).2

1.2 Ligging en beschrijving van het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied ligt op het eiland De Burd, ten oosten van Grou (zie afb. 1).
Het onderzoeksgebied bestaat uit drie deelgebieden, die geheel in gebruik zijn als
weiland. Vindplaats 1 heeft een oppervlakte van 1300 m2, vindplaats 2 1150 m2

en vindplaats 3 750 m2. De maaiveldhoogte op de onderzoekslocatie varieert van
0,6 tot 1,0 m−NAP

1.3 Overzicht van de geplande werkzaamheden

Voor de herinrichting van De Burd zal onder meer een nieuwe vaarverbinding wor-
den aangelegd. Het onderzoeksgebied ligt binnen deze geplande vaarverbinding.
Hiervoor zal de bodem tot een diepte van 1,5 tot 2,0 m –mv worden afgegraven.

1.4 Voorgaand onderzoek

In 1996 is voor de herinrichting van Swette-De Burd een archeologisch onderzoek
uitgevoerd (Asmussen 1996) door RAAP. Dit onderzoek had tot doel om de aan-
wezigheid van 57 (mogelijke) veenterpen, terpen en oude bewoningsplaatsen vast
te stellen, te beschrijven en globaal te waarderen. Van de onderzochte locaties
is in 22 gevallen daadwerkelijk sprake van een opgehoogde woonplaats/terp, die
verband houden met de 11e/12e eeuwse ontginning van het gebied. Van deze 22
liggen er acht op De Burd. Geen van deze oude woonplaatsen ligt binnen het hui-
dige onderzoeksgebied. Ook werd er bij dit onderzoek op een keileemopduiking

1In werking getreden op 1 september 2007.
2De inhoud van de KNA kan worden geraadpleegd op www.sikb.nl.
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ca. 2 km ten oosten van het huidige onderzoeksgebied een mogelijke woonplaats
uit de steentijd gevonden.

Omdat er mogelijk meer opgehoogde bewoningsplaatsen aanwezig zijn in het ge-
bied, werd geadviseerd om aanvullend onderzoek uit te voeren in die delen waar
daadwerkelijk de bodem zal worden verstoord. Dit onderzoek is door ARC bv
in juni 2011 uitgevoerd (Hebinck 2011). Bij dit verkennend booronderzoek zijn
geen verhoogde woonplaatsen aangetroffen. Wel is binnen de nieuw te graven
vaarverbinding een dekzandrug met een intacte podzolbodem aangetroffen. Op
deze dekandrug kunnen nog archeologische resten uit de steentijd verwacht wor-
den. Naar aanleiding van dit verkennend booronderzoek werd geadviseerd om een
karterend booronderzoek op de dekzandrug uit te voeren, om deze dekzandrug uit
te karteren en om te bepalen of er sprake is van een archeologische vindplaats op
de dekzandrug.

Het karterend onderzoek op de dekzandrug is door ARC bv in december 2011 uit-
gevoerd (Hebinck 2012). Bij dit karterend booronderzoek is op drie plaatsen op de
dekzandrug bewerkt vuursteen aangetroffen, wat duidt op drie vuursteenvindplaat-
sen binnen het onderzoeksgebied. Naar aanleiding van dit karterend booronder-
zoek werd geadviseerd om op de drie vindplaatsen een waarderend booronderzoek
uit te voeren om de omvang te bepalen en om te bepalen of er daadwerkelijk sprake
is van een behoudenswaardige vindplaats.

Het huidige onderzoek geeft invulling aan deze aanbeveling.

1.5 Doel van het inventariserend veldonderzoek

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) dient ertoe het in het bureau-onderzoek
voorgestelde verwachtingsmodel te verifiëren en met veldwaarnemingen te com-
pleteren. Het IVO bestaat uit drie stappen: verkennend, karterend en waarderend
onderzoek. Het verkennende onderzoek richt zich op de bodemopbouw en moge-
lijke bodemverstoringen die de archeologische trefkans kunnen beı̈nvloeden. Het
karterende onderzoek stelt vast of er al dan niet archeologische waarden aanwezig
zijn. Het waarderende onderzoek bepaalt de waarde van de archeologische resten.

1.6 Werkwijze

Het IVO is uitgevoerd als een waarderend booronderzoek. Hiertoe zijn verspreid
over de drie vindplaatsen in totaal 40 boringen geplaatst in een grid van 10×12 m.
Op vindplaats 1 zijn veertien boringen gezet, op vindplaats 2 zestien en op vind-
plaats 3 tien boringen. De boringen zijn doorgezet tot in de C-horizont. De positie
van de boringen is ingemeten met behulp van GPS en meetlinten en de maaiveld-
hoogte bepaald met behulp van het AHN. Voor het boren is gebruikgemaakt van
een edelmanboor met een diameter van 15 cm. De bodemopbouw is beschreven
volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (Bosch 2005).
De top van het dekzand is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 2 mm.

5
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De zeefresiduen zijn doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicato-
ren zoals aardewerkfragmenten, houtskool, vuursteen, natuursteen, verbrand leem
en bot. Door de diepte van het archeologisch niveau is er geen systematische op-
pervlaktekartering uitgevoerd.
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2 Resultaten inventariserend veldonderzoek

2.1 Booronderzoek

Bij het waarderend booronderzoek zijn in totaal 40 boringen gezet tot een diepte
van 210 tot 270 cm –mv. De locaties van de boringen zijn weergegeven in afbeel-
ding 3 – 5. De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in bijlage 1.

Vindplaats 1
De bodem binnen vindplaats 1 bestaat aan de top uit een 35 tot 60 cm dikke laag
matig tot zwak siltige klei. De kleilaag gaat scherp over in een dik pakket mine-
raalarm (zegge)veen. De top van dit veen is veelal (licht) veraard tot een diepte van
60 tot 80 cm –mv. Vanaf een diepte van 170 tot 220 cm –mv (3,0 tot 2,5 m−NAP
is zwak siltig zand aanwezig. De diepteligging van de top van het zand is weerge-
geven in afbeelding 6. Hierop is te zien dat, ter plaatse van de boringen 105, 110
en 112, een zuidwest-noordoost lopende rug ligt. Ten noorden en ten zuiden van
deze rug ligt de top van het zand in boringen 109 en 111 ongeveer een halve meter
lager.

In de boringen is aan de top van het zand een dunne (bruin)grijze laag aanwezig met
daaronder een donkerbruine laag zand. De donkerbruine laag in geı̈nterpreteerd als
B-horizont en de (bruine)grijze laag als een E-horizont. Via een geelbruine laag
(BC-horizont) gaat de B-horizont op geleidelijk over in de bruingele C-horizont.
Zoals ook al uit het karterend booronderzoek bleek (Hebinck 2012), is binnen vind-
plaats 1 een volledig intact podzolprofiel aanwezig.

In de boringen 110 en 112 zijn in de top van het dekzand in totaal 3 fragmenten
vuursteen gevonden. Dit vuursteen is gedetermineerd door drs. J.R. Veldhuis. In
boring 110 zijn op een diepte van 195 tot 210 cm –mv twee mogelijk bewerkte
splinters vuursteen gevonden. De splinters doen natuurlijk aan, maar hebben wel
een slagbult en (goede) slaggolven. Het fragment in boring 112 gevonden op een
diepte van 170 tot 190 cm –mv, en betreft een (sterk) verbrand stuk vuursteen
(craquelé, witkleuring) zonder duidelijke sporen van bewerking.

Op basis van de resultaten van het waarderend booronderzoek kan vindplaats 1 be-
ter begrensd worden. De vindplaats ligt op een smalle zuidwest-noordoost lopende
rug. De vindplaats heeft een oppervlakte van ca. 350 m2. Het betreft een vind-
plaats met nederzettingsresten, die op basis van de vondsten niet nader gedateerd
kan worden dan de steentijd. Boring 110 ligt vlak naast een sloot. De vindplaats
wordt dus waarschijnlijk deels doorsneden door deze sloot, waarbij een deel van
de archeologische resten al verdwenen/verstoord kunnen zijn.

Vindplaats 2
De bodemopbouw binnen vindplaats 2 is vergelijkbaar met de bodemopbouw bin-
nen vindplaats 1. De kleilaag aan de top heeft een dikte van 35 tot 70 cm met
daaronder mineraalarm (zegge)veen. De top van het zand ligt hier met een diepte
van 200 tot 220 cm –mv (3,0 tot 2,8 m−NAP; zie afb. 7) iets lager dan op vind-
plaats 1. Er is ook minder duidelijk sprake van een hoger gelegen rug of kopje.
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Wel is er een intacte podzolbodem aanwezig.

Bij het waarderend onderzoek is in geen van de boringen vuursteen aangetroffen.
Ook in de controleboring 208, die gezet is naast de boring waarin bij het karterend
onderzoek bewerkt vuursteen is gevonden, is geen vuursteen aangetroffen. Wel is
in de boringen 211 en 212 nog een geringe hoeveelheid houtskool waargenomen.

Door het ontbreken van bewerkt vuursteen in de boringen lijkt er, op basis van
de resultaten, geen sprake te zijn van een behoudenswaardige vuursteenvindplaats
binnen vindplaats 2.

Vindplaats 3
Ook de bodemopbouw binnen vindplaats 3 is vergelijkbaar met de andere vind-
plaatsen binnen het plangebied. De kleilaag aan de top heeft hier, met uitzondering
van boring 309, een dikte van 30 tot 40 cm. De top van het zand ligt op een diepte
van 170 tot 195 cm –mv (3,0 tot 2,7 m−NAP).

Bij het waarderend onderzoek is alleen in boringen 304 en 310 houtskool aange-
troffen. Bewerkt vuursteen is in geen van de boringen gevonden. Ook in de contro-
leboring 308, ter plaatse van de boring waarin bij het karterend onderzoek bewerkt
vuursteen is gevonden, zijn geen aanvullende archeologische indicatoren waarge-
nomen. Ook binnen vindplaats 3 lijkt dus sprake te zijn van een toevalsvondst en
niet van een behoudenswaardige vuursteenvindplaats.

8
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3 Waardering volgens KNA 3.2

Hieronder wordt de waardering van vindplaats 1 gegeven van de resultaten volgens
de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.2. In deze waardering zijn
vindplaats 2 en 3 niet meegenomen door het ontbreken van vondstmateriaal, waar-
door er geen sprake is van een vindplaats. De waardering bestaat uit een scoretabel
met uitleg en een beslissingsdiagram. In de scoretabel worden de resultaten van
het onderzoek van een gewicht voorzien (mogelijke scores: 1 t/m 3). Een laag
getal representeert een lage waarde en een hoog getal een hoge waarde. In het
beslissingsdiagram wordt op basis van de scores in de tabel bepaald of het object
behoudenswaardig is. De behoudenswaardigheid van de vindplaats is het leiden-
de criterium voor het bepalen van de noodzaak voor vervolgonderzoek. Voor een
volledige beschrijving van de normen en regels volgens welke deze waardering tot
stand is gekomen, wordt verwezen naar de website van SIKB (www.sikb.nl), waar
de documentatie voor deze waardering is te vinden.

Beleving opmerkingen

schoonheid – De dekzandrug is door de diepe ligging onder het veen niet
zichtbaar

herinneringswaarde – wordt niet gescoord

Fysieke kwaliteit score opmerkingen

gaafheid 2 De top van het dekzand is nog volledig intact. Wel is de
vindplaats mogelijk deels doorsneden door een sloot.

conservering 2 De conservering van het vuursteen lijkt goed, maar op basis
van de scan voor dit booronderzoek is hierover geen nadere
uitspraak over te doen.

Inhoudelijke kwaliteit score opmerkingen

zeldzaamheid 2 Het betreft een vindplaats met resten uit de steentijd. In de
directe omgeving zijn er maar weinig bekend.

informatiewaarde 2 De informatiewaarde is gemiddeld.
ensemblewaarde 2
representativiteit 2 De vondsten zijn representatief voor vindplaatsen uit het de

steentijd.

9
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4 Conclusies en aanbevelingen

Op basis van het veldonderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

• Ter plaatse van vindplaats 1 is sprake van een behoudenswaardige vuursteen-
vindplaats, gelegen op een smalle zuidwest-noordoost lopend dekzandrugge-
tje. Het gaat om een vindplaats die niet nader te dateren is dan de steentijd.

• Ter plaatse van vindplaats 2 zijn geen aanvullende vondsten gedaan die dui-
den op een vuursteenvindplaats. De bij het karterende booronderzoek aan-
getroffen afslag lijkt een toevalsvondst te zijn. Het lijkt hier niet te gaan om
een behoudenswaardige vuursteenvindplaats.

• Ook ter plaatse van vindplaats 3 zijn, afgezien van een geringe hoeveelheid
houtskool, geen aanvullende vondsten gedaan die de aanwezigheid van een
behoudenswaardige vuursteenvindplaats bevestigen. Het eerder gevonden
vuursteen lijkt ook hier te gaan om een losse toevalsvondst.

Op basis van de resultaten van het waarderend booronderzoek wordt geadviseerd
om alleen vindplaats 1 te behouden en te beschermen. Vindplaats 2 en 3 zijn niet
behoudenswaardig en hier worden geen aanvullende maatregelen geadviseerd. Ter
plaatse van vindplaats 1 (zie afb. 9) dient de ontgravingsdiepte zodanig beperkt te
worden dat de top van het zand en daarmee de archeologische resten intact blijven.
Hierna dient de vindplaats te wordt afgedekt met klei om deze te beschermen voor
latere verspoeling.

Het is aan de bevoegde overheid, de Provincie Fryslân, om op basis van dit advies
een selectiebesluit te nemen.
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5 Samenvatting

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied heeft ARC bv en waarderend booronder-
zoek uitgevoerd voor drie vuursteenvindplaatsen op het eiland De Burd bij Grou.
Aanleiding voor het onderzoek vormt de vorgenomen herinrichting van het ge-
bied. Het waarderend onderzoek heeft tot doel om de bij het voorgaande karteren-
de booronderzoek aangetroffen vindplaatsen nader uit te karteren en te waarderen
en zo tot een advies te komen met betrekking tot eventuele vervolgstappen in de
AMZ-cyclus.

Bij het waarderend onderzoek is alleen op vindplaats 1 nog vuursteen aangetroffen
aan de top van een smalle dekzandrug onder het veen. Ter plaatse van vindplaats 2
en 3 zijn, afgezien van een geringe hoeveelheid houtskool, geen aanvullende arche-
ologische resten gevonden. Op basis van deze resultaten wodt geconcludeerd dat er
alleen op vindplaats 1 sprake is van een behoudenswaardige vuursteenvindplaats.
Hiervoor wordt behoud in situ geadviseerd. Op vindplaats 2 en 3 is geen sprake
van een behoudenswaardige vindplaats, waardoor hier vrijgave wordt geadviseerd.

12
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Bijlage 1 Boorstaten

Locatiebepaling gemeten, GPS
Referentievlak Normaal Amsterdams Peil
Maaiveldhoogtebepaling geschat, actueel hoogtebestand
Nauwkeurigheid maaiveldhoogte 10 cm

De volgende afkortingen worden in de boorstaten gebruikt.

grondsoort (onderdeel lithologie)
K klei
V veen
Z zand

bijmengsel (onderdeel lithologie)
km mineraalarm
s1 zwak siltig

s2 matig siltig

humus (onderdeel lithologie)
h1 zwak humeus
h2 matig humeus

boring 101 RD-X: 186.911 RD-Y: 567.313 Maaiveld: -0,66. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks2 grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
60 Ks2 bruingrijs scherp

195 Vkm donker bruin scherp Veen amorfiteit: sterk amorf. Veen soorten: rietveen. Opmerkingen: zeggeveen.
205 Zs1 licht grijsbruin geleidelijk Bodemhorizont: EB.

220 Zs1 bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
230 Zs1 geelgrijs beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 103 RD-X: 186.912 RD-Y: 567.288 Maaiveld: -0,63. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks2 grijsbruin geleidelijk Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
55 Ks2 bruingrijs scherp

200 Vkm donker bruin scherp Veen amorfiteit: sterk amorf. Veen soorten: rietveen.
210 Zs1 licht grijs geleidelijk Bodemhorizont: E.
230 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
250 Zs1 geelbruin beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 104 RD-X: 186.920 RD-Y: 567.344 Maaiveld: -0,76. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks2 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
60 Vkm zwartbruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

190 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
210 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
220 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.
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boring 105 RD-X: 186.920 RD-Y: 567.332 Maaiveld: -0,75. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks2 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
70 Vkm zwartbruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

175 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
180 Zs1h1 donker grijs geleidelijk Bodemhorizont: AE.
200 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
220 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 106 RD-X: 186.921 RD-Y: 567.319 Maaiveld: -0,72. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: sterk gevlekt, oranje.
60 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

150 Vkm roodbruin geleidelijk Opmerkingen: rietzeggeveen.
220 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
240 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
250 Zs1 licht geelgrijs beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 107 RD-X: 186.921 RD-Y: 567.307 Maaiveld: -0,69. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
80 Vkm zwartbruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

200 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
210 Zs1h2 donker grijs scherp Bodemhorizont: AE.
220 Zs1 bruin geleidelijk
230 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: BC.

boring 108 RD-X: 186.922 RD-Y: 567.294 Maaiveld: -0,00. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks2 bruingrijs geleidelijk Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.
80 Ks2h1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, donker bruin. Opmerkingen: rommelig.

190 Vkm bruin scherp
205 Zs1 grijs scherp Bodemhorizont: E.
215 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
220 Zs1 bruingeel beëindigd Bodemhorizont: BC.

boring 109 RD-X: 186.929 RD-Y: 567.351 Maaiveld: -0,81. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks2 grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Ks2 bruingrijs scherp
50 Vkm donker bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

210 Vkm donker bruin scherp Veen amorfiteit: sterk amorf. Veen soorten: rietveen. Opmerkingen: zeggeveen.
230 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
235 Zs1 geelgrijs beëindigd Bodemhorizont: C.
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boring 110 RD-X: 186.930 RD-Y: 567.339 Maaiveld: -0,00. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
25 Ks2 grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks2 bruingrijs scherp
60 Vkm donker bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

170 Vkm donker bruin scherp Veen amorfiteit: sterk amorf. Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: rietveen.
195 Zs1 licht grijs geleidelijk Bodemhorizont: E.
210 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B. Archeologische indicatoren: vuursteen. Opmerkingen:

houtskoolspikkels.
220 Zs1 geelgrijs beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 111 RD-X: 186.930 RD-Y: 567.326 Maaiveld: -0,00. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

220 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
245 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
260 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 112 RD-X: 186.940 RD-Y: 567.345 Maaiveld: -0,76. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks2 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
35 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
50 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

170 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
190 Zs1 bruingrijs scherp Bodemhorizont: AE. Archeologische indicatoren: vuursteen. Opmerkingen: houtskool.
200 Zs1 zwartbruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
210 Zs1 donker geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
220 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 113 RD-X: 186.940 RD-Y: 567.333 Maaiveld: -0,76. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
60 Vkm zwartbruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

200 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen, kleilaag op 90.
220 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B. Archeologische indicatoren: fijn verdeeld houtskool, spoor.
230 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 114 RD-X: 186.939 RD-Y: 567.358 Maaiveld: -0,77. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks2 grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Ks2 bruingrijs scherp
50 Vkm donker bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

220 Vkm donker bruin scherp Veen amorfiteit: sterk amorf. Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: rietveen.
240 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
250 Zs1 geelgrijs beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 115 RD-X: 186.950 RD-Y: 567.339 Maaiveld: -0,77. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

180 Vkm bruin scherp
190 Zs1 bruingrijs geleidelijk Bodemhorizont: AE.
210 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
220 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
230 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.
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boring 201 RD-X: 187.003 RD-Y: 567.273 Maaiveld: -0,00. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp
50 Vkm zwartbruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

200 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
230 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
240 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 202 RD-X: 187.003 RD-Y: 567.260 Maaiveld: -0,00. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks2 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
35 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.

150 Vkm roodbruin geleidelijk
205 Vkm bruin scherp Veen soorten: rietveen.
225 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
230 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 203 RD-X: 187.004 RD-Y: 567.248 Maaiveld: -0,78. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks1 grijsbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
55 Ks1 bruingrijs scherp
65 Vkm donker bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

210 Vkm donker bruin scherp Veen amorfiteit: sterk amorf. Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: rietveen.
220 Zs1 bruin beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 204 RD-X: 187.004 RD-Y: 567.235 Maaiveld: -0,76. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
70 Vkm zwartbruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

210 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
220 Zs1 grijs geleidelijk Bodemhorizont: E.
235 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
240 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 205 RD-X: 187.012 RD-Y: 567.279 Maaiveld: -0,76. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks2 grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
60 Vkm zwartbruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

210 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
225 Zs1 bruingrijs scherp Bodemhorizont: AE.
240 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
250 Zs1 donker geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
260 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 207 RD-X: 187.013 RD-Y: 567.254 Maaiveld: -0,76. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 bruingrijs scherp
45 Vkm donker bruinzwart geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

210 Vkm donker bruin scherp Veen amorfiteit: sterk amorf. Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: rietveen.
220 Zs1 licht grijs geleidelijk Bodemhorizont: E.
250 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
260 Zs1 geelgrijs beëindigd Bodemhorizont: C.
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boring 208 RD-X: 187.014 RD-Y: 567.242 Maaiveld: -0,75. Boormethode: edelmanboring.
controleboring

diepte lithologie kleur grens
50 Ks2 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
70 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

200 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
235 Zs1 grijs scherp Bodemhorizont: E.
250 Zs1 donker geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
260 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 209 RD-X: 187.014 RD-Y: 567.229 Maaiveld: -0,77. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks2 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
60 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

210 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
220 Zs1 grijs scherp Bodemhorizont: E.
245 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
260 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 210 RD-X: 187.023 RD-Y: 567.274 Maaiveld: -0,76. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
70 Vkm donker bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

220 Vkm donker bruin scherp Veen amorfiteit: sterk amorf. Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: rietveen.
240 Zs1 donker bruin scherp Bodemhorizont: B.
250 Zs1 geelgrijs beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 211 RD-X: 187.023 RD-Y: 567.261 Maaiveld: -0,00. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
35 Ks1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
80 Vkm donker bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

210 Vkm donker bruin scherp Veen amorfiteit: sterk amorf. Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: rietveen.
215 Zs1 licht grijs geleidelijk Bodemhorizont: E. Archeologische indicatoren: brokken houtskool, weinig.
240 Zs1 donker geelbruin beëindigd Bodemhorizont: BC. Opmerkingen: doorworteling.

boring 212 RD-X: 187.024 RD-Y: 567.249 Maaiveld: -0,75. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks2 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
70 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
80 Vkm donker bruin scherp Opmerkingen: licht veraard.

215 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
230 Zs1h1 donker grijs scherp Bodemhorizont: AE. Opmerkingen: brok houtskool.
240 Zs1 donker geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
250 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
260 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

26



Rapport 2012-35 ARC bv

boring 213 RD-X: 187.024 RD-Y: 567.236 Maaiveld: -0,76. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks2 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.
60 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

210 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
230 Zs1 donker grijs scherp Bodemhorizont: E.
240 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
250 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 214 RD-X: 187.033 RD-Y: 567.268 Maaiveld: -0,00. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks2 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Ks1 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.

220 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
230 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: AE.
250 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
260 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 216 RD-X: 187.034 RD-Y: 567.243 Maaiveld: -0,76. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks2 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
70 Ks2 grijs scherp Vlekken: matig gevlekt, oranje.

220 Vkm bruin scherp
245 Zs1 grijs scherp Bodemhorizont: E.
260 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
270 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
280 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 217 RD-X: 187.043 RD-Y: 567.262 Maaiveld: -0,78. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
60 Vkm donker bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

220 Vkm donker bruin scherp Veen amorfiteit: sterk amorf. Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: rietveen.
240 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
250 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 218 RD-X: 187.044 RD-Y: 567.249 Maaiveld: -0,78. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
70 Vkm donker bruinzwart scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

210 Vkm donker bruin scherp Veen amorfiteit: sterk amorf. Veen soorten: zeggeveen. Opmerkingen: rietveen.
230 Zs1 licht grijs geleidelijk Bodemhorizont: E.
240 Zs1 bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
250 Zs1 geelgrijs beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 301 RD-X: 187.077 RD-Y: 567.438 Maaiveld: -0,89. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
20 Ks2 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
70 Vkm donker bruin geleidelijk Opmerkingen: licht veraard.

185 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
210 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
220 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.
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boring 302 RD-X: 187.087 RD-Y: 567.432 Maaiveld: -0,92. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks2 donker grijs scherp
70 Vkm zwartbruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

180 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
210 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
220 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 303 RD-X: 187.096 RD-Y: 567.451 Maaiveld: -0,96. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 bruingrijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.

170 Vkm donker bruin scherp
200 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
210 Zs1 geelgrijs beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 304 RD-X: 187.097 RD-Y: 567.439 Maaiveld: -1,00. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 grijs scherp
60 Vkm zwartbruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

170 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
190 Zs1 bruingrijs scherp Bodemhorizont: AE.
220 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
230 Zs1 donker grijsgeel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 305 RD-X: 187.107 RD-Y: 567.445 Maaiveld: -0,00. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
70 Vkm zwartbruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

195 Vkm bruin scherp Opmerkingen: kleilaagje op 90.
215 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
225 Zs1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: BC.
240 Zs1 grijsgeel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 306 RD-X: 187.116 RD-Y: 567.464 Maaiveld: -1,02. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
15 Ks2 bruingrijs scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
30 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
70 Vkm zwartbruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

195 Vkm bruin scherp
210 Zs1 bruingrijs scherp Opmerkingen: zwakke B.
230 Zs1 grijsgeel scherp Bodemhorizont: C.

boring 307 RD-X: 187.116 RD-Y: 567.452 Maaiveld: -1,00. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
30 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
80 Vkm zwartbruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

195 Vkm bruin scherp Opmerkingen: kleilaag op 90.
200 Zs1 donker grijs scherp Bodemhorizont: AE.
220 Zs1 donker bruin scherp
230 Zs1 grijsgeel beëindigd Bodemhorizont: C.
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boring 308 RD-X: 187.087 RD-Y: 567.445 Maaiveld: -0,94. Boormethode: edelmanboring.
controleboring

diepte lithologie kleur grens
20 Ks2 donker grijs scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Ks1 grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, oranje.
60 Vkm donker bruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

180 Vkm bruin scherp
210 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
220 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 309 RD-X: 187.076 RD-Y: 567.451 Maaiveld: -0,90. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
100 Ks2 donker grijs geleidelijk
185 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
210 Zs1 donker blauw geleidelijk Bodemhorizont: B.
220 Zs1 bruingeel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 310 RD-X: 187.086 RD-Y: 567.457 Maaiveld: -0,00. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Ks2 grijs scherp
60 Vkm zwartbruin scherp Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.

180 Vkm bruin scherp Opmerkingen: rietzeggeveen.
215 Zs1 donker bruin geleidelijk Bodemhorizont: B. Opmerkingen: houtskool.
230 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.
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BIJLAGE 8 



 

  *CONCEPT* 

 
Pagina 1 van 1 

Intern memo 
 

   Wateradvies herinrichting de Burd te Grou 
 

 
Aan: T. Loonstra, DLG 
Van: R. Tamminga, Wetterskip Fryslân 

Functie: Planvormer 
Cluster / Team: Cluster Plannen  

Datum: 29 april 2014 
Toestelnummer: 058-292 2816 

Onderwerp: wateradvies herinrichting de Burd te Grou, onderdeel ontgraving van de 
Suderburd 

 
 
 
Inleiding 
Vanaf de start is Wetterskip Fryslân betrokken bij het herinrichtingsplan van het eiland de Burd te 
Grou. Door het waterschap al in een vroeg stadium te betrekken bij het herinrichtingsplan zijn de 
waterhuishoudkundige doelstellingen voldoende gewaarborgd. Hiermee is voldaan aan het 
waterstoetsproces,  zoals vermeld in Leidraad Watertoets van Wetterskip Fryslân. De aspecten die 
vanuit het oogpunt van water van belang zijn bij ruimtelijke plannen sluiten zoveel mogelijk aan bij 
het Waterbeheerplan en het Waterhuishoudingsplan Fryslân 2010-2015. 
  
Aanleg regionale kering (boezemkade) en opvaarten 
De regionale waterkering (boezemkade) beschermt het achterliggende gebied tegen hoge 
waterstanden in de Friese boezem. De regionale kering heeft met een bepaalde hoogte een kerende 
werking. Langs de regionale kering ligt een beschermingszone van 5 meter. Deze beschermingszone 
is nodig voor het beheer, onderhoud en bescherming van de regionale kering. In overleg met 
Wetterskip Fryslân is de hoogte en het profiel van de regionale kering voor dit project bepaald. 
  
KRW oevers 
De inrichting van de KRW oevers voldoen aan de beleidsuitgangspunten die Wetterskip Fryslân 
hiervoor heeft vastgelegd. Door de aanleg van de natuurvriendelijke oevers wordt de chemische- en 
ecologische toestand van het watersysteem binnen het gebied verbeterd. 
  
Procesafspraken 
Hierbij geven wij dan ook een positief wateradvies af. De watertoetsprocedure is hiermee wat ons 
betreft afgerond. 
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