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1 Samenvatting 

In opdracht van Roobeek advies heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd in het plangebied Hoofdstraat 30 te Westerbork (Gemeente 

Midden Drenthe). Het plangebied ligt in het centrum van Westerbork en heeft een oppervlakte 

van krap 3.000 m2. In het plangebied is de bouw van een woning (landhuis) voorzien. Uit het 

bestemmingsplan blijkt dat op de locatie de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 1 ligt. Dit 

betekent dat bij ingrepen dieper dan 30 cm-mv archeologisch onderzoek deel moet uitmaken 

van de ruimtelijke procedure. 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat de zuidzijde van het plangebied ligt op een 

dekzandrug met een hoge archeologische verwachting voor de periode laat paleolithicum – 

nieuwe tijd, maar op basis van een opgraving 70 meter ten oosten van het plangebied, met 

name voor de periode 12e – 14e eeuw. Archeologische sporen worden verwacht direct onder 

de bouwvoor in de top van de ongeroerde C-horizont. In de noordzijde van het plangebied 

worden in een van oorsprong laaggelegen zone veengronden verwacht met de kans op offer- 

en depositie vondsten. 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de zuidzijde van het plangebied inderdaad 

is gelegen op een van oorsprong hoge dekzandrug. De bodem bestaat over het algemeen uit 

een A-C profiel, maar de bodem lijkt over het algemeen slechts tot beperkte diepte verstoord, 

maar plaatselijk komen diepere verstoringen plaats. De zuidzijde van het plangebied krijgt een 

middelhoge archeologische verwachting. In de noordzijde is opgebrachte grond aangetroffen 

die gelegen is op een waterharde laag, die allicht ontstaan is door ijzerrijke kwel. Er zijn geen 

veenlagen aangetroffen. De noordzijde van het plangebied krijgt een lage archeologische 

verwachting. 

Het wordt aanbevolen om bodemingrepen dieper dan 40 cm-mv in de zone met een 

middelhoge archeologische verwachting zoveel mogelijk te voorkomen. Is dit niet mogelijk dan 

wordt aangeraden om een archeologisch onderzoek uit te voeren door middel van 

proefsleuven ter plaatse van de voorziene bodemverstoringen dieper dan 40 cm-mv. Het doel 

van het gravend onderzoek is om na te gaan of zich nog grondsporen in het plangebied 

bevinden en zo ja wat de archeologische waarde hiervan is. Gezien de beperkte oppervlakte 

van het te verstoren gebied (alleen ter plaatse van de woning), wordt aanbevolen om rekening 

te houden met een doorstart naar een definitieve opgraving. 

Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

Gemeente Midden-Drenthe. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie 

besluit nemen over deze aanbeveling. 

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de 

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem 

verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de 

Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt 

aangeraden om contact op te nemen met de Gemeente Midden-Drenthe. 
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2  Inleiding 

2.1 Kader 

In opdracht van Roobeek advies heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd in het plangebied Hoofdstraat 30 te Westerbork (Gemeente 

Midden Drenthe). Het plangebied ligt in het centrum van Westerbork en heeft een oppervlakte 

van krap 3.000 m2. De boringen zijn een aanvulling op een in 2010 uitgevoerd bureau- en 

verkennend booronderzoek.1 Dit onderzoek had betrekking op een groter plangebied, waarvan 

ook nr. 30 deel vanuit maakte. Er was toen geen toestemming om grondboringen op het 

perceel van nr. 30 uit te voeren.  

In het plangebied is de bouw van een woning voorzien. Uit het bestemmingsplan blijkt dat op 

de locatie de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 1 ligt. Dit betekent dat bij ingrepen 

dieper dan 30 cm-mv archeologisch onderzoek deel moet uitmaken van de ruimtelijke 

procedure.2 Deze dubbelbestemming ligt op hele oude centrum van Westerbork, dat is op de 

archeologische monumenten kaart (AMK) opgenomen als terrein van archeologische waarde 

(AMK-nr. 14480). Het terrein is niet van opgenomen als zijnde van Provinciaal belang.3  

Het aanvullend booronderzoek heeft plaatsgevonden in  juli 2016 en is uitgevoerd door dhr. 

L.C. Nijdam. 

2.2 Administratieve data 

Toponiem: Hoofdstraat 30 
Projectnaam: Westerbork, Hoofdstraat 30 
Kadastrale adres: D 06183, D 065258 en D 064169 
Provincie: Drenthe 
Gemeente: Midden Drenthe 
Opdrachtgever: 
Adviseur opdrachtgever: 

Dhr. H. Bos 
Roobeek advies 
Dhr. M. Beek 
T: 06-13141715 

Bevoegd gezag: Gemeente Midden Drenthe 
Centrum Coördinaat: 237554/541056 
Oppervlakte: 3.000 m2 
Kaartblad: 17B 
Onderzoekmeldingsnummer: 4007072100 

2.3 Beschrijving plangebied 

Hoofdstraat 30 is gelegen ten noorden van de Hoofdstraat in het centrum van Westerbork (zie 

afbeelding 1). Het plangebied is momenteel bebouwd met een kleine schuur in het noordelijk 

deel van het perceel. De Hoofdstraatzijde ligt braak en is deels groentetuin. Het middendeel 

van het terrein is verhard met klinkers en de schuur in de noordzijde wordt omgeven door gras 

(zie afbeelding 5). 

                                                           
1
 Veenstra 2010 

2
 Gemeente Midden-Drenthe 2012 

3
 Tolsma en Marinelli 2012 
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Afbeelding 1. Plangebied (paars) op een topografische kaart.4 

2.4 Voorziene ontwikkeling 

Binnen het plangebied is de bouw van een woning (landhuis) voorzien. De bodemverstoring zal 

bestaan uit het uitgraven van een bouwput en het aanleggen van ondergrondse infrastructuur. 

De woning is centraal op het perceel voorzien (zie afbeelding 2). De schuur in de noordzijde 

blijft gehandhaafd.  

                                                           
4
 Kadaster 2012 
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Afbeelding 2. Voorziene inrichting van de kavel met een woning en een schuur. 

2.5 Doel en Vraagstelling 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Het doel van het aanvullend booronderzoek het vaststellen 

van de bodemopbouw en op basis daarvan de archeologische verwachting scherper te 

formuleren. De volgende vragen worden hierbij gesteld: 

 Wat is de archeologische verwachting? 

 Wat is de bodemopbouw? 

 Zijn er potentiele archeologische niveaus aanwezig, zo ja wat is de aard en op welke 

diepte liggen deze? 

 Worden deze niveaus bedreigd door de voorziene ingreep? 

 Is archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk en zo ja welk type onderzoek? 
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3 Bureauonderzoek 

3.1 Voorgaande onderzoeken 

Onderzoeksmelding 37645 (zie afbeelding 3) omvat eveneens het huidige plangebied. Dit 

onderzoek heeft bestaan uit een bureaustudie en een verkennend booronderzoek. 

Uit het uitgevoerde bureauonderzoek is gebleken dat de Hoofdstraat van Beilen ligt op een 

hoge en droge zandgrond, welke vanaf het Paleolithicum t/m de Nieuwe tijd gunstig was voor 

bewoning. In de nabijheid van het plangebied zijn bewoningsresten aangetroffen daterend uit 

vrijwel alle verwachte archeologische perioden. Indien aanwezig zullen archeologische resten 

zich aftekenen als grondsporen onder de geroerde toplaag van de bodem. Het plangebied 

vormde voorheen de brink van het dorp. Deze brink is mogelijk al vanaf de Middeleeuwen in 

gebruik en tot op heden niet bebouwd geraakt. Eventuele bewoningsresten uit periodes voor 

de aanleg van de brink kunnen hier nog onverstoord aanwezig zijn.  

Uit booronderzoek, waarbij alleen ten oosten van het huidige plangebied is geboord, is 

gebleken dat de bodem oorspronkelijk bestaat uit podzolgronden in de zuidzijde en uit veen 

op zand/keileem in de noordzijde. Het terrein loopt naar het noorden toe af, waar 

veengronden liggen in een vermoedelijke uitblazingslaagte. 

Naast onderzoeksmelding 37645 dat ook het plangebied omvat zijn in de directe omgeving nog 

enkele onderzoeken verricht (zie afbeelding 3). 

Ter plaatse van Hoofdstraat 36 heeft een serie onderzoeken uiteindelijk geleidt tot een 

definitieve opgraving (onderzoeksmeldingen: 49367, 50208 en 3297019100 (niet op de kaart)). 

De definitieve opgraving is in 2015 is uitgevoerd.5 Dit onderzoek heeft twee gebouw-

plattegronden opgeleverd uit de periode 12e – 14e eeuw. Er zijn geen grondsporen van oudere 

bewoningsfasen aangetroffen. Een deel van het vondstmateriaal was vermengd, waardoor het 

lastig bleek om fasering in de grondsporen aan te brengen. 

Onderzoeksmelding 48062 op ongeveer 50 meter ten westen van het plangebied betreft een 

archeologisch booronderzoek. Hierbij is het volgende geconstateerd: Top pleistocene zand op 

circa 1,7 meter diepte. Hierop laag veen, laag stuifzand en laag bestrating. Pleistocene zand 

heeft langdurig droge condities gehad. De top ervan is intact. Op dat niveau geen indicatoren 

zoals houtskool of bewerkt vuursteen. Bovenin stuifzand scherven aardewerk van omstreeks 

19e eeuw. Advies om geen nader onderzoek te ondernemen. 

Onderzoeksmelding 26778 op ongeveer 200 meter ten zuidoosten van het plangebied heeft 

een verstoord bodemprofiel opgeleverd en er is geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te 

voeren. 

 

 

                                                           
5
 Tulp e.a. 2016 
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Afbeelding 3. Overzicht van onderzoeksmeldingen en waarnemingen tot juli 2015. De 
definitieve opgraving aan de Hoofdstraat 36 vond plaats bij de nummers 49367 en 50208. Het 
plangebied is paars weergegeven.  
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3.2 Bespreking van de hoogtekaart. 

Uit de onderstaande hoogtekaart valt op te maken dat de zuidzijde van het plangebied van 

oorsprong hoger ligt dan de noordzijde en dat het noordelijk deel van het plangebied is 

opgehoogd. Het centrale deel van het plangebied ligt het hoogst. Het maaiveld ligt hier op 

circa 17.8 m + NAP. In de zuidzijde ligt het maaiveld op circa 17,4 m + NAP en in het noorden 

op circa 17,6 m + NAP.6 

 

Afbeelding 4. Plangebied op een hoogtekaart van het plangebied.7 De twee waarnemingen 
liggen ter plaatse van de opgegraven gebouw-plattegronden uit de 12e – 14e eeuw. 
 

3.3 Oude kaarten 

In afbeelding 5 is de minuutplan uit de periode 1811-1832 en een kaart van rond 1950 

afgebeeld. Op de minuutplan is de bebouwing rondom het plangebied gelegen en in 1950 zijn 

twee gebouwen aanwezig, te weten één in het zuidelijk deel en één in het noordelijk deel. 

Beide gebouwen bestaan nu niet meer. Langs de oostzijde lag een weg. De huidige oprit in de 

oostzijde van het perceel aan de Hoofdstraatzijde is waarschijnlijk een restant van deze weg. 

                                                           
6
 AHN-2 2007-2012 

7
 AHN-2 2017-2012 
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Afbeelding 5. Plangebied op de minuutplan uit begin 19e eeuw en op een kaart van rond 1950.8 
 

                                                           
8
 Kadaster 1811-1832 en Bureau Militaire Verkenningen 1900 
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4 Archeologische verwachting 

Op basis van de resultaten van het gravend archeologisch onderzoek (proefsleuven en 

definitieve opgraving) op circa 70 meter ten oosten van het plangebied kan worden 

geconcludeerd dat de archeologische verwachting in het plangebied met name hoog is voor de 

periode 12e - 14e eeuw. Uit de opgraving is gebleken dat archeologische sporen zich aftekenen 

in de C-horizont onder de geroerde bovengrond en onder een plaatselijk aanwezig esdek-

restant. De opgravingsvlakken zijn aangelegd tussen 16,0 en 16,2 m + NAP, circa 1,0 meter 

onder het maaiveld. Het vondstmateriaal bestond overwegend uit ruim te dateren kogelpot 

aardewerk en een enkel fragment import aardewerk (Pingsdorf/Paffrath).9 

Daarnaast blijft de verwachting bestaan voor resten uit de periode Laat-Paleolithicum – t/m 

Nieuwe tijd. Grondsporen uit de perioden zullen zich eveneens aftekenen in de top van het 

intacte pleistocene zand. De Hoofdstraat van Westerbork ligt op een dekzandrug die zowel aan 

de zuidzijde als aan de noordzijde wordt begrenst door lager gelegen zones (zie afbeelding 4). 

De laagte ten noorden is in ieder geval ten dele opgevuld met veen.10 De hoger gelegen 

gronden zijn waarschijnlijk in gebruik geweest als akker, waardoor de oorspronkelijk 

podzolgrond is opgenomen in akkerlagen, waardoor nu een Ap-C profielen aanwezig zijn. 

Mogelijk zijn langs de laagte in de noordzijde plaggen opgebracht om de grond te verhogen om 

deze droger te krijgen en ook geschikt te maken voor akkerbouw. Op de overgang naar deze 

laagte worden nog wel podzolgronden verwacht, maar hier dient ook rekening te worden 

gehouden met waterharde lagen als gevolg van ijzerrijke kwel. In het noorden van het 

plangebied kan ander opgebrachte grond veen aanwezig zijn. 

Bodemverstoring in het plangebied kan verwacht worden ter plaatse van de 19e en 20e eeuwse 

bebouwing, zoals aanwezig in afbeelding 5. 

5 Verkennend booronderzoek 

5.1 Methode 

In het plangebied zijn 9 grondboringen gezet. De boringen zijn tot een diepte van 1 – 1,5 m –

mv gezet met Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De opgeboorde grond is lithologisch 

beschreven conform de NEN 5104.11 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op 

basis het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.12 De archeologische belangrijke 

kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode zijn 

bestudeerd en indien aanwezig beschreven.13 De boorlocaties zijn ingemeten met een DGPS op 

circa 1,0 m nauwkeurig. De hoogte is bepaald op basis van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland.14 

De boorpuntenkaart is opgenomen in afbeelding 6 en de boorstaten zijn opgenomen in bijlage 

1. 

                                                           
9
 Tulp e.a. 2016 

10
 Veenstra 2010 

11
 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 

12
 Bakker en Schelling 1989 

13
 Bosch 2007 

14
 AHN-2 2007-2012 
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Afbeelding 6. Boorpuntenkaart. 

5.2 Resultaten en interpretatie 

De resultaten en het advies is gevisualiseerd in afbeelding 8. 

De bodemopbouw in het plangebied laat zich in twee zones verdelen. In de zuidzijde is 

oorspronkelijk een hooggelegen zone waar podzolgronden voorkwamen. Als gevolg van 

grondbewerking zijn de natuurlijke humusrijke bodemlagen opgenomen in de bouwvoor en is 

nu een A-(B)C profiel aanwezig. De noordzijde van het plangebied maakt van oorsprong deel 

uit van een laaggelegen gebied, maar het maaiveld is door het opbrengen van grond hoger 

komen te liggen dan de oorspronkelijk hoger gelegen zuidzijde (zie afbeelding 7). Hier zijn 

onder opgebrachte bodemlagen, vanaf circa 1,0 m –mv waterharde door ijzerrijke kwel 

verdichte bodems aangetroffen. In de zuidzijde (boringen 1 en 2) is onder een recente 

bouwvoor van 40-45 cm, een dunne geroerde tussenlaag, vanaf 45-60 cm -mv een (B)C-

horizont aangetroffen. In boringen 3 en 8 is onder geroerde lagen van 20 respectievelijk 40 cm 

dikt een Bh (mogelijk oude akkerlaag) en BC-horizont aangetroffen. De bodem lijkt hier tot een 

beperkte diepte verstoord, maar plaatselijk (boringen 4 en 9) is een diepere verstoring 

aanwezig. De zuidzijde krijgt een middelhoge archeologische verwachting en geen hoge 

verwachting in verband met de aanwezigheid diepere bodemverstoringen. 
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Afbeelding 7. Hoogteprofiel van Zuid (boring 2) naar Noord (boring 6)met aangegeven de 
verstoringsdiepte met een zwarte lijn langs de boorstaten.  
 

In het noordelijke deel van het terrein is in de boringen 5 t/m 7 opgebrachte en geroerde 

grond aangetroffen tot circa 100 cm-mv. Onder de opgebrachte grond ligt een donkerbruine 

bodemlaag die geïnterpreteerd is als een waterharde, door ijzerrijke kwel verdichte, 

bodemlaag. Veen zoals dat bij booronderzoek iets ten oosten van het plangebied is 

aangetroffen, ontbreekt in het plangebied. Niet uitgesloten wordt dat veenlagen zijn 

afgegraven, voordat grond is opgebracht. Het noordelijk deel van het plangebied lijkt 

ongeschikt geweest te zijn voor bewoning als gevolg van te hoge waterstanden. Door et 

ontbreken van veen  
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Afbeelding 8. Kaart met resultaat en advies. 
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6 Conclusies  

 Wat is de archeologische verwachting? 

In het plangebied worden resten verwacht uit de periode laat-paleolithicum-nieuwe 

tijd. Op basis van een opgraving op 70 meter ten oosten van het plangebied is de 

verwachting met name hoog voor resten uit de late middeleeuwen 12e – 14e eeuw. 

 Wat is de bodemopbouw?  

In de zuidzijde van het plangebied komt een dekzandrug voor, waarvan de top door 

landbouwactiviteiten en als gevolg van bouw- en sloop werkzaamheden geroerd is tot 

in de top van de C-horizont en plaatselijk dieper. In de noordzijde van het plangebied 

lag oorspronkelijk een  laagte. Hier komen onder opgebrachte lagen waterharde 

bodemlagen voor. 

 Zijn er potentiele archeologische niveaus aanwezig, zo ja wat is de aard en op welke 

diepte liggen deze?  

De noordzijde van het plangebied heeft op basis van het booronderzoek een lage 

archeologische verwachting gekregen. In de zuidelijke helft van het plangebied kunnen 

direct onder de bouwvoor in de top van de C-horizont nog archeologische grondsporen 

aanwezig zijn vanaf een diepte van circa 40 cm-mv. Plaatselijk worden ook diepere 

verstoringen verwacht. 

 Wordt een archeologisch niveau bedreigd door de voorziene bodemingreep? 

Bij de bouw van de woning vinden naar alle waarschijnlijk graafwerkzaamheden dieper 

dan 40 cm-mv plaats in de zone waar nog archeologische grondsporen verwacht 

kunnen worden.  
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7 Aanbeveling 

Is archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk en zo ja welk type onderzoek? 

Het wordt aanbevolen om bodemingrepen dieper dan 40 cm-mv zoveel mogelijk te voorkomen. 

Is dit niet mogelijk dan wordt aangeraden om een archeologisch onderzoek uit te voeren door 

middel van proefsleuven ter plaatse van de voorziene bodemverstoringen dieper dan 40 cm-

mv. Gezien de beperkte oppervlakte van het te verstoren gebied (alleen ter plaatse van de 

woning), wordt aanbevolen om rekening te houden met een doorstart naar een definitieve 

opgraving. 

Het doel van het gravend onderzoek is om na te gaan of zich nog grondsporen in het 

plangebied bevinden en zo ja wat de archeologische waarde hiervan is. 

Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

Gemeente Midden-Drenthe. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie 

besluit nemen over deze aanbeveling. 

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de 

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem 

verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de 

Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt 

aangeraden om contact op te nemen met de Gemeente Midden-Drenthe. 
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Bijlage 1 boorstaten 



40

Boring 1       RD-coördinaten: 237554/541038

-mv (m)    NAP(m)

0 17,4

Boring 1       RD-coördinaten: 237554/541038

-mv (m)    NAP(m)

1 16,4

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

45
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord, 
vlekken donker bruin60

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, BC horizont dekzand
100

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

40

Boring 2       RD-coördinaten: 237553/541023

-mv (m)    NAP(m)

0 17,3

Boring 2       RD-coördinaten: 237553/541023

-mv (m)    NAP(m)

1 16,3

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

60
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, zwak roesthoudend, gevlekt/verstoord, veel 
humeuze vlekken

120

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

10

Boring 3       RD-coördinaten: 237567/541048

-mv (m)    NAP(m)

0 17,5

Boring 3       RD-coördinaten: 237567/541048

-mv (m)    NAP(m)

1 16,5

klinker   20

Zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak 
baksteenhoudend, gevlekt/verstoord

40

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

50

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

100

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



15

Boring 4       RD-coördinaten: 237573/541064

-mv (m)    NAP(m)

0 17,7

Boring 4       RD-coördinaten: 237573/541064

-mv (m)    NAP(m)

1 16,7

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
opgebracht25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs/bruin, scherpe ondergrens, opgebracht

85
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, vlekken licht bruin

125

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord, veel 
humeuze vlekken150

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

90

Boring 5       RD-coördinaten: 237576/541081

-mv (m)    NAP(m)

0 17,8

Boring 5       RD-coördinaten: 237576/541081

-mv (m)    NAP(m)

1 16,8

Zand, matig fijn, zwak siltig scherpe ondergrens, zwak puinhoudend, opgebracht

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus gevlekt/verstoord, veel humeuze vlekken, 
gestuit op onbekend



70

Boring 6       RD-coördinaten: 237578/541102

-mv (m)    NAP(m)

0 17,5

Boring 6       RD-coördinaten: 237578/541102

-mv (m)    NAP(m)

1 16,5

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus scherpe ondergrens, zwak puinhoudend, 
opgebracht

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, E horizont dekzand

105

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand, slecht ontwikkeld

140

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

150

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

100

Boring 7       RD-coördinaten: 237558/541097

-mv (m)    NAP(m)

0 17,6

Boring 7       RD-coördinaten: 237558/541097

-mv (m)    NAP(m)

1 16,6

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

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, zwak roesthoudend, 
watererharde laag, C horizont dekzand

40

Boring 8       RD-coördinaten: 237562/541063

-mv (m)    NAP(m)

0 17,8

Boring 8       RD-coördinaten: 237562/541063

-mv (m)    NAP(m)

1 16,8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, scherpe ondergrens, opgebracht

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

100

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



10

Boring 9       RD-coördinaten: 237557/541047

-mv (m)    NAP(m)

0 17,6

Boring 9       RD-coördinaten: 237557/541047

-mv (m)    NAP(m)

1 16,6

klinker   

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord, 
humeuze vlekken

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




