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Samenvatting 

In opdracht van Kassenbouwadvies heeft ArGeoBoor een verkennend en karterend 

booronderzoek uitgevoerd in een perceel ten zuidwesten van de hoek Ruigendijk en Dwarsweg 

te Tinte (Gemeente Westvoorne). De aanleiding van het onderzoek is de bouw van een kas en 

de aanleg van een waterbassin. Bij de voorziene werkzaamheden zal de bodem geroerd 

worden waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurd is. Eventueel aanwezige archeologische 

resten kunnen hierbij verstoord worden. 

Voorafgaand aan het veldonderzoek is een PvE opgesteld. Hierbij is de volgende 

archeologische verwachting geformuleerd. In het plangebied kunnen bewoningssporen 

aangetroffen worden uit de Romeinse tijd in de top van de Afzettingen van Duinkerke I, 

Middeleeuwen in en/of op de Afzettingen van Duinkerke III en Nieuwe tijd op de Afzettingen 

van Duinkerke III. De top van de Afzettingen van Duinkerke I bevindt zich naar verwachting 

binnen een diepte van een meter beneden maaiveld. De middeleeuwse sporen kunnen 

teruggaan tot de vroegste ontginningsperiode. 

Uit het uitgevoerde booronderzoek is gebleken dat binnen het plangebied een vindplaats uit 

de Romeinse tijd aanwezig is. De vindplaats wordt door de bouw van de kas verstoord door 

het aanbrengen van poeren. De verstoring bedraagt minder dan circa 1% van de oppervlakte 

van de vindplaats. Vanwege deze geringe verstoring van de vindplaats wordt een 

vervolgonderzoek niet nodig geacht. 

Het wordt aanbevolen om geen archeologische vervolgonderzoek van de vindplaats uit te 

voeren. Wel wordt aanbevolen om de, bij het boren van de gaten voor het aanbrengen van de 

poeren, vrijkomende grond te zeven om archeologisch materiaal te verzamelen voor 

onderzoek en analyse, zodat de vindplaats beter gedateerd kan worden. Het heeft de voorkeur 

om deze werkzaamheden te laten uitvoeren door amateurarcheologen om de kosten hiervoor 

zo laag mogelijk te houden.  

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

vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de 

Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om indien bij het herkennen van 

vondsten en grondsporen contact op te nemen met de Gemeente Westvoorne en BOOR.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Kassenbouwadvies heeft ArGeoBoor een verkennend en karterend 

booronderzoek uitgevoerd in een perceel ten zuidwesten van de hoek Ruigendijk en Dwarsweg 

te Tinte (Gemeente Westvoorne). De aanleiding van het onderzoek is de bouw van een kas en 

de aanleg van een waterbassin. Bij de voorziene werkzaamheden zal de bodem geroerd 

worden waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurd is. Eventueel aanwezige archeologische 

resten kunnen hierbij verstoord worden.  

1.2 Doel- en vraagstelling 

Het doel van het verkennend booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw om 

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

mogelijke bodemverstoringen binnen het plangebied. Het doel van de karterende fase van het 

onderzoek is om na te gaan of zich archeologische resten in het plangebied bevinden. De 

volgende vragen staan bij het onderzoek centraal: 

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

 Is de bodem nog intact? 

 Zijn archeologische resten aanwezig in het plangebied? Zo ja, waar en op welke diepte 

liggen deze en wat is de datering? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen bodemverstoringen? 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek? 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011). Daarnaast is rekening 

gehouden met de eisen uit het voor het booronderzoek opgestelde PvE.1 

1.3 Administratieve data 

Projectnaam Hoek Ruigendijk en Dwarsweg te Tinte 
Toponiemen: Ruigendijk en Dwarsweg 
Plaats Tinte  
Kadastrale nr.  Tinte M 158 
Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: Westvoorne 
Opdrachtgever: Kassenbouwadvies 
Contactgegevens: Dhr. E. van Uffelen 

Wettertún 14 
9041 VN Berltsum (Frl) 
06-29217780 
info@kassenbouwadvies.nl 

bevoegd gezag: Gemeente Westvoorne 
Contactgegevens Dhr. R. Nijhuis 

postbus 550 
3235 ZH Rockanje 
0181-408048 
mijhuis@westvoorne.nl 

Adviseur van het bevoegd gezag B.O.O.R. (Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken 

                                                           
1
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Rotterdam) 
Contactpersoon bij het B.O.O.R. Mevr. A.V. Schoonhoven 

Ceintuurbaan 213b 
3051 KC Rotterdam 
Telefoon 010-4898515 
av.schoonhoven@rotterdam.nl 

Coördinaten plangebied 68.326/435.062 68.441/434.991 68.366/434.820 68.254/434.923 
Oppervlakte: Circa 2 ha 
Kaartblad: 37C 
Onderzoekmeldingsnummer: 58063 
Onderzoeknr. 47724 
Vondstmeldingsnummer 423062 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt ten zuidwesten van de hoek Ruigendijk en Dwarsweg (zie afbeelding 1). Het 

plangebied is in gebruik als weiland. Aan de noordoost- en noordwestzijde ligt een brede 

watergang. 

 

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (rode omtrek) op een topografische kaart.2 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Op het perceel is de bouw van een kas (Opp. 15.023 m2) met schuur (Opp. 371,5 m2) en de 

aanleg van een waterbassin (Opp. 4.886,9 m2) voorzien. Een overzicht van de bouwplannen is 

opgenomen in bijlage 1. De bodem ter plaatse van het voorziene waterbassin zal tot 1,25 m –

mv worden ontgraven. Bij de bouw van de kas zal de bodem verstoord worden door het 

aanbrengen van poeren ten behoeve van de fundering. Voor de voorgevel worden poeren 

                                                           
2
 Kadaster 2012 

mailto:av.schoonhoven@rotterdam.nl
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gebruikt met een diameter van 50 cm tot een diepte van circa 1,0 m-mv. Voor de zijgevel 

worden poeren gebruikt met een diameter van 40 cm tot een diepte tot 1,0 m –mv.  

Daarnaast wordt een groot aantal midden palen geplaatst op poeren met een diameter van 60 

cm op een diepte 0,8 m-mv.3 Het beton van de poeren worden gestort in geboorde gaten. De 

totale bodemverstoring als gevolg van het aanbrengen van de poeren is in de tabel hieronder 

samengevat.  

 Poerdiepte poerdiameter (m) Opp (m
2
) Aantal Totaal m

2
 

Voorgevel 1,01 m 0,5 0,1963 120 23,6  

Zijgevel 1,0 m 0,4 0,1257 120 15,1  

Middenpaal 0,8 m 0,6 0,2827 406 114,8  

3 Archeologische verwachting 

Ten behoeve van het archeologisch veldonderzoek is een Programma van Eisen opgesteld. In 

dit kader is een beperkte bureaustudie gedaan. Hierbij is de volgende archeologische 

verwachting opgesteld: 

In het plangebied kunnen bewoningssporen aangetroffen worden uit de Romeinse tijd in de 

top van de Afzettingen van Duinkerke I, Middeleeuwen in en/of op de Afzettingen van 

Duinkerke III en Nieuwe tijd op de Afzettingen van Duinkerke III. De top van de Afzettingen van 

Duinkerke I bevindt zich naar verwachting binnen een diepte van een meter beneden 

maaiveld. De middeleeuwse sporen kunnen teruggaan tot de vroegste ontginningsperiode.4 

 
Afbeelding . Boorplan uit het PvE met de beoogde ligging van de twee profielen. 

 

 

                                                           
3
 Kassenbouwadvies 2013 

4
 Schoonhoven 2013 
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4 Archeologisch veldonderzoek 

4.1 Methode 

Veldinspectie 

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

zijn voor de archeologische verwachting van het plangebied.  

Verkennend en karterend booronderzoek 

Bij het opgestelde PvE was een boorplan aanwezig (zie afbeelding 2). In het voorgestelde plan 

zijn 60 boringen in 7 raaien voorzien. De afstand tussen de raaien is 20 meter en de afstand 

tussen de boringen is 25 meter. De boringen dienen allen te worden doorgezet tot 2,0 m –mv 

en te worden geboord met een gutsboor met een diameter van 3 cm. De verstoorde 

bovenzijde mocht worden geboord met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De 

boringen zijn ingemeten met een GPS.5 De hoogtematen van de boringen zijn ingemeten met 

een zelf richtende, roterende laser. Het dichtstbijzijnde NAP punt lag circa 1 km ten westen 

van het plangebied. Derhalve is gekozen om het waterpeil van de naastgelegen watergang te 

gebruiken. Het peil van de watergang kon circa 500 meter ten zuiden van het plangebied bij 

een sluis worden afgelezen van een peilstok van het waterschap. Het waterpeil bedroeg voor 

en na de metingen 147 cm -NAP.  

De ligging van de uitgevoerde boringen is weergegeven in afbeelding 3. Na het uitvoeren van 

de boringen 1 t/m 20 in de noordwestelijk en zuidoostelijk gelegen raaien is, na telefonisch 

overleg met mevrouw Schoonhoven van het B.O.O.R, ervoor gekozen om het boorplan aan te 

passen. Afgesproken werd om eerst: de boringen in 2 tussengelegen boorraaien uit te voeren, 

dus 3 raaien in eerste aanleg niet te boren. Ook werd afgesproken om alle boringen ter plaatse 

van het bassin en de boringen ten behoeve van de geologische profielen wel uit te voeren. 

Indien hierbij archeologische indicatoren zouden worden aangetroffen dan zouden ook de 

tussen liggende raaien worden uitgevoerd. Op basis van dit overleg zijn vervolgens de boringen 

21 t/m 40 uitgevoerd. Na de vondst van houtskool in de boringen 26 en 27 zijn hier de 

boringen in de naastgelegen raaien (nrs. 41 t/m 49) uitgevoerd. Vervolgens zijn nog 4 boringen 

(nrs. 49 t/m 52) in een kruis, steeds op 10 meter afstand, om boring 42 heen gezet. De 

boringen zijn in chronologische volgorde genummerd. Hierdoor kan de volgorde waarop de 

boringen gezet zijn, worden herleid. In totaal zijn 52 boringen uitgevoerd. De grotendeels op 

basis van lithologie (grondsoort) getekende bodemprofielen A-A’ en B-B’ liggen door de 

vindplaats om inzicht te krijgen in de opbouw van de bodem ter plaatse van de vindplaats. Dit 

in afwijking met het voorstel van de ligging van de profielen uit het PvE, waar de lithologische 

profielen centraal door het perceel lopen. 

Op 30 oktober zijn, na beoordeling van de concept versie 1 van dit rapport, nog 14 boringen 

ter plaatse van de vindplaats uitgevoerd met als doel de aard van de vindplaats en de 

landschappelijke ligging beter te kunnen omschrijven. 

                                                           
5
 GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code,  SBAS en VRS-correctie (06-GPS), binnen 1 

m nauwkeurig. 
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De boringen 53 t/m 63 zijn gebruikt om de bestaande raaien te verfijnen, zodat hier de 

boringen om de 5 meter staan. De boringen 64 t/m 66 zijn vrij willekeurig binnen vindplaats 

gezet. 

 
Afbeelding 3. Overzicht van de uitgevoerde boringen 1 t/m 66. 

De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.6 De niet verstoorde 

bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het systeem voor bodemclassificatie voor 

Nederland.7 De archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de 

Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB), zijn indien aanwezig beschreven.8 

4.2 Resultaten 

Veldinspectie 

Uit de veldinspectie en contact met de landeigenaar is gebleken dat het terrein geëgaliseerd. 

Een aantal watergangen is gedempt en een laagte, die centraal op het terrein lag, is 

opgehoogd. Een oppervlaktekartering was door het gebruik van het terrein als weiland niet 

mogelijk.  

                                                           
6
 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 

7
 Bakker en Schelling 1989 

8
 Bosch 2007 
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Verkennend en karterend booronderzoek 

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. Hier zijn ook tabellen met de x- en y-

coördinaten en de NAP hoogte de boorpunten opgenomen. De lithologische profielen A-A’ en 

B-B’ zijn opgenomen in bijlage 2. 

Bodemopbouw 

Over het algemeen is een uniforme bodemopbouw aangetroffen. De overgangen tussen de 

verschillende lagen zijn soms scherp en erosief, maar zijn ook vaak geleidelijk. In tegenspraak 

tot het PvE in is  ervoor gekozen om in het veld geen geologische interpretatie conform de 

oude nomenclatuur aan de aangetroffen bodemlagen te geven. De reden hiervoor is dat 

onderscheid tussen de bodemlagen lastig bleek en het aanpassen van mogelijk foute 

interpretaties in de boorstaten veel tijd kost. Er is ervoor gekozen om de lithologie te 

beschrijven en in het rapport een interpretatie hieraan te geven. De lagen worden hieronder 

besproken en geïnterpreteerd. Voor interpretatie wordt gebruikt gemaakt van de gegevens uit 

het PvE en de resultaten zoals beschreven in het rapport van het onderzoek ter plaatse van de 

watergang in het noorden van het plangebied.9 

Van onder naar boven komen in het plangebied de volgende bodemlagen voor; 

Klastisch pakket I: 

In het hele plangebied komt tussen de maximaal geboorde diepte 200 cm-mv en 150 tot 100 

cm –mv sterk siltige, zwak humeuze klei voor. De laag is over het algemeen kalkrijk. In deze 

laag komen dunne zandlaagjes voor en laagjes met plantenresten (mogelijk verslagen veen). 

De laag is donkergrijs en bijna overal geheel gereduceerd. Het pakket wordt met de 

toenemende diepte zandiger. De top van het pakket bestaat uit matig of zwak siltige klei en 

heeft in de boringen: 1, 2, 7, 13, 19, 25, 30, 34, 39, 41 t/m 43, 46, 48 t/m 50, 53, 54, 60 en 63 

een zwak humeuze bijmenging. Dit duidt op verlanding van het getijdensysteem ter plaats. In 

boring 30 is de top van deze laag kalkloos en wordt afgesloten met een dun veenlaagje ( zie 

profiel A-A’). Het niveau waarop dit veenlaagje ligt is relatief laag en mogelijk is er sprake van 

een restgeultje van een Duinkerke I kreekje. De overgang naar de bovenliggende laag (klastisch 

pakket II) is soms geleidelijk en soms scherp en erosief. De top van de laag is plaatselijk 

geërodeerd. Er is een kaart gemaakt van de diepteligging van de top van klastisch pakket I ten 

op zichte van NAP. Hieruit blijkt dat er erosievormen zichtbaar zijn en dat deze bestaat uit een 

krekenstelsel. Klastisch pakket I is door Moree 2003 geïnterpreteerd als een Duinkerke I 

afzetting en heeft ten noorden van het plangebied, langs de Ruigendijk een dikte van ruim 3 

meter. Langs de Ruigendijk is onder de Duinkerke I afzettingen vanaf 4 meter onder NAP 

Hollandveen aangetroffen. 

Organisch laagje I 

Alleen in boring 30 is een veenlaagje aangetroffen, dat geïnterpreteerd wordt als een 

veenlaagje van na de Romeinse tijd. 

 

 

                                                           
9
 Moree 2003 
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Klastisch pakket II: 

Dit pakket bestaat over het algemeen uit sterk siltige en/of zandige klei en ligt direct onder de 

bouwvoor of geroerde lagen tot een wisselende diepte van 100-150 cm –mv. Ingeschakeld zijn 

sterk zandige kleilagen of uiterst siltige zandlagen tussen circa 110 en 60 cm-mv. Het materiaal 

is kalkrijk. Klastisch pakket II onderscheidt zich van klastisch pakket I door het ontbreken van 

een zwakke humeuze bijmenging en plantenresten. De laag is over het algemeen licht grijs van 

kleur en zwak roestig. De overgang naar klastisch pakket I is soms scherp en erosief maar soms 

geleidelijk. Waar de overgang erosief is bestaat de basis van het pakket uit sterk siltig zand of 

sterk zandige en siltige klei. Klastisch pakket II zou volgens Moree 2003 worden gerekend tot 

Duinkerke III afzettingen. Op basis van de aangetroffen vindplaats uit de Romeinse tijd, die is 

gelegen op afzettingen van dit pakket en gezien de ligging in verspoelde positie van een deel 

van de archeologische indicatoren, wordt de periode van sedimentatie van klastisch pakket II 

gedateerd voor-, tijdens en mogelijk ook nog na de Romeinse tijd. 

Geroerde lagen en de bouwvoor: 

In de boringen 1, 10, 12, 15, 17, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40 , 41, 45, 50, 57 en 62  

zijn tot sterk wisselende diepte geroerde bodemlagen aanwezig. De verstoringen betreffende 

gedempte sloten en opgebrachte grond ten behoeve van de egalisatie van het perceel. 

Mogelijk zijn oude drainage buizen aangeboord. Mogelijk geroerde lagen zijn de zandlagen in 

de boringen 4 en 5 en een kleilaag in boring 37. Op de geroerde lagen of op klastisch pakket II 

ligt de bouwvoor, die over het algemeen bestaat uit sterk zandige klei en zwak humeus en 

kalkrijk is. In de boringen 53, 53, 60, 63 en 66 ligt een dunne redelijk schone laag tussen de 

bouwvoor en de archeologische laag. Dit is een aanwijzing ervoor dat de vindplaats bij de 

laatste afzettingen waarschijnlijk geheel bedekt is geraakt met klei. Geologisch behoren de 

afzettingen in de bouwvoor tot de jongste afzettingsfase in het gebied en dat zou Duinkerke III 

zijn.  

In afbeelding 4 is de top van het klastisch pakket I weergeven ten opzichte van NAP. Er zit een 

maximaal verschil van circa 0,6 meter in het voorkomen van de top van klastisch pakket I. De 

paars blauwe zones kunnen erosievormen zijn door ingesneden getijdengeultjes. Met 

groenbruine bolletjes zijn de boringen aangegeven waar klastisch pakket I een humeuze top 

lijkt te hebben en met gele bolletjes zijn uiterst siltige zandlagen aangegeven in klastisch 

pakket II. Met paarse ruitjes zijn de archeologische indicatoren weergegeven en met paarse 

lijnen de rand- en kernzone van de vindplaats. 
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Afbeelding 4. Top Duinkerke I(klastisch pakket I) afzettingen ten opzichte van NAP. 
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Afbeelding 5. Uitsnede uit het profiel B-B’. Voor het volledige profiel zie bijlage 2. 

Bespreking van profiel A-A’ en archeologische indicatoren (zie bijlage 2) 

Klastisch pakket I bestaat in de basis uit zwak humeuze sterk siltige klei met dunne zandlagen 

en plantenresten. In de boringen 2 en 30, wordt het pakket afgesloten met een veenlaagje of 

humeuze kleilaag. In de boringen 63, 53, 54, 42, 55 en 56 is eveneens een zwak tot matig siltig , 

plaatselijk zwak humeuze kleilaag aanwezig. Deze kleilaag markeert niet de top van klastisch 

pakket I , maar ligt op een sterk siltig zandlaagje dat erosief ligt op klastisch pakket I. Een kleine 

kreek heeft voor de erosie van klastisch pakket I en de afzetting van dit zandlaagje gezorgd. 

Mogelijks is de wat dikkere kleilaag in boring 49 een klein restgeultje van dit kreekje. In de 

boringen 56 en 8 komen zandlagen hoog in het profiel voor. Deze zandlagen zijn verbonden 

met geulafzettingen in boring 57. Het zijn deze afzettingen die naar het westen (boringen 56, 

50, 55, 42, 54, 53, 63 en 27 overgaan in de archeologische laag met daarin de aangetroffen 

archeologische indicatoren. Opvallend is dat de archeologische indicatoren niet in de boringen 

8 en 57 zijn aangetroffen.  

In boring 27 zijn tussen 95 en 110 cm –mv houtskoolbrokken en spikkels verbrand leem 

aangetroffen in een lichtgrijze sterk siltige kleilaag. Het ontbreken van een humeuze bodem 

doet vermoeden dat het om verspoelde indicatoren gaat. Zo zijn deze ook aangetroffen in de 

nabijgelegen boringen 26 en 46. In de boringen 63 t/m 56 zijn archeologische indicatoren in 

een archeologische laag aangetroffen. De laag is in de boringen 49, 54, 42, 55 en 56 

gedeeltelijk verploegd en opgenomen in de bouwvoor. De archeologische indicatoren bestaan 

uit verbrande leem, aardewerkfragmenten, houtskoolbrokken en verbrande- en onverbrande 

botfragmentjes. In boring 49 zijn in een humeuze kleilaag van 40 tot 90 cm –mv 

houtskoolbrokken en onverbrand bot aangetroffen. In boring 42 zijn, in een humeuze laag 

direct onder de bouwvoor, aardewerk (zwart van binnen, organisch gemagerd), 

houtskoolbrokken aangetroffen. In de laag hieronder van 50 tot 90 cm –mv is houtskool en zijn 

vage fosfaatvlekken aangetroffen. Allicht duidt dit erop dat de vindplaats lag nabij een actieve 

ten tijde van de bewoning, zich verplaatsende kreek. 

In boring 50 is onder een verstoring van 85 tot 100 cm –mv een matig humeuze laag donker 

grijze laag aanwezig, waarin naast houtskoolbrokken, een fragment gedraaid grijs aardewerk 

werd opgeboord.  
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Afbeelding 6. Uitsnede uit het profiel B-B’. Voor het volledige profiel zie bijlage 2. 

Bespreking van Profiel B-B’ en archeologische indicatoren (zie bijlage 2) 

Klastisch pakket I ligt bijna in het hele profiel lager dan 1, 5- NAP. Erosie door klastisch pakket II 

lijkt evident in de boringen 22, 23, 24, 44, 62, 43, 61, 51, 52 en 58. In het zuiden bij boring 21 is 

geen humeuze kleilaag aanwezig maar nog wel de matig siltige kleilaag, waardoor de erosie 

hier beperkt lijkt. Ter plaatse van de vindplaats bij boring 41 lijkt geen erosie te hebben 

plaatsgevonden. Hier is nog een dunne humeuze kleilaag aanwezig. In de 43, 61, 60, 42 en 59 is 

eveneens een zwak tot matig siltig , plaatselijk zwak humeuze kleilaag aanwezig. Deze kleilaag 

markeert niet de top van klastisch pakket I , maar ligt op een sterk siltig zandlaagje of sterk 

zandige kleilaag, dat erosief ligt op klastisch pakket I. Een kleine kreek heeft voor de erosie van 

klastisch pakket I gezorgd. Het kleilaagje markeert een afname in activiteit van het kreekje ter 

plaatse. In boring 51 is hoger in het profiel een zandlaag aanwezig, vergelijkbaar met het 

zandlaagje in de boringen 56 en 8 in profiel A-A’. Dit zandlaagje sluit aan op het archeologische 

niveau dat is aangetroffen in de boringen 61, 51, 60, 42, 59, 52 en dieper gelegen in boring 58. 

In boring 43 is op 85 cm –mv houtskool en een aardewerkfragment opgeboord (zwart van 

binnen rood-oranje van kleur aan de buitenzijde). De indicatoren bevinden zich in een schone, 

lichtgrijze, sterk siltige kleilaag en er wordt gedacht aan verspoeling van het materiaal, zoals dit 

ook bij de indicatoren in de boringen 7, 26, 27 en 46 het geval lijkt te zijn. In de boringen 

waarin de archeologische laag is aangetroffen is zeker geen sprake van verspoeling en zijn 

houtskoolbrokken, brokjes verbrande leem, aardewerk en onverbrand bot aangetroffen tussen 

40 en 70 cm –mv. Onder de archeologische laag zijn fosfaatvlekken geconstateerd in de 

boringen 42, 60 en 63,. De laag waarin de indicatoren zich bevinden ligt op een uiterst siltige 

zandlaag of zandige en siltige kleilaag, een oeverafzetting. De indicatoren in boring 42 zijn 

reeds bij profiel A-A’ aan bod gekomen.  

Oxidatie en reductie grens 

Uit gesprek met de grondeigenaar is gebleken dat de grondwaterstand in het gebied in de 

laatst decennia sterk verlaagd is. Dit is terug te vinden in de bodem door een over het 

algemeen nog zwakke roestvorming in de bodem. Plaatselijk komt een sterkere roestvorming 

voor. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de ligging van oude, gedempte watergangen, waar 

gedurende een lange tijd een betere afwatering voor een betere doorluchting een sterkere 

roestvorming heeft veroorzaakt. De overgang van oxidatie naar reductie ligt rond 110 cm –mv. 

Hieruit blijkt dat de grondwaterstand delen van het jaar onder het niveau van de vindplaats 

ligt. Voor wat betreft de conservering van organische resten behorende tot de vindplaats is dat 

ongunstig en zal de kwaliteit van deze resten de komende jaren afnemen. 
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5 Synthese 

Op basis van de bij het booronderzoek verzamelde gegevens is duidelijk geworden dat zich in 

het noordoosten van het plangebied een archeologische vindplaats bevindt. In het overige 

deel van het plangebied zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een vindplaats 

aangetroffen. De opgeboorde aardewerkfragmenten dateren de vindplaats vooralsnog in de 

Romeinse tijd, mogelijk ook late ijzertijd. De kernzone (Opp. circa 700 m2) van de vindplaats 

bestaat uit een archeologische laag (cultaarlaag) met aardewerk, onverbrande botfragmenten 

en fosfaatvlekken. In de randzone (Opp. incl. kernzone circa 2.100 m2) komt houtskool en ook 

aardewerk voor, dat zich niet in een archeologische laag bevindt, maar zich los in het sediment 

bevindt. Dit materiaal is mogelijk verspoeld. Verspoeling van materiaal kan hebben 

plaatsgevonden gedurende de bewoning of naderhand, toen de locatie weer verlaten was. 

Het gegeven dat met relatief weinig boringen met een kleine diameter een aantal 

aardewerkfragmenten is opgeboord wil zeggen dat er naar verwachting zeer veel 

vondstmateriaal bij de vindplaats aanwezig is. Uit vervaardigde profielen is sprake van de 

ligging van de vindplaats op een ten op zichte van de omgeving zandiger ondergrond. Er 

komen zandlagen hoog in het profiel voor, maar ook lager in het profiel, direct op klastisch 

pakket I. Er is dus sprake van twee op elkaar gelegen zandlagen afgezet door kleinere kreekjes 

die nabij het plangebied hebben gestroomd. Er kan sprake zijn van een systeem dat aan het 

verlanden was, maar dat gereactiveerd is. 

De bewoning heeft kunnen plaatsvinden op de oevers van dit kreekje. Hoeveel tijd er zit tussen 

de sedimentatie van klastisch pakket I en de erosie van dit klastisch pakket door de kleine 

kreek ter plaatse van de vindplaats is niet duidelijk. Niet uit te sluiten is dat dit aansluitend 

gebeurd is en er sprake is van één systeem. Hiertegen spreken de aangetroffen humeuze 

laagjes, die kunnen te duiden op een verlanding van klastisch pakket I, voordat de oevers van 

het kreekje met de bewoningssporen hierop werden afgezet. 

Op basis van lithologische kenmerken is het niet mogelijk gebleken om onderscheidt te maken 

tussen de afzettingen onder de vindplaats en de overige afzettingen behorende tot klastisch 

pakket II. Het enige verschil is het voorkomen van zandige afzettingen nabij de vindplaats en 

de waarschijnlijke aanwezigheid van een kreekgeultje met mogelijke zandige oevers en een 

restgeultje met onderin zandige beddingafzettingen. Om de vindplaats in een groter 

landschappelijk perspectief te plaatsen is hieronder een afbeelding van een reconstructie van 

het landschap ten tijde van de Romeinse tijd van Voorne-Putten weergegeven.10 Te zien is dat 

het plangebied ligt in een waddengebied met kreken. Het waddengebied wordt in het oosten, 

zuiden en westen omgeven door een uitgestrekt veengebied. Bewoning is ook aangetoond op 

de top van het ontwaterde veen. In het waddengebied kon bewoning plaatsvinden op hoog 

opgeslibde platen of oevers van kreken, zoals onderhavige vindplaats (zie afbeelding 7). 

                                                           
10

 Bazelmans e.a. 2012, kaart vervaardigd door dhr. P. Vos 
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Afbeelding 7. Het plangebied geprojecteerd op een overzichtskaart van de landschappelijke 

situatie in de Romeinse tijd. 

Toekomstige verstoring van de vindplaats 

De vindplaats (rand- en kernzone) zal worden verstoord door de bouw van de kas. Er is een 

projectie gemaakt van de globale omtrek van de rand- en kernzone van de vindplaats op de 

bouwtekening ( zie afbeelding 8). Hieruit blijkt dat de verstoring van de vindplaats zal bestaan 

uit het aanbrengen van circa 68 middenpoeren, 10 voorgevelpoeren en 9 zijgevelpoeren. 

Daarvan komen er circa 27 in de kern van de vindplaats.  

Afbeelding 8: projectie van de vindplaats op de bouwtekening.11 

                                                           
11

 Kassenbouwadvies 2013 
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In de tabel hieronder is bij benadering de oppervlakte van de verstoring binnen de vindplaats 

berekend. 

Voor de rand- en kernzone van de vindplaats (totale oppervlakte circa 2.100 m2) wordt 22 m2 

verstoord. Dat is een percentage van ongeveer 1 % van de vindplaats. De verstoring is gering 

en het verlies van informatie zal als gevolg van het aanbrengen van de poeren nihil zijn. 

De teelt zal in de kas op het huidige maaiveld plaatsvinden wat dat betreft valt de verdroging 

als gevolg van de kas waarschijnlijk mee. Dit proces is door het verlagen van het 

grondwaterpeil in de afgelopen decennia al ingezet en speelt voor veel meer vindplaatsen in 

Nederland. Daar staat tegenover dat door het plaatsen van de kas op de vindplaats andere 

activiteiten de komende jaren worden uitgesloten en de vindplaats wat dat betreft juist 

beschermd wordt door de bouw van de kas. 

6 Conclusies  

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

De bodemopbouw bestaat tot de geboorde diepte uit getijden afzettingen. Binnen het 

plangebied zijn onder de bouwvoor en geroerde lagen grofweg 2 lagen te 

onderscheiden. Het onderste pakket is klastisch pakket I genoemd met hierop, 

plaatselijk met erosieve overgang, klastisch pakket 2.  

 Is de bodem nog intact? 

De bodem is aan de bovenzijde aangetast door egalisaties en ploegwerkzaamheden 

waardoor de huidige bouwvoor is ontstaan. Door egalisatie is de verstoorde 

bodemlaag bij voormalige sloten en van oorsprong laaggelegen gebieden dikker. Ter 

plaatse van oorspronkelijk hoger gelegen delen van het plangebied is de bouwvoor 

dunner. Door deze werkzaamheden is de bovenzijde van klastisch pakket II aangetast. 

De bovenzijde van klastisch pakket I is plaatselijk aangetast door erosie ten tijde van 

de afzettingen van klastisch pakket II met binnen klastisch pakket II een kreek, die 

mogelijk aanzienlijk ouder is dan een gedeelte van klastisch pakket II, zonder 

archeologische vindplaats.  

 Zijn archeologische resten aanwezig in het plangebied? Zo ja, waar en op welke diepte 

liggen deze en wat is de datering? In het noordoosten van het plangebied is een 

vindplaats aangetroffen. Bij het booronderzoek zijn verschillende aardewerk-

fragmentjes opgeboord die de vindplaats dateren in de Romeinse tijd. Er is 

onderscheid gemaakt in een randzone (totale oppervlakte van de vindplaats incl. 

kernzone is 2100 m2) , met mogelijk verspoelde indicatoren op een diepte van 90 tot 

110 cm –mv. De kernzone (700 m2) van de vindplaats bestaat uit een archeologische 

lagen met houtskoolbrokken, aardewerk, verbrand leem en verbrand- en onverbrande 

botresten, die liggen op een diepte van 40 tot 100 cm-mv. Onder de archeologische 

poertype Poerdiepte Diameter (m) Opp (m
2
) Aantal Totaal m

2
 

Voorgevel 1,01 m 0,5 0,1963 10 1,96 

Zijgevel 1,0 m 0,4 0,1257 9 1,13 

Middenpaal 0,8 m 0,6 0,2827 68 19,02 
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laag komen plaatselijk fosfaatvlekken voor. Het lijkt te gaan om een 

huisplaats/boerderijplaats uit de Romeinse tijd. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? Door de bouw van de kas wordt circa 1 % van de 

oppervlakte van de vindplaats aangetast. Het verlies aan informatie zal hierdoor nihil 

zijn.  

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek? Gezien de geringe 

verstoring van de vindplaats wordt het verlies aan informatie nihil geacht. Hieruit volgt 

dan dat een vervolgonderzoek niet nodig wordt geacht. 

7 Aanbeveling/Selectieadvies 

De schade aan de vindplaats als gevolg van het boren van de poergaten is zeer beperkt. Een 

vervolgonderzoek ter plaatse van de vindplaats wordt niet nodig geacht. Bij het boren van de 

gaten ten behoeve van het aanbrengen van de poeren zullen, samen met de opgeboorde 

grond, ook archeologische voorwerpen, zoals aardewerk, botmateriaal etc., aan de 

oppervlakte komen. Het advies luidt om de opgeboorde grond te zeven of met een 

schep/gutsmes/metaaldetector te doorzoeken zodat voorwerpen kunnen worden verzameld 

en bestudeerd om op deze manier meer te weten te komen over de vindplaats. Deze 

werkzaamheden sluiten aan bij artikel 53 van de Monunumentewet waarbij het verplicht is om 

vondsten bij graafwerkzaamheden te melden. Het heeft de voorkeur om deze werkzaamheden 

te laten uitvoeren door amateurarcheologen om de kosten van deze werkzaamheden zo laag 

mogelijk te houden.  

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

vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de 

Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om indien dit het geval is contact op 

te nemen met de Gemeente Westvoorne en BOOR. 
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Bijlage 3 

Boorstaten 

Hieronder de tabellen met x- en y coördinaten van de boorpunten en op de volgende bladzijde 

de maaiveldhoogte van de boorpunten t.o.v. NAP. 
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boorpunten NAP-hoogte in cm 

1 2,5 

2 4,5 

3 5,5 

4 8,5 

5 3,5 

6 -5,5 

7 -6,5 

8 -6 

9 -5 

10 -5,5 

11 -4,5 

12 -6 

13 -10,5 

14 -8,5 

15 -9,5 

16 -5,5 

17 -10 

18 -16,5 

19 -9 

20 -9,5 

21 -9,5 

22 -12,5 

23 3,5 

24 3,5 

25 5,5 

26 -3,5 

27 -4,5 

28 1 

29 2 

30 1,5 

31 4,5 

32 4 

33 -1,5 

34 -6,5 

35 -5,5 

36 -10,5 

37 -12,5 

38 -7,5 

39 -14,5 

40 -0,5 

41 -5,5 

42 -8 

43 -2,5 

44 -5,5 

45 1,5 

46 2,5 

47 -0,5 

48 2,5 

49 -7,5 
 

 
50 -5,5 

51 -5,5 

52 -3,5 

53 -5,5 

54 -7,5 

55 -6,5 

56 -5,5 

57 -6,5 

58 -4,5 

59 -5,5 

60 -6,5 

61 -4 

62 -2,5 

63 -5,5 

64 -6,5 

65 -6,5 

66 -5,5 

 
 

 

 



OAGB.113 Ruigendijk/Dwarswegboorstaten

projectnummer

OAGB.113
blad

1/14
locatie

Tinte
opdrachtgever

Kassenbouwadvies
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Ruigendijk/Dwarsweg

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring 1 (280cm) datum: 10-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

30
Klei, matig zandig. Grijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; geroerd; oude bouwvoor . Puin zwak, koolas zwak.

55
Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak, Schelpen zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens; .

--

95
Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
IJzer/Oer/Gley matig, Schelpen zwak. kalkrijk;
scherpe ondergrens .

--
120

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--
145

Klei, sterk siltig. Grijs. kalkrijk; laagjes
verslagen veen en zandlaagjes.

--

280

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 2 (200cm) datum: 10-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkloos; scherpe ondergrens; bouwvoor . Puin zwak.

55

Zand, uiterst siltig. Lichtgrijs. Schelpen zwak.
kalkloos; scherpe ondergrens . --

110
Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. IJzer/Oer/Gley matig.
kalkloos/arm; scherpe ondergrens  .

--
140

Klei, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak. --
165

Klei, matig siltig. Grijs. kalkrijk; laagjes
verslagen veen en siltlagen; . --

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 3 (200cm) datum: 10-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

55

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak, Schelpen matig. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens .

--

100
Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak, Schelpen uiterst. kalkloos; scherpe
ondergrens .

--107

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak, Schelpen zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens .

--
140

Klei, uiterst siltig. Grijs. kalkrijk; veel verslagen
veen laagjes en zandlagen; .

--
170

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; zandlagen.
--

200
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projectnummer
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locatie

Tinte
opdrachtgever

Kassenbouwadvies
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Ruigendijk/Dwarsweg

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 4 (200cm) datum: 10-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

55
Zand, uiterst siltig. Bruin-lichtgrijs. Schelpen
zwak. zandmediaan zeer fijn; kalkrijk; scherpe
ondergrens .

--
90

Klei, sterk siltig. Grijs-lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak, Schelpen uiterst. kalkrijk; scherpe
ondergrens .

--105

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak, Schelpen zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens .

--

150

Klei, sterk siltig. Grijs. Plantenresten zwak.
kalkrijk; siltlagen; .

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 5 (200cm) datum: 10-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

45

Klei, sterk zandig. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkrijk; scherpe ondergrens . --

80
Zand, sterk siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkrijk; veel schelpen onderin; scherpe
ondergrens .

--
110

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
matig. kalkrijk; geen lagen.

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 6 (200cm) datum: 10-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; omgewerkt. --

80
Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
matig. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--95

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak, Plantenresten matig. kalkrijk; scherpe
ondergrens .

--

160
Klei, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
Plantenresten sterk. kalkloos; geleidelijke
ondergrens veel veenlaagjes, aanzet tot
veengroei?.

--168

Klei, matig siltig. Blauw-lichtgrijs.
Plantenresten matig. geleidelijke ondergrens .

--185

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; .

--200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 7 (200cm) datum: 10-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor; . Puin zwak.

35
Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens;
houtskool spikkels.

--
70

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens . --

125
Klei, matig siltig, zwak humeus. IJzer/Oer/Gley
zwak, Plantenresten matig. kalkarm;
geleidelijke ondergrens .

--
150

Klei, sterk siltig. Donkergrijs. Plantenresten
zwak.

--

200
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50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 8 (200cm) datum: 10-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor; . --

40

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens . --

80
Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan: zeer fijn; geleidelijke
ondergrens;.

--
100

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--

150

Klei, sterk siltig. Grijs. Plantenresten zwak.
kalkrijk; siltlaagjes . --

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 9 (200cm) datum: 10-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

35

Klei, matig siltig. Grijs-bruin. IJzer/Oer/Gley
zwak, Schelpen matig. kalkrijk; scherpe
ondergrens .

--

85

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens . --

130
Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens . --

155

Klei, sterk siltig. Grijs. Plantenresten zwak.
kalkrijk; . --

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 10 (200cm) datum: 10-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

30

Klei, matig siltig, zwak humeus. Grijs. kalkrijk;
scherpe ondergrens; vlekken licht grijs;
geroerd; baksteen onderin.

--

80

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens . --

140

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; zwak gelaagd. --

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 11 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

35
Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--50

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--

118
Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--
142

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Grijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; zwak gelaagd. --

200
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50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 12 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

35

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; humeuze
vlekken; baksteen op 90; scherpe ondergrens
.

--

95

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke gelaagde
ondergrens .

--

145

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; zwak gelaagd. --

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 13 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--

55
Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens . --

80
Zand, uiterst siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan zeer fijn; geleidelijke
ondergrens .

--
100

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--
124

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak, Plantenresten zwak.

--135

Klei, matig siltig. Plantenresten zwak. kalkrijk;
zwak gelaagd.

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 14 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

30
Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens . --

55

Zand, uiterst siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens . --

95
Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--
117

Zand, sterk siltig. Grijs. Plantenresten zwak.
kalkrijk; zwak galaagd.

--

176
Klei, sterk siltig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. Plantenresten zwak. kalkrijk;
.

--
200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 15 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor .

--
20

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
IJzer/Oer/Gley zwak, Schelpen matig. kalkrijk;
scherpe ondergrens; geroerd; .

--
50

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--
70

Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--
100

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens; ox/re op
126.

--

167

Klei, sterk siltig. Donkergrijs. Plantenresten
zwak. kalkrijk; zwak galaagd. --

200
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50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 16 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; bouwvoor; .

--

45
Klei, sterk siltig. Bruin-grijs. IJzer/Oer/Gley
matig, Schelpen zwak. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens .

--55

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--
85

Zand, uiterst siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan zeer fijn; kalkrijk;
geleidelijke ondergrens .

--
105

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak.

--

156

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
matig. kalkrijk; veel laagjes verslagen veen
tussen 170-185 cm-mv.

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 17 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor .

--
20

Klei, matig zandig. Bruin. Schelpen matig.
kalkrijk; scherpe ondergrens; vlekken donker
grijs; geroerd; .

--35

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--
70

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--
105

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--
133

Klei, sterk siltig. Grijs. Plantenresten zwak.
roest langs planteresten; kalkrijk; dunne
zandlaagjes.

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 18 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . Puin zwak.

30
Klei, sterk siltig. Bruin-grijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--45

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--
70

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--
90

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--
114

Klei, uiterst siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--

180
Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; .

--
200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 19 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

60

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens . --

95
Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak, Plantenresten zwak. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens .

--112

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. Plantenresten
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--

160
Klei, sterk zandig, zwak humeus. Grijs.
Plantenresten matig. kalkrijk; dunne zandlagen
.

--

200
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50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 20 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . Puin zwak.

45
Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens .

--
65

Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--
95

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens . --

133

Klei, uiterst siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; zwak gelaagd. --

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 21 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Donkergrijs. kalkrijk; scherpe ondergrens;
bouwvoor . --

30
Klei, sterk siltig. Bruin-lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--
50

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--

110
Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--120

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens .

--

170
Klei, uiterst siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; dunne zandlagen
.

--
200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 22 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

30
Klei, sterk siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
IJzer/Oer/Gley zwak, Schelpen zwak. kalkrijk;
scherpe ondergrens; geroerd; .

--
55

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--

155

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; zwak gelaagd. --

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 23 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--

55
Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--65

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--

118
Klei, sterk siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak,
Plantenresten zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens .

--
140

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; dunne zandlagen
.

--

200
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50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 24 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
Schelpen zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens;
bouwvoor .

--

55
Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--65

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--
90

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--

165
Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; enkele dunne
zandlagen .

--
200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 25 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor; . --

35
Klei, matig zandig. Bruin-donkergrijs.
IJzer/Oer/Gley matig. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens .

--
55

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens erosief.

--

105
Klei, matig siltig, zwak humeus. Grijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens .

--115

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--

160

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; enkele dunne
zandlagen .

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 26 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

55
Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--70

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens .

--85

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe; houtskoolbrok en
spikkels .

--100

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--
120

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens .

--
150

Klei, matig siltig, zwak humeus. Grijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; zwak gelaagd.

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 27 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

30

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; vlekken licht grijs; geroerd; scherpe
ondergrens .

--

95
Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; houtskoolbrokken spikkels
verbrand leem?.

--110

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--
132

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Plantenresten
zwak. kalkrijk; .

--

200
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50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 28 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, matig humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; geroerd; . Puin zwak.

90

Klei, sterk siltig. Donkergrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. --

144

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; enkele dunne
zandlagen .

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 29 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk siltig. Bruin-donkergrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens; geroerd; .

--

110

Klei, sterk siltig. Blauw-lichtgrijs. kalkrijk;
scherpe ondergrens; geroerd; . --

140

Slib(kleiig). Zwart-grijs. slootbdem. --

195
Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; .

--200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 30 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

30
Klei, sterk siltig. Bruin-grijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; vlekken donker grijs; geroerd;
scherpe ondergrens .

--
55

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
matig. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--
80

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--

120
Mineraalarm veen. Donkerbruin. kalkoos;
scherpe ondergrens .

--130

Klei, matig siltig. Blauw-donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk top kalkloos
(Calais ?).

--

170

Klei, sterk zandig. Grijs. Plantenresten zwak.
kalkrijk; .

--
200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 31 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, sterk siltig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--

40

Klei, matig zandig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak,
Schelpen zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens;
geroerd; .

Puin zwak.

120

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. --

170

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Plantenresten
zwak. kalkrijk; . --

200
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postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 32 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens' bouwvoor . --

35
Zand, uiterst siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan: zeer fijn; kalkrijk; scherpe
ondergrens; geroerd; .

--
55

Klei, sterk siltig. Bruin-grijs. IJzer/Oer/Gley
matig. losse grond; kalkrijk; scherpe
ondergrens; geroerd; .

--
75

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--

170

Klei, matig siltig. Blauw-lichtgrijs. kalkrijk; . --
200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 33 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

40

Klei, sterk siltig. Bruin-grijs. IJzer/Oer/Gley
matig. kalkrijk; geleidelijke ondergrens . --

110
Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--
130

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--

180
Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak.

--
200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 34 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

30
Klei, sterk siltig. Bruin-grijs. Schelpen zwak.
kalkrijk; scherpe ondergrens; geroerd; .

Puin zwak.
50

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--

123
Klei, matig siltig, zwak humeus. Grijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens laklaagje.

--131

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens .

--150

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; enkele
dunne zandlagen .

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 35 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens . --

35

Klei, sterk siltig. Bruin-grijs. IJzer/Oer/Gley
matig, Schelpen zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens .

--

80

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens; enkele
dunne zandlagen .

--

140

Klei, uiterst siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
zwak. kalkrijk; enkele dunne zandlagen . --

200



OAGB.113 Ruigendijk/Dwarswegboorstaten

projectnummer

OAGB.113
blad

10/14
locatie

Tinte
opdrachtgever

Kassenbouwadvies
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Ruigendijk/Dwarsweg

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 36 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor .

--
20

Zand, uiterst siltig. Bruin. IJzer/Oer/Gley zwak,
Schelpen zwak. zandmediaan: zeer fijn;
kalkrijk; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--
50

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens; geroerd; .

--65

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
matig. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--

148
Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; enkele dunne zandlagen .

--
170

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak.

--
200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 37 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . Puin zwak.

45

Klei, sterk siltig. Bruin-grijs. IJzer/Oer/Gley
matig. kalkrijk; scherpe ondergrens; losse
grond.

--

140
Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--155

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; .

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 38 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor. Puin zwak.

30

Klei, sterk siltig. Grijs-bruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. --

75

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak, Plantenresten zwak. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens .

--

170

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; . --

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 39 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor .

--
25

Klei, sterk siltig. Bruin-grijs. kalkrijk;
geleidelijke ondergrens .

--40

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
matig, Schelpen zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens; zandlagen/brokken geroerd; .

--

110
Klei, sterk siltig. Blauw-lichtgrijs. Plantenresten
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens; korrelig
geroerd?.

--
135

Klei, sterk siltig, zwak humeus.
Blauw-donkergrijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; slib slootbodem.

--142

Klei, sterk siltig. Blauw-lichtgrijs. Plantenresten
zwak. kalkrijk; .

--

200



OAGB.113 Ruigendijk/Dwarswegboorstaten
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OAGB.113
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locatie

Tinte
opdrachtgever

Kassenbouwadvies
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Ruigendijk/Dwarsweg

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 40 (200cm) datum: 11-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig. Donkergrijs. kalkrijk;
scherpe ondergrens; bouwvoor . --

30

Klei, sterk siltig. Bruin-lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
matig. kalkrijk; geleidelijke ondergrens . --

65

Klei, uiterst siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens; veel
laagjes zand; slappe grond; geroerd?.

--

144
Klei, matig siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--152

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; .

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 41 (200cm) datum: 12-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. kalkrijk; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--

40
Klei, sterk siltig. Bruin-grijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; geroerd; .

Puin zwak.
60

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens; dunne
zandlagen .

--

107
Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens .

--116

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--
148

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; dunne siltlagen; .

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 42 (200cm) datum: 12-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. kalkrijk; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--
35

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; puinbrokjes/
houtskoolsikkels; AW brokjes organisch gem..

--50

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens / mogelijk
fosfaat; houtskool op 90 cm-mv.

--

110
Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens .

--
114

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--
140

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; .

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 43 (200cm) datum: 12-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk siltig, matig humeus.
Bruin-donkergrijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--

55

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens; AW + houtkool (versoeld?) op 85
cm-mv.

--

112
Klei, matig siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; humeuze
vlekken; geleidelijke ondergrens .

--125

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens .

--
155

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak.

--

200
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ArGeoBoor
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Ruigendijk/Dwarsweg

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 44 (200cm) datum: 12-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkerbruin.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

55
Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--70

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--

128

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens . --

160

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; enkele dunne zandlagen . --

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 45 (200cm) datum: 12-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

50
Klei, sterk siltig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. kalkrijk; vlekken grijs;
geroerd; scherpe ondergrens .

--
75

Klei, sterk zandig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--
110

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens . --

160

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; . --

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 46 (200cm) datum: 12-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

50
Klei, sterk siltig. Grijs-bruin. IJzer/Oer/Gley
matig, Schelpen zwak. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens .

--
70

Klei, sterk siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkrijk; scherpe ondergrens; veel
houtskoolbrokken .

--80

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--

130

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--145

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens .

--
165

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk;  .

--
200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 47 (200cm) datum: 12-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

40

Klei, sterk siltig. Grijs-bruin. IJzer/Oer/Gley
matig. kalkrijk; geleidelijke ondergrens . --

80

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens . --

170

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; . --

200



OAGB.113 Ruigendijk/Dwarswegboorstaten
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locatie

Tinte
opdrachtgever

Kassenbouwadvies
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Ruigendijk/Dwarsweg

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 48 (200cm) datum: 12-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . Puin zwak.

50

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens . --

80
Zand, uiterst siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan: zeer fijn; kalkrijk; scherpe
ondergrens, erosief.

--
110

Klei, matig siltig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. IJzer/Oer/Gley zwak,
Plantenresten zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens .

--118

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--
140

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; onderin zandiger.

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 49 (200cm) datum: 12-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

40
Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens;
houtskoolbrokken 6.

--
60

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Grijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens; houtskoolbrokken onverbrand bot.

--
90

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--
110

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak, Plantenresten zwak. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens .

--

160

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; .

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 50 (200cm) datum: 12-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor; .

--
25

Klei, sterk siltig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. IJzer/Oer/Gley matig,
Schelpen zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--

85
Klei, sterk siltig, matig humeus. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens; AW grijs
gedraaid + houtskool.

--100

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--115

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens .

--
145

Zand, uiterst siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan zeer fijn; kalkrijk; scherpe
ondergrens; erosief.

--
175

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens .

--
178

Klei, sterk siltig. Grijs. kalkrijk; .

--200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 51 (200cm) datum: 12-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens bouwvoor . --

40
Klei, sterk siltig. Grijs. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens; brokjes verbrand leem.

--55

Klei, sterk zandig. Donkergrijs. kalkrijk;
scherpe ondergrens; houtskoolbrokken;
onverbrand bot + leem.

--70

Zand, uiterst siltig. Lichtgrijs. kalkrijk;
geleidelijke ondergrens .

--
95

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--

155

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; . --

200
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ArGeoBoor

locatieadres

Ruigendijk/Dwarsweg

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 52 (200cm) datum: 12-09-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens . --

45
Klei, sterk siltig. Grijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; vlekken donker grijs; geroerd; .

--55

Klei, sterk siltig. Grijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; houtskoolbrokken + AW.

--
90

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--

140
Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. zandmediaan zeer
fijn; kalkrijk; erosieve ondergens.

--155

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten matig.

--

200



AOGB.113 Ruigendijk/Dwarswegboorstaten

projectnummer

AOGB.113
blad

1/4
locatie

Tinte
opdrachtgever

Kassenbouwadvies
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Ruigendijk/Dwarsweg

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 53 (200cm) datum: 30-10-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

55
Klei, sterk zandig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--60

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; geleidelijke ondergrens; veel verbrand
leem; aardewerk; houtkool; onv. bot; fosfaat.

--
85

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--
115

Klei, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens.

--125

Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--140

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; .

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 54 (200cm) datum: 30-10-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens bouwvoor . --

50

Klei, matig zandig. Grijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens houtkoolbrok; vuile laag.. --

85

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens . --

115
Klei, matig siltig, zwak humeus. Plantenresten
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--125

Zand, uiterst siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan zeer fijn; kalkrijk; erosieve
ondergrens; .

--

175
Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; . --

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 55 (200cm) datum: 30-10-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig. Bruin-grijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens bouwvoor ; . --

45

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. kalkrijk;
geleidelijke brokje verbrand leem; ;
houtkoolbrok; .

--

90
Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens . --

115
Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--130

Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan zeer fijn; kalkrijk; scherpe
erosieve ondergrens .

--

170

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Grijs.
Plantenresten zwak.

--
200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 56 (200cm) datum: 30-10-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens bouwvoor . --

35
Klei, sterk zandig. Grijs. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens; leemspikkel.

--
55

Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--

95
Klei, matig siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens .

--
115

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan zeer fijn; kalkrijk; erosieve
ondergrens; .

--

160

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Plantenresten
zwak. kalkrijk; . --

200
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50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 57 (200cm) datum: 30-10-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

35
Klei, sterk siltig. Bruin-grijs. IJzer/Oer/Gley
zwak, Schelpen zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens; opgebracht; .

--
60

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--

145

Klei, sterk siltig. Grijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; veel dunne zandlagen. --

190
Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; .

--200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 58 (200cm) datum: 30-10-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens bouwvoor . --

40

Klei, sterk siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkrijk; geleidelijke ondergrens . --

75
Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens
houtskoolbrokken verspoeld.

--
95

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--

140

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Grijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; . --

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 59 (200cm) datum: 30-10-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens bouwvoor . --

40
Klei, matig zandig. Grijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; houtskoolbrokken verbrand leem;
onv. bot; vuile laag;.

--
75

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. kalkrijk;
geleidelijke ondergrens; fosfaat vlekken; . --

105
Klei, matig siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--
125

Klei, uiterst siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe erosieve ondergrens .

--

165

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; . --

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 60 (200cm) datum: 30-10-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens bouwvoor . --

40
Klei, sterk siltig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. Schelpen zwak. kalkrijk;
scherpe ondergrens .

--
60

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Grijs. kalkrijk;
geleidelijke ondergrens; verbrand bot;
houtkool; .

--
80

Klei, sterk siltig. Geel-lichtgrijs. kalkrijk;
scherpe ondergrens; fosfaat?; .

--
110

Klei, matig siltig, zwak humeus. Bruin-lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak.

--
130

Zand, uiterst siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens.

--
160

Klei, sterk zandig. Grijs. kalkrijk;
gelaagd/erosieve ondergrens; .

--
180

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; .

--
200
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50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 61 (200cm) datum: 30-10-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. kalkrijk; scherpe ondergrens
bouwvoor .

--
30

Klei, sterk zandig. Bruin-donkergrijs. kalkrijk;
licht grijze vlekken; leemspikkels;
houtskoolbrokken; scherpe ondergrens .

--45

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens;
geroerd/verstoord?; .

--
80

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; vlekken licht grijs; geroerd;
houtskoolbrok; scherpe ondergrens .

--95

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--
120

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--130

Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; scherpe
erosieve ondergrens .

--
165

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; .

--
200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 62 (200cm) datum: 30-10-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens bouwvoor . Puin zwak.

30
Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens geroerd; .

--
55

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--
80

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe erosieve ondergrens;
zandiger onderin.

--

150

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; . --

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 63 (200cm) datum: 30-10-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens bouwvoor . --

55
Klei, matig zandig. Grijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens gevlekt.

--65

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens;
houtskoolbrokken; verbrand leem; veel AW.

--
85

Klei, sterk siltig. Geel-lichtgrijs. kalkrijk;
geleidelijke ondergrens; fosfaatvlekken; .

--100

Klei, matig zandig. Lichtgrijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens .

--110

Klei, matig siltig, zwak humeus. Grijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens .

--125

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. kalkrijk; scherpe
erosieve ondergrens .

--140

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; .

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 64 (200cm) datum: 30-10-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens bouwvoor . --

35

Klei, sterk siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkrijk; geleidelijke ondergrens . --

80
Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; geleidelijke
ondergrens; houtskoolbrokken . --

105

Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; veel
dunne siltlagen; erosieve ondergrens; . --

170

Klei, sterk siltig. Donkergrijs. Plantenresten
zwak. kalkrijk; . --

200
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50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 65 (200cm) datum: 30-10-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; geleidelijke ondergrens bouwvoor . --

40
Klei, sterk siltig. Grijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; houtskoolbrokken; aardewerk;
vuile laag;.

--
60

Zand, uiterst siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe erosieve ondergrens;
houtskoolbrokken op 90 cm-mv.

--

120

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak, Plantenresten zwak. --

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 66 (200cm) datum: 30-10-2013

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

40
Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--
60

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. kalkrijk; scherpe
erosieve ondergrens; houtskoolbrokken 75-95
cm-mv.

--

120
Klei, matig siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--135

Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; scherpe
erosieve ondergrens .

--
170

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; . --

200
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