
 

A.G.J. Hullegie 

  

Uitbreiding de Hemmen III  
te Sneek 
 
Een waarderend booronderzoek (IVO-O) 

Rapport 
17.122 



 

 

  



 

 

Uitbreiding De Hemmen III te Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân) 
 

Een waarderend booronderzoek (IVO-O) 

 

A.G.J. Hullegie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport 17.122 

 

 

 



 

 

Colofon 

Uitbreiding De Hemmen III te Sneek 
Een waarderend booronderzoek (IVO-O) 
 
Een onderzoek in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân 
 
Salisbury Archeologisch Rapport 17.122 
 
A.G.J. Hullegie 
 
Beheer en plaats van documentatie  
Salisbury Archeologie b.v. 
 
Versie 1.0, 31 augustus 2017 (definitief) 
 
 

 
 
 
Autorisatie — drs. A.M. Bakker (senior KNA-prospector) 
 
 
 
SalisburyArcheologie bv   
Vestiging Noord-Nederland  
Vaart z.z. 7a  
9401 GE Assen  
085-3031540  
www.salisburybv.nl  
info@salisburybv.nl  
 
 
 
ISSN 2468-4538 
 
 



 

 

  



 

 

Inhoud 

Locatie en administratieve gegevens 7 
1 Inleiding 8 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 8 
1.2 Onderzoeksresultaten voorgaand karterend ondezoek 8 
1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 8 

2 Resultaten waarderend booronderzoek 10 
2.1 Methode 10 
2.2 Resultaten 10 
2.3 Beantwoording onderzoeksvragen 11 
2.4 Conclusies en aanbevelingen 13 

Literatuur  15 
Lijst van afbeeldingen 16 
Bijlage 1 Boorpuntenkaart 17 
Bijlage 2 Boorbeschrijvingen 19 
 
 
 
 

 



 

7 

 

Locatie en administratieve gegevens 

Projectnaam Sneek-De Hemmen III 
Projectcode 20172125 
Type onderzoek Waarderend booronderzoek (IVO-O) 
OM-nummer 4559664100  
Projectleider A.M. Bakker 
Contact T: +31 85 3031540 

M: 06-14979316 
E: adriana.bakker@salisburybv.nl 

Opdrachtgever Gemeente Súdwest-Fryslân 
Contact Postbus 10000 
 8600 HA Sneek 
 T: +31 0515489000 

E: y.boonstra@sudwestfryslan.nl 
Bevoegde overheid Gemeente Súdwest-Fryslân  

namens deze: drs. Y. Boonstra 
Postbus 10000 
8600 HA Sneek 
Tel. T: +31 0515489000 

Plaats Folsgare 
Gemeente Súdwest-Fryslân 
Provincie Friesland 
Kaartblad 10O 
Centrumcoördinaten Vindplaats 3 Sweco: 170378/561162 

Vindplaats 4 Sweco: 170534/561134 
Vindplaats 4 RAAP: 170523/560188 

Oppervlakte 4625 m2 

NAP-hoogte maaiveld Vindplaats 3 Sweco Circa 0.139 +NAP 
Vindplaats 4 Sweco Circa 0.375 -NAP 
Vindplaats 4 RAAP Circa 1.306 -NAP 

Uitvoering onderzoek 16 augustus 2017 
Beheer en locatie documentatie Salisbury Archeologie b.v. en e-depot 
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1 Inleiding 

 
1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft Salisbury Archeologie b.v. een 
Inventariserend VeldOnderzoek waarderende fase (IVO-O) uitgevoerd in het plangebied De 
Hemmen III. Het plangebied betreft de uitbreiding van een bedrijventerrein aan de westzijde 
van de N7 ter hoogte van het huidige bedrijventerrein De Hemmen te Sneek. Het 
veldonderzoek is uitgevoerd door A.G.J. Hullegie (KNA-archeoloog) en D.A. Gerrets (Senior 
KNA-archeoloog) conform de beoordelingsrichtlijn Archeologie (BRL4000) protocol 4003 
Inventariserend veldonderzoek (versie 4.0) in overleg met de gemeentelijk archeoloog. De 
projectleiding was in handen van A.M. Bakker (senior KNA-prospector). Het onderzoek betreft 
drie locaties (afb.1) die aangetroffen zijn tijdens karterend onderzoek in het gebied door Raap 
en Grontmij (nu Sweco).  
 
1.2 Onderzoeksresultaten voorgaand karterend ondezoek 

RAAP vindplaats 4 is de meest zuidelijk gelegen vindplaats. Het gebied was op het moment van 
het onderzoek in gebruik voor het verbouwen van mais waardoor het terrein moeilijk 
begaanbaar was. In het onderzoek van RAAP is in één boring (boring 31) tussen 28 en 55 cm 
onder het maaiveld een bruingrijze, sterk kleiige, matig humeuze kleilaag aangetroffen met 
daarin fragmenten houtskool en verbrande klei/leem). Een megaboring op dezelfde locatie 
leverde een fragment kogelpotaardewerk op (Aalbersberg 2012). 
 
Sweco vindplaats 3 bestaat uit een aantal boringen waarin op een diepte van circa 85 cm onder 
het maaiveld in een natuurlijke kleilaag archeologische resten zijn aangetroffen. De locatie van 
de boringen is niet gepubliceerd, er is slechts een centrum-coördinaat van de vindplaats 
bekend. Dit geld ook voor Sweco vindplaats 4. De aangetroffen resten bij vindplaats 3 bestaan 
uit enkele fragmenten handgevormd aardewerk met steengruismagering. Ook zijn in 
aanvullende boringen resten verbrand bot en verbrande leem aangetroffen. Sweco vindplaats 4 
bestaat uit een natuurlijke kleilaag waarin op een diepte van 40 tot 75 cm onder het maaiveld 
archeologische resten aangetroffen zijn die bestaan uit enkele fragmenten aardewerk, 
onverbrand bot en kalksteen. Dit materiaal is fijn verdeeld en oogt verspoeld (Osinga 2009),  
 
1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 

 
Doel van het onderzoek is om op basis van de verkregen gegevens de bevoegde overheid inzicht 
te geven in de gaafheid van archeologische waarden en een onderbouwd advies te geven hoe 
hiermee om te gaan. 

 
Voor het onderzoek golden de volgende onderzoeksvragen: 

• Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen? 

• Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische indicatoren 
aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, conserveringstoestand en 
datering van deze indicatoren/vindplaats? Indien aanwezig op welke diepte bevinden deze 
zich? 

• Welke consequenties zal voortgaande planuitvoering hebben op (eventueel) aanwezige 
archeologische resten? 

• Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan dit 
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bestaan? 
 

 
Afb. 1. Locaties vindplaatsen 3 en 4 (Sweco) en vindplaats 4 (RAAP) 
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2 Resultaten waarderend booronderzoek 

2.1 Methode 

In het plangebied is een waarderend booronderzoek uitgevoerd. De locatie van de boringen en 
de hoeveelheid boringen zijn in het veld bepaald. Bij RAAP vindplaats 4 is met behulp van de 
GPS de locatie van de boring met de archeologische laag opgespoord. Hier zijn vervolgens vijf 
boringen (B1-B5) in (min of meer) een kruis omheen gezet. Vervolgens zijn op Sweco vindplaats 
4 vier boringen gezet verspreid over plangebied (B6-B9). Bij Sweco vindplaats 3 zijn, gezien 
vergelijkbare resultaten bij vindplaats 4, slechts twee boringen gezet (B10-B11). 
 
Bij het waarderend onderzoek is gebruik gemaakt van een gutsboor met een diameter van 3 cm 
en een Edelman boor met een diameter van 15 cm. De boringen zijn tot maximaal 2 m –mv 
gezet. Bij RAAP vindplaats 4 is een poging gedaan om een megaboring te zetten maar dit 
leverde geen goed beeld op van de bodemopbouw. Hierna is besloten om verder van 
megaboringen af te zien, tenzij er daadwerkelijk aanwijzingen voor een vindplaats aangetroffen 
zouden worden. De boringen zijn doorgezet tot onder het niveau waar in het voorgaand 
onderzoek door Sweco en RAAP archeologische indicatoren zijn aangetroffen. De boringen zijn 
gezet om de onderzoeksvragen te beantwoorden en tot een waardestelling te komen. 
 
De positie van de boringen en de maaiveldhoogte is ingemeten met behulp van GPS. Het 
opgeboorde sediment is met de hand onderzocht op de aanwezigheid van archeologische 
indicatoren zoals houtskool, vuursteen en aardewerk. Het opgeboorde sediment is beschreven 
conform de NEN 5104 en de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode. De locatie 
en coördinaten van de boorpunten en de resultaten van het booronderzoek zijn weergegeven in 
bijlagen 1 en 2. 
 
 
2.2 Resultaten 

 
Vindplaats 4 RAAP 
Het perceel waar vindplaats 4 van RAAP was gesitueerd, was op het moment van het onderzoek 
begroeid met maïs. Rond de locatie van vindplaats 4 die door RAAP is onderzocht zijn een vijftal 
boringen gezet (B1-5, bijlage I, afb. 4) tot maximaal 120 cm onder het maaiveld De bouwvoor 
bestaat uit een dunne laag (15 tot 25cm) licht zandige siltige klei die in boring 1-3 en 5 
opgedeeld is in twee lagen. De bovenste laag was hier duidelijk meer humeus. In boring 4 was 
dit onderscheid minder duidelijk. Onder de bouwvoor bevindt zich een 75 tot 85 cm-dikke zwak 
siltige grijze kleilaag met roestvlekken. In boringen 3 en 4 is deze laag onderverdeeld in twee 
niveaus waarbij op een dieper niveau meerdere zandlaagjes aanwezig zijn. In de boring 1 en 2 is 
dit onderscheid eveneens herkend maar niet als aparte laag genoteerd.  
Hieronder volgt een 10 tot 20 cm-dikke laag lichtgrijze, zeer siltige klei waarbij in boring 3 
resten van schelpen zijn aangetroffen. Onder deze laag bevindt zich een laag rietveen die 
doorloopt tot het einde van de boringen (in boring 2 tot 130 cm –mv). Boring 5 wijkt af van de 
overige boringen. Hier is de grijze siltige laag met roestvlekken slechts 55 cm dik. Vanaf 75 cm 
onder het maaiveld is sprake van een donkergrijsbruine sterk siltige, matig humeuze kleilaag De 
lichtgrijze laag is hier vermengd met het onderliggende veen. De archeologische laag uit boring 
31 van het onderzoek van RAAP is in geen van de boringen aangetroffen. Er is in geen van de 
boringen sprake van archeologische indicatoren in de vorm van een oud loopvlak of een 
cultuurlaag. Wel is bij boring 3 aan het oppervlak een kogelpotscherf aangetroffen.  
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Vindplaats 4 Sweco 
Bij vindplaats 4 uit het onderzoek van Sweco zijn vier boringen gezet (boring 6-9, afb. 3). De 
boringen laten zien dat er sprake is van een 10 tot 18 cm-dikke, matig siltige, humeuze kleilaag 
(bouwvoor) met hieronder een 50 tot 68 cm-dikke, verstoorde en zwak siltige kleilaag. In boring 
6 zijn hierin zeer kleine afgeronde fragmentjes (enkele millimeters groot) baksteen aangetroffen 
en zeer fijn grind. Ook in boring 9 zijn zeer kleine fragmenten baksteen aangetroffen. Onder dit 
siltige kleipakket dat in sommige boringen in meerdere niveaus is onderverdeeld, is een 25 tot 
50 cm-dik, sterk fijnzandige, lichtgrijze kleilaag aangetroffen met roestvlekken. Hieronder 
bevindt zich een 12 tot 23 cm-dik sterk siltig kleipakket dat geïnterpreteerd is als een 
overgangslaag naar het 18 tot 28 cm-dikke, donkerbruin tot zwart, sterk kleiig veenpakket wat 
er onder ligt. In boring 9 is deze laag niet aangetroffen maar gaat de zandige laag direct over in 
het kleiige veenpakket. In boring 6 die dieper gezet is dan boringen 7 tot 9 is onder dit kleiige 
veenpakket een blauwgrijze uiterst siltige kleilaag aangetroffen die doorloopt tot einde boring 
(128 -160 cm). 
 
Vindplaats 3 Sweco 
Bij Sweco vindplaats 3 zijn slechts twee boringen gezet (B10/B11, bijlage 1 afb. 2) aangezien snel 
duidelijk werd dat de situatie ter plekke gelijk was aan Sweco vindplaats 4. In beide boringen is 
sprake van een matig siltige, sterk humeuze bouwvoor die 26 cm dik is in boring 10 en 40 cm 
dik in boring 11. Hieronder bevindt zich een grijze tot donkergrijze zwak siltige, matig humeuze 
kleilaag met roestvlekken. In boring 10 is deze laag 94 cm dik en zijn in deze laag zeer kleine 
fragmenten schelp, baksteen, houtskool, verbrande leem en verbrand bot aangetroffen. Ook is 
kalkmortel in deze laag aangetroffen. In boring 11 is deze laag opgedeeld in twee lagen. In de 
bovenste 50 cm-dikke donkergrijze ,zwak siltige kleilaag zijn baksteen, schelp en 
mangaanconcreties aangetroffen. Ook is hierin een fragment verbrande leem aangetroffen. In 
de onderste  15 cm dikke, iets siltigere donkergrijsbruine kleilaag is alleen baksteen is 
aangetroffen. Onder deze laag is in boring 11 een zeer 10 cm-dikke, kleiige veenlaag te 
herkennen die overgaat in een zwak kleiige veenlaag met veel rietresten die doorloopt tot einde 
boring. In de dieper gezette boring 10 is onder de siltige kleilaag een 40 cm-dikke, sterk kleiige 
veenlaag te herkennen met hierin houtskool, baksteen en plantenresten. Deze laag wordt 
opgevolgd door een minimaal 35 cm-dikke uiterst siltige, grijsblauwe kleilaag met hierin veel 
rietresten die doorloopt tot einde boring. Tussen beide lagen is een 5 cm-dik sterk kleiig, zwart 
humeus veenbandje herkend. De aangetroffen archeologische indicatoren zijn maximaal twee 
millimeter groot. Het betreft sterk gefragmenteerd en afgerond materiaal dat vrijwel zeker hier 
afgezet is door het water.  
 
2.3 Beantwoording onderzoeksvragen 
 
Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen? 
De bodemopbouw van RAAP vindplaats 4 bestaat uit een bouwvoor gevolgd door een siltig 
kleipakket waaronder een veenpakket aangetroffen is. De bouwvoor die in enkele boringen 
opgedeeld is in twee lagen is duidelijk door menselijk ingrijpen verstoord; zeer waarschijnlijk door 
het huidige gebruik van het gebied voor het telen van mais. Het onderliggende pakket bestaat uit 
een natuurlijk kleipakket met zandlaagjes die wijzen op meerdere overstromingsfasen. In boring 
vijf is een menglaag boven het veenpakket herkend die mogelijk het resultaat is van 
veenafgravingen.  
 
De bodemopbouw bij Sweco vindplaatsen 3 en 4 bestaat uit een bouwvoor gevolgd door een 
siltig kleipakket met hieronder een zeer kleiig veenpakket gevolgd door een uiterst siltig 
kleipakket. Er is bij Sweco vindplaats 3 en 4 duidelijk sprake van getijdenafzettingen met rond circa 
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1,0 m onder het maaiveld een zeer kleiige, veraarde veenlaag. Hieronder bevinden zich meer 
getijdenafzettingen.  
Dit beeld van getijdenafzettingen onder hoog-energetische omstandigheden is te verklaren door 
de ligging van het plangebied. Ten westen van Sneek bevindt zich de Hemdijk, de voormalige weg 
van Sneek naar IJlst die over de dijk van een binnenpolder liep. Het huidige industrieterrein De 
Hemmen III is er naar vernoemd. Zo'n binnenpolder werd een ‘hem’ genoemd die bij eb een 
natuurlijke afwatering had. Een dergelijke binnenpolder werd omringd door dijken ter kering 
van bij een dijkdoorbraak binnendringend zeewater of bij een storm opgewaaid bodemwater. 
De meeste hemmen liggen ten zuiden van de lijn Sneek - Bolsward, dus ten zuiden en westen 
van de zuidelijke kom van de voormalige Middelzee en dateren waarschijnlijk uit de 12e eeuw. 
Dit stelsel van deze Hemdijken moesten dus de meer noordelijk gelegen landerijen in vroeger 
dagen beschermen tegen het water dat afkomstig was uit zuidelijker streken (de Friese meren 
en de Zuiderzee). De hemmen verloren na de verbetering van de zeedijken hun 
waterstaatkundige betekenis (www.friesscheepvaartmuseum.nl). Het huidige plangebied ligt ten 
westen van deze Hemdijk in de Schierwoldingerhem (afb. 2). 
 
Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische indicatoren 
aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, conserveringstoestand en datering van 
deze indicatoren/vindplaats? Indien aanwezig op welke diepte bevinden deze zich? 
In de boringen bij RAAP-vindplaats 4 zijn, buiten een oppervlaktevondst, geen archeologische 
indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats. De in het onderzoek 
van RAAP aangetroffen archeologische laag is niet aangetroffen. Het is goed mogelijk dat in het 
onderzoek van RAAP in 1 boring een archeologisch spoor is aangeboord. Het betreft mogelijk een 
kuil die in relatie staat tot de veenafgravingen die in dit gebied hebben plaatsgevonden. De aan 
het oppervlak bij boring 3 aangetroffen kogelpotscherf is hier mogelijk ook aan gerelateerd.  
 
In de boringen van Sweco-vindplaatsen 3 en 4 zijn duidelijk verspoelde en sterk gefragmenteerde 
archeologische indicatoren aangetroffen. In het geval van vindplaats 4 is het siltige kleipakket 
onder de bouwvoor tussen de 10 en 85 cm dik. Bij vindplaats 3 zijn in de siltige kleilaag van 26 tot 
120 cm –mv. archeologische indicatoren aangetroffen. In boring 10 is in het sterk kleiige 
veenpakket van 120 tot 160 cm –mv ook nog houtskool en baksteen aangetroffen. Ook voor deze 
vindplaatsen geldt dat het materiaal bestaat uit sterk gefragmenteerd en afgerond verspoeld 
materiaal.  
 
Welke consequenties zal voortgaande planuitvoering op de archeologische resten kunnen hebben? 
Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een 
vindplaats op de locatie van vindplaats 4 uit het onderzoek van RAAP.  
Het materiaal dat in de boringen bij vindplaats 3 en 4 van Sweco is aangetroffen, is zeer 
waarschijnlijk verspoeld en ter plekke afgezet. De herkomst van het materiaal moet 
waarschijnlijk binnen enkele honderden meters gezocht worden. Er is geen sprake van een 
primaire archeologische context. 
 
Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze bestaan? 
Zie voor aanbevelingen paragraaf 2.4. 
 

http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/
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Afb. 2. Kaart Schotanus 1718 met hierop (bij benadering) de ligging van de vindplaatsen (rode 

ster). 
 
 
2.4 Conclusies en aanbevelingen 

 
Op basis van de resultaten van het, zowel het door RAAP en Sweco uitgevoerde onderzoek en 
het waarderende booronderzoek uitgevoerd door Salisbury Archeologie b.v., kan worden 
geconcludeerd dat er geen sprake is van behoudenswaardige archeologische vindplaatsen in 
het onderzoeksgebied. 
 
De door RAAP aangetroffen archeologische laag in vindplaats 4 is niet teruggevonden in de in 
dit onderzoek gezette boringen. Waarschijnlijk betreft het een geïsoleerd archeologisch spoor in 
de vorm van een van bijvoorbeeld een afvalkuil die mogelijk gerelateerd kan worden aan de 
veenafgravingen in het gebied. Onverstoorde veenlagen zijn niet aangetroffen, slechts een 
pakket sterk kleiig veen waarboven in boring vijf een overgangslaag herkend is. Het afgegraven 
veen is vervolgens bedekt door een overspoelingspakket dat in meerdere fasen is afgezet onder 
hoog-energetische omstandigheden. Onder het veen is een natuurlijk kleipakket aanwezig.  
 
Ook bij vindplaats 3 en 4 die zijn aangetroffen door Sweco is sprake van een natuurlijke kleilaag 
met hierop een kleiig veenpakket waarop een kleipakket is afgezet onder hoog energetische 
omstandigheden. De in vindplaats 4 en vindplaats 3 aangetroffen archeologische indicatoren 
zijn duidelijk door water getransporteerd aangezien het bestaat uit zeer fijn en afgerond 
materiaal. Het materiaal is waarschijnlijk afkomstig van één of meerdere nabijgelegen 
vindplaats(en) uit de Middeleeuwen/Nieuwe tijd die in de directe omgeving (enkele honderden 
meters) moet(en) hebben gelegen. Op de kaart van Schotanus uit 1718 zijn in de omgeving van 
de plangebieden enkele huisplaatsen aangegeven. Het is zeer goed mogelijk dat het 
aangetroffen materiaal afkomstig is van deze locaties. 
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Aangezien het gaat om een natuurlijk pakket met hierin verspoeld archeologisch materiaal lijkt 
een proefsleuvenonderzoek op deze locatie weinig zinvol. Het gaat immers om archeologisch 
materiaal in een secundaire context.  
Naar de exacte locatie van deze vindplaats(en) is het slechts gissen. De kans dat deze 
vindplaats(en) nog intact is/zijn, is klein gezien de verspoeling van het materiaal en de 
aanwijzingen voor de hoog-energetische omstandigheden waaronder het materiaal is afgezet. 
Gezien de aanwezigheid van minuscule baksteenfragmentjes, moet er een calamiteit hebben 
plaatsgevonden in een periode na de bedijking.  
De aard van de afzettingen waarin de archeologische indicatoren op beide locaties zijn 
aangetroffen, zijn sterk vergelijkbaar en lijken terug te gaan op dezelfde gebeurtenis. Dit 
ondanks de onderlinge afstand van ruim 150 m waarop beide locaties van elkaar gelegen zijn. 
Gezien de dikte van het pakket, waarin de indicatoren zijn aangetroffen, moet het om een 
gebeurtenis gaan waarin ofwel in korte tijd een grote hoeveelheid sediment is afgezet, ofwel er 
over langere tijd overstroming heeft plaatsgevonden. 
Met het oog op voorgaande planontwikkeling adviseert Salisbury Archeologie B.V. het 
plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ingrepen. Met betrekking tot de 
aanbevelingen/bevindingen uit onderhavig onderzoek dient contact opgenomen te worden met 
het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Súdwest-Fryslân. 
 
Ook voor het vrijgegeven plangebied bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch sporen en vondsten worden aangetroffen. Op grond van artikel 5.10 
van de Erfgoedwet 2016, dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst 
bij de gemeente, provincie of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
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Afb. 5. Boorpunten vindplaats 4 RAAP 

 
 

Boring X Y 
B1 170521 560187 
B2 170520 560191 
B3 170523 560182 
B4 170529 560187 
B5 170514 560189 
B6 170534 561128 
B8 170526 561136 
B7 170528 561120 
B9 170543 561118 
B10 170378 561163 
B11 170386 561169 
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Bijlage 2 Boorbeschrijvingen 

 

 
 
 

boring diepte textuur humus/grind Kleur Bijzondere bestanddelen Interpretatie Opmerkingen Overgang
b1 0-14 ks2 h2 dgr/br z1 bv

14-25 ks2 h2 br/gr fe1, z1 bv scherp

25-110 ks1 h0 gr fe1, z1 kwelder
Dieper gelegen zijn zandlaagjes aanwezig en 
plantenresten (weinig). scherp

110-120 ks3 h0 lgr zeer siltige klei (stopverf) scherp
boring diepte textuur humus/grind Kleur Bijzondere bestanddelen Interpretatie Opmerkingen Overgang
b2 0-10 ks2 h2 dgr/br z1 bv

10-15 ks2 h2 br/gr fe1, z1 bv scherp
15-95 ks1 h0 gr fe1, scherpe zandlaagjes kwelder kwelder met zandlaagjes (stormvloed) scherp
95-115 ks3 h0 lgr schelpfragmenten kwelder scherp
115-130 veen h4 dbr rietveen scherp

boring diepte textuur humus/grind Kleur Bijzondere bestanddelen Interpretatie Opmerkingen Overgang
b3 0-10 ks2 h2 dgr/br z1 bv

10-15 ks2 h2 dgr/br z1 bv scherp
15-42 ks1 h0 gr z1, schelpfragmenten, fe1 kwelder scherp
42-90 ks1 h0 gr fe1, scherpe zandlaagjes kwelder scherp
90-100 ks3 h0 lgr kwelder scherp
100-120 veen h4 dbr rietveen scherp

boring diepte textuur humus/grind Kleur Bijzondere bestanddelen Interpretatie Opmerkingen Overgang
b4 0-15 ks2 h2 dgr/br z1 bv geen onderscheid in bv als in b1 en b2

15-65 ks1 h0 gr fe1, z1 kwelder scherp
65-100 ks1 h0 gr fe1, z2, zandlaagjes kwelder krinkelige laagjes scherp
100-115 ks3 h0 lgr kwelder scherp
115-120 veen h4 dbr rietveen scherp

boring diepte textuur humus/grind Kleur Bijzondere bestanddelen Interpretatie Opmerkingen Overgang
b5 0-10 ks2 h2 dgr/br z1 bv

10-20 ks2 h3 dgr/br z1 bv scherp
20-75 ks1 h0 gr fe1, z1 kwelder 60-65 laagje met meer ijzer scherp
75-85 ks3 h1 dgr/br organisch materiaal slootvulling? geen slootvulling, vermengd met veen eronder scherp
85-100 veen h4 dbr rietveen scherp
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boring diepte textuur humus/grind Kleur Bijzondere bestanddelen Interpretatie Opmerkingen Overgang
b6 0-10 ks2 h3 dbr z2 bv

10-62 ks1 h1, grind dgr/br bkst, grind verstoord doorploegd?, (kleine afgeronde fragmenten baksteen scherp
62-87 kz1 h0 lgr fe1, z2 (fijn) natuurlijke laag? scherp
87-100 ks3 h3 dbr/zw siltig sterk humeus natuurlijke laag? scherp
100-110 ks3 h3 dbr/zw overgangszone veen vaag
110-128 vk3 h4 zw zeer kleiig veraard veen vaag
128-140 ks4 h2 dbr/blgr verticaal doorworteld (riet), overgang vaag
140-160 ks4 h1 bl/gr getijdeafzettingen vaag

boring diepte textuur humus/grind Kleur Bijzondere bestanddelen Interpretatie Opmerkingen Overgang
b7 0-10 ks2 h3 dbr z1 bv

10-38 ks1 h1 dgr/br fe1 verstoord scherp
38-60 ks1 h1 lgr fe1, bkst verstoord vaag
60-110 kz3 h0 lgr fe1 verstoord vaag
110-125 ks3 h3 zw fe1 verstoord, veraard veen vaag
110-130 vk3 h4 zw kleiig veraard veen vaag

boring diepte textuur humus/grind Kleur Bijzondere bestanddelen Interpretatie Opmerkingen Overgang
b8 0-12 ks2 h3 dbr z1 bv

12-50 ks1 h1 gr fe1, mangaan verstoord doorworteld, schoner dan in boring 6-7 scherp
50-80 ks2 h1 dgr/br bkst verstoord gelijk aan laag 2 boring 6-7 scherp
80-108 kz3 h0 gr z3 verstoord fijn zandige kleilaag scherp
108-120 ks3 h3 dbr verstoord scherp

boring diepte textuur humus/grind Kleur Bijzondere bestanddelen Interpretatie Opmerkingen Overgang
b9 0-18 ks2 h3 dbr z1 bv

18-60 ks1 h1 dgr/br fe1 verstoord scherp
60-85 ks2 h1 dgr z2, schelp, bkst verstoord als laag 2 6-7 scherp
85-112 kz3 h0 gr vaag

112-125 vk2 h4 dbr/zw
bijna veen, herkenbare plantenresten, veraard 
maar niet compleet vaag

125-140 vk3 h4 zw rietresten zeer kleiig veen scherp
boring diepte textuur humus/grind Kleur Bijzondere bestanddelen Interpretatie Opmerkingen Overgang
b10 0-26 ks2 h3 dbr bv

26-120 ks1 h1 gr fe1, schelp, bkst, hk1, kalkmortel verstoord vnr 1,2, verbrande leem en verbrand bot scherp
120-160 vk3 h4 zw/br hk1, bkst, herkenbare plantenresten scherp
160-165 vk3 h4 zw scherp
165-200 ks4 h2 gr/bl veel riet +++ scherp

boring diepte textuur humus/grind Kleur Bijzondere bestanddelen Interpretatie Opmerkingen Overgang
b11 0-40 ks2 h3 dbr bv doorworteld

40-90 ks1 h1 dgr fe1, bkst, schelp, mangaan verstoord fragment Limecola balthica en verbrande leem scherp
90-105 ks2 h1 dgr/br bkst verstoord scherp
105-115 vk3 h4 dgr/br verstoord scherp
115-120 vk1 h4 dbr/zw veel riet +++ verstoord scherp
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