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Samenvatting 

In opdracht van De Nieuwenhof heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek uitgevoerd 

op twee locaties langs de Nieuwenhofweg te Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert). Het betreft 

een locatie aan de zuidzijde van de Nieuwenhofweg, direct ten westen van De Nieuwenhof (nr. 

5) en een locatie ten noorden van de Nieuwenhofweg direct ten oosten van de voormalige 

spoorbaan. De aanleiding van het onderzoek is de voorziene aanleg van waterpoelen en de 

aanplant van bomen. Hierbij bestaat de kans dat de bodem geroerd wordt op plaatsen waar 

dit mogelijk nog niet eerder gebeurd is en eventueel aanwezige archeologische resten 

verstoord zullen gaan worden. 

Op basis van de archeologische beleidskaart van de gemeente Mill en Hubert liggen beide 

locaties in een zone met een hoge archeologische verwachting. In de directe omgeving van het 

plangebied zijn geen vondsten bekend. De archeologische verwachting is hoog voor resten uit 

de periode laat-paleolithicum-nieuwe tijd. Voor gebied A, gelegen direct langs de 

beekdalvormige laagte, is de verwachting meer gericht op jachtkampementen uit de steentijd.  

De hogere ligging van locatie B  maakt de verwachting hoog voor resten van nederzettingen uit 

de periode neolithicum-nieuwe tijd hoewel ook hier nog kampementen van jagers en 

verzamelaars uit de perioden daarvoor kunnen worden aangetroffen. 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat ter plaatse van de laaggelegen locatie B 

een dunne  leemlaag in de bodem voorkomt, die direct op de C-horizont ligt. Dit duidt op natte 

omstandigheden en een overstromingsfase in het verleden. Een archeologisch niveau 

ontbreekt derhalve. De archeologische verwachting is hier laag en een vervolgonderzoek 

wordt niet nodig geacht.  

Uit de boringen ter plaatse de hoog gelegen locatie A is gebleken dat hier een 60 tot 70 cm dik 

landbouwdek aanwezig is. Het landbouwdek is plaatselijk verstoord tot in de C-horizont, maar 

er zijn ook nog resten van B en BC-horizonten aanwezig. Dit betekent dat onder het 

landbouwdek nog archeologische resten aanwezig kunnen zijn in de vorm van grondsporen 

(paalkuilen, waterputten, greppels etc.). Voor deze locatie geldt dat gezien de beperkte 

bodemingreep er nu  geen vervolgonderzoek wordt aanbevolen. Mochten hier in de toekomst 

grootschalige grondwerkzaamheden dieper dan 60 cm-mv plaatsvinden (bv. groter dan 250 

m2), dan dient wel rekening te worden gehouden met een archeologisch vervolgonderzoek.  

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

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

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

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

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

aangeraden om contact op te nemen met de Gemeente Mill en Hubert.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van De Nieuwenhof heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek uitgevoerd 

op twee locaties langs de Nieuwenhofweg te Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert). Het betreft 

een locatie aan de zuidzijde van de Nieuwenhofweg, direct ten westen van De Nieuwenhof (nr. 

5) en een locatie ten noorden van de Nieuwenhofweg direct ten oosten van de voormalige 

spoorbaan. De aanleiding van het onderzoek is de voorziene aanleg van waterpoelen en de 

aanplant van bomen. Hierbij bestaat de kans dat de bodem geroerd wordt op plaatsen waar 

dit mogelijk nog niet eerder gebeurd is en eventueel aanwezige archeologische resten 

verstoord zullen gaan 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. De volgende vragen staan bij het 

onderzoek centraal: 

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

 Is de bodem nog intact? 

 Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 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). 

1.3 Administratieve gegevens 

Tabel 1: administratieve gegeven. 
Projectnaam Nieuwenhof te Mill 
Toponiem: Nieuwenhofweg 
Plaats Mill  
Kadastrale nrs.  MIL00D 02156G000 en MIL00P 00888L0003  
Provincie: Gelderland 
Gemeente: Mille en Sint Hubert 
Opdrachtgever: De Nieuwenhof/mevr. M. van Heijningen 

Nieuwenhofweg 5 
5451 GG Mill 

Bevoegd gezag: Gemeente Mill en Sint Hubert 
Centrum-coördinaten  Locatie A x=181574 y= 410252; locatie  B x=181633 y=410119 
Oppervlakte: Locatie A= circa 2850 m

2
; locatie B= circa 1450 m

2
 

Kaartblad: 46C 
Onderzoekmeldingsnummer: 59016 
Onderzoeknr. 47758 

 



ArGeoBoor rapportnr. 1262: Mill, Nieuwenhof  
Opdrachtgever: De Nieuwenhof 5 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied betreft twee percelen aan de Nieuwenhofweg (zie afbeelding 1 op het 
voorblad). 1 Het oostelijk gelegen perceel (locatie B)heeft een oppervlakte van circa 1450 m2 
en het westelijk gelegen perceel (locatie B) heeft een oppervlakte van circa 2850 m2. 
De plangebied zijn momenteel onbebouwd en in gebruik als grasland met een woning en een 

schuur. Het maaiveld van locatie B ligt op 16,3 + NAP en bij locatie A ligt op circa 15,0 m + 

NAP.2 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Op elk perceel zal een poel worden aangelegd met een oppervlakten van circa 150 m2 

(ongeveer 20 x 8 meter). De poelen zullen tot een diepte van circa 1,3 meter worden 

uitgegraven. Daarnaast worden bomen geplant. 

Afbeelding 2. Details van de plangebieden A en B met de boorlocaties, bestaande bebouwing 

en locatie van de nieuwe waterpoelen (lichtblauw). 

3 Archeologische verwachting 

Een bureauonderzoek werd door de gemeente Mill en Sint Hubert niet nodig geacht. De 

archeologische verwachting is derhalve niet gebaseerd op een volledig bureauonderzoek, maar 

de archeologische beleidskaart, informatie uit Archis, de AHN en bodemkaart. 

                                                           
1
 Kadaster 2012 

2
 Actueel hoogtebestand Nederland (AHN) 
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Volgens de bodemkaart bestaat de bodem op beide locaties uit een holtpodzolgrond in grof 

zand. In het dal waarin het Peelkanaal ligt, direct ten noordwesten van het plangebied, komen 

meerveengronden voor. Direct ten zuiden van de plangebieden komen hoge zwarte 

enkeerdgronden voor in zwak lemig fijn zand. 

Uit het AHN is de te zien dat locatie A op de rand van een ten noorden gelegen dal ligt. Locatie 

B ligt in het van oorsprong hooggelegen gedeelte. 

Afbeelding 3. De plangebieden op een kaart op basis van het AHN (Actueel Hoogtebestand 

Nederland.3 

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen vondsten bekend. De archeologische 

verwachting is hoog voor resten uit de periode laat-paleolithicum-nieuwe tijd. Voor het 

laaggelegen gebied A is de verwachting gespitst op de aanwezigheid van resten van 

kampementen van jagers en verzamelaars uit de steentijd. Op locatie B de verwachting hoog is 

voor resten van nederzettingen uit de periode neolithicum-nieuwe tijd en of kampementen 

van jagers en verzamelaars uit de perioden daarvoor. Met name dient rekening te worden 

gehouden met laatmiddeleeuwse voorlopers van huidige boerderijplaats. 

Bekende bodemverstoringen 

Op aangeven van de huidige eigenaar van het perceel worden op locatie B bodemverstoringen 

verwacht als gevolg van het gebruik van het terrein als boerenerf. Deze bodemverstoringen 

kunnen bestaan uit begraven afval, funderingen van gesloopte gebouwen etc. 

 

                                                           
3
 AHN-1 1997-2003 
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4 Beleid 

Afbeelding 4. Ligging van de plangebieden op een uitsnede uit de archeologische beleidskaart 

van de Gemeente Mill en Sint Hubert. Legenda (rood = hoge archeologische verwachting; paars 

= boerderijplaats met zeer hoge archeologische waarde: De Nieuwenhof). 

Op de beleidskaart liggen de beide plangebieden in zone 4 (zie afbeelding 4). Dit zijn gebieden 

met een hoge archeologische verwachting. Het beleid van de gemeente Mill en Hubert is dat in 

deze gebieden archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij ingrepen dieper dan 40 cm-mv en 

met een oppervlakte groter dan 250 m2. Onder bodemverstoringen worden niet alleen 

graafwerkzaamheden bedoeld, maar bijvoorbeeld ook het planten van bodem. De latere 

wortels kunnen schade aanbrengen aan het bodemarchief. Het beleid bepaald dat indien 

onderzoek nodig is, dan het gehele perceel onderzocht dient te worden, zodat nog geschoven 

kan worden met de voorziene bodemverstoringen en eventuele archeologische resten in de 

bodem (in situ) bewaard kunnen blijven.4  

Op basis van het gemeentelijk beleid en in overleg met de Gemeente Mill en Sint Hubert is 

bepaald dat op beide locaties een archeologisch veldonderzoek door middel van boringen 

dient te worden uitgevoerd. Een bureauonderzoek werd niet nodig geacht. Het doel van het 

onderzoek is het bepalen van de bodemopbouw (verkennende fase) waaruit moet blijken of 

een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is. 

 

 

                                                           
4
 Van de Water en Kortlang 2012 
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5 Archeologisch veldonderzoek 

5.1 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 

In beide plangebieden samen zijn in totaal 10 boringen (nrs 1/t/m 10) gezet met Edelmanboor 

met een diameter van 7 cm. De boringen 1 t/m 4 zijn uitgevoerd in locatie B en de boringen 5 

t/m 10 zijn uitgevoerd in locatie A. De boringen zijn tot minimaal 30 cm in de C-horizont 

uitgevoerd. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.5 De niet 

verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het systeem voor 

bodemclassificatie voor Nederland.6 De archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, 

zoals genoemd in de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien 

aanwezig beschreven.7  

De boringen zijn ingemeten met een GPS ontvanger.8 

5.2 Resultaten 

Veldinspectie 

Uit de veldinspectie zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen, die het veldonderzoek 

door middel van boringen hebben beïnvloed. De op het AHN (zie afbeelding zichtbare steilrand 

ten westen van locatie B is duidelijk waarneembaar. Mogelijk is hier in het verleden grond 

afgegraven. 

Verkennend booronderzoek 

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

afbeelding 1. 

Bodemopbouw 

De bodem in het plangebied B bestaat tot 60 à 70 cm diepte uit matig fijn, matig siltig en matig 

humeus zand. In deze laag komen grind en stenen voor. Deze laag wordt geinterpreteerd als 

landbouwdek. In de boringen 3 en 4 is de bovenste 45 à 55 cm van het landbouwdek 

verstoord. In boring 1 komt puin voor in het hele landbouwdek en werd in de onderliggende 

horizont plastic opgeboord, ook was deze laag gevlekt. De bodem is in boring 1 dus tot in de C-

horizont verstoord. Alleen in boring 2 lijkt het gehele landbouwdek ongeroerd. Onder het 

landbouwdek is in boring 3 nog een restant van een B-horizont aanwezig en in boring 2 een 

restant van een BC-horizont. In boring 4 lijkt de bodem, evenals in boring 1 ook geroerd tot in 

                                                           
5
 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 

6
 Bakker en Schelling 1989 

7
 Bosch 2007 

8
 GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code,  SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1 m 

nauwkeurig. 
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de C-horizont. De C-horizont bestaat uit matig grindig, matig fijn zand, maar plaatselijk komt 

ook matig zandig grind voor en stenen. 

In plangebied A bestaat de bodem uit een 20-30 cm dikke matig humeus zandlaag die ligt op 

een roestige leemlaag met een dikte van circa 10 cm. Deze leemlaag wordt geïnterpreteerd als 

een natuurlijke beekafzetting. De afzetting kan het gevolg zijn van het bevloeien van het 

perceel met beekwater om zo opbrengst (hooi) te verhogen.9 De leemlaag gaat abrupt over in 

een matig fijne, zwak siltige, lichtgrijze zandlaag met een dikte van 10 tot 30 cm. Deze laag is 

geïnterpreteerd als een C-horizont. Onder deze zandlaag zijn alle boringen gestuit in een 

grindlaag. Een uitzondering op de bodemopbouw is aangetroffen in boring 7 waar geen 

leemlaag is opgeboord. In boring 10 is de leemlaag gemengd met de bouwvoor. 

Archeologische indicatoren 

Bij het verkennend booronderzoek zijn met uitzondering van puin in de boringen 1 t/m 4 in 

locatie B en plastic onder in boring 1 geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

6 Conclusies  

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

Ter plaatse van locatie B is sprake van een aangetast landbouwdek. In boring 1 en 

mogelijk ook in boring 4 is de bodem geroerd tot in de C-horizont. In de boringen 2 en 3 

komen onder het landbouwdek nog resten van podzolgronden voor. 

Ter plaatse van locatie A is sprake van een opgebrachte zandlaag op een dunne 

leemlaag(beek-, of bevloeiingsafzetting) op een C-horizont bestaande uit matig fijn 

zand op grind. 

 

 Is de bodem nog intact? 

In locatie B is de bodem in boring 1 en 4 verstoord tot in de C-horizont. In de boringen 2 

en 3 komt nog een deel van de oorspronkelijk bodem onder het landbouwdek voor. 

In locatie A is de bodem nog grotendeels intact. De zandlaag op het leem wordt 

geïnterpreteerd als een opgebrachte laag. De leemlaag is dun en ligt direct op een C-

horizont. 

 

 Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Locatie B ligt op een 

van oorsprong hooggelegen plek nabij de historische boerderijplaats ‘De Nieuwenhof’. 

Onder het landbouwdek, in de top van de oorspronkelijke bodem, kunnen nog 

archeologische grondsporen verwacht worden. De hoge verwachting voor eventuele 

resten uit de periode jagers en verzamelaars wordt  naar laag bijgesteld. Deze 

bijstelling is het gevolg van het ontbreken van de bovenste lagen van een 

podzolbodem. Sporen van steentijdsites zijn naar verwachting opgenomen in het 

landbouwdek en daarmee verloren gegaan. De hoge verwachting voor archeologische 

grondsporen van landbouwers uit de periode neolithicum t/m nieuwe tijd wordt 

bijgesteld naar middelhoog. De reden hiervoor is de plaatselijke verstoring van de 

bodem tot in de C-horizon,t zoals deze is vastgesteld inde boringen 1 en 4. 

                                                           
9
 Baaijens e.a. 2011 
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Voor locatie A geldt dat het een van oorsprong laaggelegen gebied betreft. De 

archeologische verwachting hiervoor is daarmee laag voor de aanwezigheid van 

nederzettingssporen of kampementen van jagers en verzamelaars. Door het  ontbreken 

van dikkere leem- of veenlagen wordt ook de kans op het aantreffen van offervondsten 

laag geacht. Het kan niet worden uitgesloten dat ter plaatse plaggen zijn gestoken om 

op te brengen op de hoger gelegen akkers.  

 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Het graven van de waterpoelen van 20 bij 8 m2en het planten van groepjes bomen zijn 

kleinschalige bodemingrepen. Bij het graven van de waterpoel op locatie B bestaat er 

kans dat archeologische sporen uit de periode neolithicum-nieuwe tijd, die zich kunnen 

aftekenen de top van de oorspronkelijke bodem, verstoord worden. Echter, gebleken is 

ook dat de bodem ook al deels verstoord is. De voorziene ingreep (graven van de poel 

en planten van enkele groepjes bomen) wordt in relatie met de middelhoge 

verwachting dermate klein geacht, dat een vervolgonderzoek niet wordt aanbevolen. 

Voor locatie A geldt een lage archeologische verwachting en is er geen bezwaar tegen 

de voorziene graafwerkheden ten behoeve van de poel of het aanplanten van bomen.  

 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek? Een archeologisch 

vervolgonderzoek wordt niet nodig geacht.  

 

7 Aanbeveling/Selectieadvies 

In het plangebied wordt een archeologisch vervolgonderzoek niet nodig geacht. De 

voorgenomen werkzaamheden vormen geen bedreiging voor het archeologisch erfgoed. Wel 

wordt met name bij de graafwerkheden ter plaatse van locatie B gevraagd om op te letten op 

verkleuringen in de bodem. Voor deze locatie geldt dat gezien de beperkte bodemingreep nu  

geen vervolgonderzoek wordt aanbevolen. Mochten hier in de toekomst grootschalige 

grondwerkzaamheden dieper dan 60 cm-mv plaatsvinden (bv. groter dan 250 m2), dan dient 

wel rekening te worden gehouden met een archeologisch vervolgonderzoek. Mochten zich bij 

de voorziene graafwerkzaamheden ten behoeve van de poel grondsporen in de bodem 

zichtbaar worden, dan is men verplicht melding te doen bij de gemeente Mille en Hubert. 

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

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

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

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

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

aangeraden om contact op te nemen met de Gemeente Mill en Hubert.  



ArGeoBoor rapportnr. 1262: Mill, Nieuwenhof  
Opdrachtgever: De Nieuwenhof 11 

Literatuur  

Baaijens, G.J. e.a., 2011: Stromend Landschap. Vloeiweidestelsels in Nederland. 

Bakker, H. de & J. Schelling, 1989. Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. Staring Centrum 

Wageningen. 

Bosch, J.H.A.,2008: Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1. Op basis van de 

Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 5.2. Deltares-rapport 2008-U-R0881/A. 

Nederlands Normalisatie-instituut, 1989: Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van onverharde 

grondmonsters, Nederlands Normalisatie-instituut Delft. 

Van de Water , A.E.M. en F.P. Kortlang, 2012: Nota Archeologiebeleid Mille en Sint Hubert. De 

implementatie van de Wet op de archeologische monumentenzorg in het gemeentelijk beleid. 

Bronnen Geraadpleegde Kaarten 

AHN-1, 1997-2003: Actueel Hoogtebestand Nederland: AHN kaart geraadpleegd op 

http://ahn.geodan.nl/ahn/ 

Kadaster 2012: Topografische ondergrond van Nederland schalen 1: 10.000 en 1: 25.000. 

http://www.kadaster.nl/top10nl (open data). 



ArGeoBoor rapportnr. 1262 bijlage 1: boorstaten 
Opdrachtgever: De Nieuwenhof 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 

boorstaten 

 



OAGB.130 Nieuwenhofweg  5boorstaten

projectnummer

OAGB.130
blad

1/3
locatie

Mill
opdrachtgever

De Nieuwenhof
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Nieuwenhofweg  5

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring 1 (95cm) datum: 06-11-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, matig grindig, matig
humeus. Donkerbruin. scherpe ondergrens;
bouwvoor/opgebracht; .

Puin matig.

65
Grind, sterk zandig. Lichtbruin. stenen; vlekken
licht grijs; stuk plastic; geroerd; bor loopt leeg
gestuit .

--
95

50cm

100cm

(1:50)

Boring 2 (100cm) datum: 06-11-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkerbruin. zandmediaan matig fijn; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--

70
Zand, zwak siltig, zwak grindig. Lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; BC horizont .

--85

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Lichtgrijs.
zandmediaan matig grof; C horizont .

--100

50cm

100cm

(1:50)

Boring 3 (80cm) datum: 06-11-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, matig grindig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
vlekken licht grijs; geroerd; opgebracht;
scherpe ondergrens .

--

45

Zand, matig siltig, zwak grindig, matig humeus.
Grijs-donkerbruin. zandmediaan matig; stenen;
scherpe ondergrens; landbouwdek.

--60

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; B horizont .

--65

Zand, zwak siltig, matig grindig. Lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; stenen; BC horizont
gestuit op stenen; .

--80

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 4 (110cm) datum: 06-11-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, matig grindig, zwak humeus.
Donkergrijs. zandmediaan matig fijn; scherpe
ondergrens opgebracht; .

Puin zwak.

55
Zand, matig siltig, matig grindig, matig
humeus. Donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
stenen; scherpe ondergrens; geroerd;
landbouwdek.

--
80

Zand, zwak siltig, matig grindig. Lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; C horizont of geroerd..

--
110



OAGB.130 Nieuwenhofweg  5boorstaten
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bureau
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Nieuwenhofweg  5

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring 5 (80cm) datum: 06-11-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; .

--

50
Leem, sterk zandig, zwak grindig. Grijs.
IJzer/Oer/Gley matig. humeuze vlekken;
scherpe ondergrens; beekleem?.

--60

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
C horizont scherpe ondergrens .

--70

Grind, uiterst zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. gestuit op grind.

--80

50cm

100cm

(1:50)

Boring 6 (55cm) datum: 06-11-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkerbruin. zandmediaan matig fijn; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--
20

Leem, sterk zandig, zwak grindig, zwak
humeus. Donkergrijs. IJzer/Oer/Gley matig.
scherpe ondergrens; beekleem .

--
45

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Lichtgrijs.
zandmediaan matig fijn; C horizont .

--50

Grind, sterk zandig. Lichtgrijs. C horizont;
gestuit op grind.

--
55

50cm

100cm

(1:50)

Boring 7 (65cm) datum: 06-11-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkerbruin. zandmediaan matig fijn; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--
35

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
C horizont .

--
55

Grind, matig zandig. Lichtgrijs. C horizont
gestuit op grind.

--65

50cm

100cm

(1:50)

Boring 8 (75cm) datum: 06-11-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkerbruin. zandmediaan matig fijn; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--
30

Leem, sterk zandig, zwak humeus.
Donkergrijs. IJzer/Oer/Gley zwak. scherpe
ondergrens; beekleem .

--40

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; c horizont .

--
70

Grind, matig zandig. Lichtgrijs. C horizont
gestuit op grind.

--75



OAGB.130 Nieuwenhofweg  5boorstaten
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De Nieuwenhof
bureau

ArGeoBoor
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Nieuwenhofweg  5

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring 9 (75cm) datum: 06-11-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
bouwvoor .

--
35

Leem, sterk zandig, zwak humeus.
Oranje-donkergrijs. IJzer/Oer/Gley sterk.
beekleem scherpe ondergrens .

--40

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak, Plantenresten zwak. zandmediaan
matig fijn; C horizont .

--
70

Grind, matig zandig. Lichtgrijs. C horizont
gestuit op grind.

--75

50cm

100cm

(1:50)

Boring 10 (70cm) datum: 06-11-2013

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
bouwvoor geleidelijke ondergrens .

--
20

Zand, sterk siltig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. IJzer/Oer/Gley matig.
geroerd; scherpe ondergrens .

--35

Zand, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; C horizont .

--45

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; C horizont onderin grindlaag.

--
70
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