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Samenvatting 

In opdracht van Fam. Dijkman heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Nieuwenhuishoekweg 4-6 te Ruurlo 

(Gemeente Berkelland). De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een 

grotendeels onderkelderde ligboxenstal met een oppervlakte van circa 1.100 m2. Hierbij 

bestaat de kans dat de bodem geroerd wordt op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder 

gebeurd is. Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen hierbij verstoord worden. Om 

de kans op het aantreffen van archeologische resten te onderzoeken is een bureauonderzoek 

en een verkennend booronderzoek uitgevoerd. 

  

Uit het uitgevoerde archeologische bureau- en verkennend booronderzoek is gebleken dat het 

plangebied ligt in een van oorsprong laaggelegen gebied. In een groot deel van het plangebied 

is een geroerde laag onder de huidige bouwvoor aanwezig. Er worden geen archeologische 

resten in het plangebied verwacht.  

 

Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren binnen het 

plangebied.  

 

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

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

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

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

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

aangeraden om, indien inderdaad sporen worden aangetroffen, contact op te nemen met de 

gemeente Berkelland.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Fam. Dijkman heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Nieuwenhuishoekweg 4-6 te Ruurlo 

(Gemeente Berkelland). De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een 

grotendeels onderkelderde ligboxenstal met een oppervlakte van circa 1.100 m2. Hierbij 

bestaat de kans dat de bodem geroerd wordt op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder 

gebeurd is. Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen hierbij verstoord worden. Om 

de kans op het aantreffen van archeologische resten te onderzoeken is een bureauonderzoek 

en een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de KNA 

versie 3.3.1  

Afbeelding 1. Plangebied op een topografische kaart .2  

                                                           
1
 CCvD 2013 

2
 Kadaster 2009 
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1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische 

verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige, historische en 

archeologische gegevens. Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de 

bodemopbouw om een uitspraak te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van 

archeologische niveaus en mogelijke verstoringen binnen het plangebied.  

Het verkennend booronderzoek toetst de uitkomsten van het bureauonderzoek waarbij 

kansrijke zones worden geselecteerd voor vervolgonderzoek en kansarme zones worden 

uitgesloten van vervolgonderzoek. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal: 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied en op welke diepte? 

 Zo ja: wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig,-en-zo ja, welk type onderzoek? 

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

versie 3.3.3  

1.3 Administratieve gegevens 

Tabel 1: administratieve gegeven. 

Projectnaam Nieuwenhuishoekweg 4-6 te Ruurlo 
Toponiem: Nieuwenhuishoekweg 
Plaats Ruurlo  
Kadastrale nr.  Gem. Berkelland, Sectie S, nr. 98 
Provincie: Gelderland 
Gemeente: Berkelland 
Opdrachtgever: Fam. Dijkman 
Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland 
Deskundige namens bevoegd 
gezag 

Omgevingsdienst Achterhoek 
Mevr. A. Lugtigheid-Hendriks 
Tel. 0575-750400 

Centrum-Coördinaat plangebied 229.508/455140 
Oppervlakte: Circa 1.100 m

2
 

Kaartblad: 34C 
Onderzoekmeldingsnummer: 63462 

  

                                                           
3
 Centraal College van Deskundigen Archeologie 2013 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied is gelegen op het erf van perceel Nieuwenhuishoekweg 4-6 ten zuidwesten van 
de huidige stal. Het perceel is momenteel in gebruik als grasland. Het maaiveld van de nieuw 
te bouwen stal ligt op 16.2 m + NAP. Het maaiveld ter plaatse van de bestaande stal ligt op 
circa 16.8 m + NAP.4  

2.2 Voorziene ontwikkeling 

De nieuwe stal wordt ongeveer 50 meter lang en 20 meter breed, met een uitsparing in de 

zuidwesthoek (zie afbeelding2). De stal wordt voor een groot gedeelte onderkelderd. De 

kelder is voorzien tot 235 cm onder peil, waarbij het peil de maaiveldhoogte van de bestaande 

stal is. Uitgaande van het bestaande hoogteverschil van 70 cm zal circa 170 cm diep moeten 

worden gegraven om de gewenste kelder diepte te krijgen.  

 
Afbeelding 2. Nieuwbouwlocatie met de uitgevoerde boringen.  

                                                           
4
 AHN-2 2007-2012 
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3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende aardkundige, historische en archeologische gegevens 

bestudeerd om te komen tot een archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn 

opgenomen in de literatuurlijst. 

3.2 Aardkundige gegevens 

Geologie 

Het plangebied is gelegen in Oost-Nederland waar over het algemeen pleistocene of vroeg-

holocene afzettingen aan de oppervlakte liggen.  

Uit de geologische overzichtskaart van Nederland blijkt dat het gebied ligt in een zone waar de 

Formatie van Boxtel aan het maaiveld ligt in de vorm van het Laagpakket van Wierden (Bx6).5 

Dit zijn (ten dele verspoelde) dekzanden. Uit drie boringen gezet binnen circa 400 meter van 

het plangebied blijkt dat de lithologische opbouw tot 4,0 m –mv bestaat uit zwak siltig, matig 

fijn op zwak siltig matig grof zand.6 De dekzandruggen zijn vrijwel allemaal opgestoven in het 

Laat Glaciaal.7 

 

 

Afbeelding 3: Plangebied (paars) op een hoogtekaart.8 

 

                                                           
5
 TNO Bouw- en Ondergrond 2010 

6
 http://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens 2014 Indentificatienummers B34C0572, B34C0532 en 

B34C0571) 
7
 Berendsen 2004 

8
 AHN-2 2007-2012 
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Geomorfologie 

Uit de geomorfologische kaart blijkt dat het plangebied ligt in vlakte van ten dele verspoelde 

dekzanden (code 2M9).Ten noorden en zuiden van het plangebied liggen dekzandruggen met 

of zonder oud bouwlanddek (code 3L5).9 Meer details in het reliëf zijn zichtbaar op een 

hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (zie afbeelding 3). De laagte 

waarin het plangebied ligt lijkt wat kronkels te bevatten. De overgang naar de hoogte waarop 

de bestaande bebouwing ligt is ter plaatse van de stal scherp, maar in het zuidoosten 

geleidelijk.10 

 

Op de bodemkaart ligt het plangebied in een uitgestrekte zone waar veldpodzolgronden  in 
leemarm en zwak lemig fijn zand (code Hn21-V) voorkomen.11 Veldpodzolgronden zijn 
gevormd in relatief natte omstandigheden. De ’V’ betekent dat de grondwaterstand sterk 
varieert en wel tussen ondieper dan 40 cm-mv en dieper dan 120 cm-mv. Ten oosten van het 
plangebied is een strook met beekeerdgronden ingetekend (code pZg23-III). De 
grondwaterstand fluctueert hier tussen ondieper dan 40 cm en tussen 80 en 120 cm –mv als 
diepste peil. 

 
Afbeelding 4. Plangebied op de bodemkaart.12 

Samenvattend kan gesteld worden dat het plangebied ligt in een dalvormige laagte met een 

sterk wisselende, soms hoge, grondwaterstand.  

 

 

 

 

                                                           
9
 Alterra 2003 

10
 AHN-2 2007-2012 

11
 Alterra 1965-1995 

12
 Alterra 1965-1995 
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3.3 Historische situatie 

De plaats Ruurlo komt voor het eerst in schriftelijke bronnen voor in de 12e eeuw.13 Uit de 

Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland uit de periode 1773-1794 blijkt dat in het 

gebied verspreid liggende hoeven voorkomen, maar dat er dan nog grote gebieden 

onontgonnen zijn.14 Een projectie van het plangebied op deze kaart is niet gelukt als gevolg van 

de grote veranderingen in het landschap na het vervaardigen van deze kaart. Uit de kadastrale 

minuutplan vervaardigd tussen 1811 en 1832 en de bijbehorende OAT blijkt dat het terrein 

toen nog in gebruik was als heide. Op een kaart uit 1890 is het terrein in gebruik als omheind 

grasland. Op het erf komt dan ook bebouwing. Op een kaart uit 1926 is er nog een gebouw 

bijgekomen. In de loop van het de 20e eeuw heeft het erf zich ontwikkeld tot wat het nu is. 

 

Afbeelding 4. Plangebied op een uitsnede van een kaart uit circa 1900.15 

                                                           
13

 Van Berkel en Samplonius 2006 
14

 Versfelt 2003 
15

 Bureau voor Militaire Verkenningen circa 1900 
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3.4 Bekende archeologische waarden en vondsten 

De hieronder vermelde gegevens zijn uit het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van 

de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE).16 De gegevens zijn weergeven in afbeelding 5. Gekozen 

is om de onderzoeken binnen een straal van 2000 meter te bestuderen, zodat nog enkele 

waarnemingen verricht in Ruurlo konden worden meegenomen bij het opstellen van de 

archeologische verwachting. Verwacht wordt dat dit voldoende informatie oplevert als input 

voor de archeologische verwachting.  

 

Waarnemingen en AMK-terreinen: 

Op circa 2000 meter ten westen van het plangebied ligt AMK-terrein 13177 met resten van 

een kasteel die teruggaan tot circa 1300.  

Waarneming 421139: Diverse archeologische indicatoren zijn aangetroffen bij een 

archeologische begeleiding. Vooralsnog lijkt het te gaan om vondsten uit de periode 11e-13e 

eeuw (waarneming 421139). 

Waarneming 400435: Diverse archeologische indicatoren en aardewerkfragmenten uit de volle 

middeleeuwen en mogelijk prehistorie. Op het perceel zijn talrijke waarnemingen gedaan.  

Waarneming 50029 (waarneming ligt  te ver naar het westen): Diverse archeologische 

indicatoren (baksteen en verbrande leem) in een aantal boringen. Het esdek is plaatselijk 

intact en in de noordzijde worden proefsleuven aanbevolen.17 

Afbeelding 5. Waarnemingen, AMK-terreinen en onderzoeksmeldingen nabij het plangebied 
(rode rechthoek).18 

 

                                                           
16

 Archis 2014 
17

 Williams en Zuidhoff 2004 
18

 Archis 2014 
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Onderzoeksmeldingen 

Met name ten westen van het plangebied zijn ten behoeve van de aanleg van wegen en 

woonwijken diverse onderzoeken uitgevoerd. Plaatselijk zijn intacte esdekken aanwezig en 

waarnemingen gedaan. In de tabel hieronder zijn de resultaten van de onderzoeken kort 

genoemd. 

Tabel met onderzoeksmeldingen. 

Ondezoeksmelding Toponym Soort onderzoek Advies Waarneming/vondsmelding 

14491 Leusinkbrink Booronderzoek Geen 
vervolgonderzoek 

Diverse waarnemingen in 
geroerde grond 

41685 Groenloseweg Booronderzoek Geen 
vervolgonderzoek 

Geen aanwijzingen voor 
archeologische vindplaatsen 

28088 Burculo  Vervaardigen 
verwachtingskaart 

Nvt geen 

6213 Het Zoomgebied Booronderzoek Vervolgonderzoek 
noordzijde ivm 
voorkomen van 
esdekken 

50029 intact esdek 
huttenleem. 

10650 Leusinkbrink Booronderzoek Geen 
vervolgonderzoek 

geen 

20890 Ruurlo Eibergen 
waterleiding 

Begeleiding Nvt In delen van trace 10 zijn 
resten van een 
middeleeuwse boerderij 
aangetroffen 

18462 Watertransportleiding Booronderzoek Geen vondsten, geen 
esdekken  

geen 

2444 Zuidelijke rondweg Proefsleufonderzoek Geen 
vervolgonderzoek 

Geen vondsten 

25446 De Vente Begeleiding  421139 

18954 Meldingsnummer is administratief komen te vervallen. 

 

Archeologische beleidskaart 

Uit de beleidskaart blijkt dat het plangebied ligt in een zone met een hoge (oostzijde) en 

middelhoge (westzijde) archeologische verwachting. De hoge verwachting in het oosten 

betreft een dekzandkop. En de middelhoge verwachting voor het westelijk deel van het 

plangebied is gebaseerd op het voorkomen van dekzandwelvingen en de kans dat kleinere 

dekzandkopjes aanwezig zijn. 

 

Afbeelding 6. Ligging 
van het plangebied 
(paars) op een uitsnede 
uit de ‘archeologische 
beleidskaart’ van de 
Gemeente Berkelland.19 
(bruinrood =  hoge 
verwachting. geel= 
middelhoge 
verwachting; groen= 
lage verwachting; rood: 
gebieden met een 
plaggendek hoge 
verwachting).  

                                                           
19

 De Roode, schuurman en Smal 2009, kaartbijlage 9, blad 1 en 4 
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4 Archeologische verwachting en beleid 

Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), bodemkaarten, oude topografische 

kaarten en landgebruik blijkt dat het plangebied ligt in een van oorsprong relatief laaggelegen 

gebied.  In de omgeving van het plangebied zijn nog geen archeologische vindplaatsen bekend. 

Op basis van de geologische ondergrond kunnen vindplaatsen verwacht worden uit de periode 

laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. Het plangebied was in het begin van de 19e eeuw 

nog als heidegebied in gebruik. Hieruit kan worden opgemaakt dat het gebied, zonder 

landschappelijk ingrijpen door de mens ongeschikt was (te nat, schrale grond) was voor de 

landbouw en of bewoning. De kans op het doen van vondsten van landbouwers (neolithicum 

t/m vroege- en late middeleeuwen) wordt klein geacht. Eventuele archeologische resten 

zouden zich kunnen bevinden op kleine dekzandkopjes  binnen het laaggelegen gebied. Het 

zou dan gaan om resten van jagers- en verzamelaars (zogenaamde jachtkampjes). De 

gradiëntzone lijkt gezien de geringe hoogteverschillen, echter ook niet al te groot te zijn 

geweest. In laagtes kan eventueel gedacht worden aan depositievondsten, maar deze worden 

over het algemeen aangetroffen in uitgesproken natte laagten, zoals beken of vennen, die ter 

plaatse ontbreken. 

Bij het opstellen van de archeologische beleidskaart van de gemeente Berkelland is het 

plangebied gekarteerd als een dekzandwelving (westzijde) en dekzandrug (oostzijde) met een 

middelhoge en hoge archeologische verwachting. Op basis van het huidige, meer 

gedetailleerde onderzoek, kan deze hoge en middelhoge verwachting naar laag worden 

bijgesteld. 

Alleen in het geval een binnen het plangebied gelegen intact dekzandkop kunnen nog resten 

van jagers- en verzamelaars worden verwacht in de top van het dekzand.  

 

Bekende bodemverstoringen 

Het is onbekend of er bodemverstoringen aanwezig zijn.  

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 booronderzoek 

In het plangebied zijn 6 boringen (nrs. 1 t/m 6) gezet met een Edelmanboor met een diameter 

van 7 cm. De boringen zijn verspreid over het plangebied geplaatst en zijn doorgezet tot 1,2 m 

–mv. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.20 De niet 

verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het systeem voor 

bodemclassificatie voor Nederland.21  

                                                           
20

 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
21

 Bakker en Schelling 1989 
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Archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische 

Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.22  

5.2 Resultaten 

Veldinspectie 

De veldinspectie heeft geen bijzonderheden opgeleverd die van invloed waren op het 

boorplan. 

Verkennend booronderzoek 

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

afbeeldingen 2 en 7. De boringen zijn op circa 1,0 meter nauwkeurig ingemeten met een GPS 

ontvanger.23  

Bodemopbouw en interpretatie 

De lithologie ter plaatse bestaat uit zeer fijn, matig en sterk siltig, kalkloos, plaatselijke zwak 

grind, zand.  

Onder een zwak humeuze bouwvoor van 20 cm dikte zijn in de boringen 1 t/m 4 tot circa 30-35 

cm –mv gevlekte, geroerde, bodemlagen aangetroffen. Vanaf 30-35 tot 55 -70 cm –mv is een 

natuurlijke bodem aanwezig. Deze laag is als gevolg van het voorkomen van roestvlekken en 

roestbrokjes donker geel tot oranje van kleur. De laag gaat geleidelijk over in lichtgrijze 

zandlaag , die nog zwak roesthoudend is. In de boringen 2, 5 en 6 zijn in deze laag 

plantenresten aangetroffen. De boringen met plantenresten liggen in een geulvormige laagte 

(zie afbeeldingen 3 en 7).   

 
Afbeelding 7. Boorpunten op een hoogtekaart op basis van het AHN.24 

De bijmenging met plantenresten kan verklaard worden door erosie van het dekzand in 

bijvoorbeeld een klein stroompje, waarbij een mengsel van zand met plantenresten is afgezet. 

Dit kan gebeurd zijn in bijvoorbeeld het begin van het Holoceen . 

                                                           
22

 Bosch 2007 
23

 GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code,  SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1 
m nauwkeurig. 
24

 AHN-2 2007-2012 
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In het gebeid zijn geen podzolbodems aangetroffen die duiden op droge omstandigheden. 

Archeologische indicatoren 

Bij het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.   

6 Conclusies 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt? Het plangebied ligt in een van oorsprong dalvormige laagte, met ten 

dele verspoeld dekzand. Het voorkomen van een sterk roestige bodemlaag vrij dicht 

onder het maaiveld duidt op een hoge en sterk fluctuerende grondwaterstand. Het 

plangebied is in de loop van de 19e eeuw in gebruik genomen als weiland, daarvoor 

was het heide. Er zijn geen dekzandkopjes aangetroffen binnen het plangebied. Wel is 

er verspoeld dekzand aangetroffen in een dalvormige laagte. In de oost- en zuidzijde 

(boringen 1 t/m 4) van het plangebied is de bovengrond geroerd 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied en op welke diepte? 

Binnen het plangebied worden geen archeologische resten verwacht. 

 Zo ja: wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Niet van toepassing. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? Niet van toepassing. 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig,-en-zo ja, welk type onderzoek? Nee, een 

archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

7 Aanbeveling/Selectieadvies 

Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek binnen het plangebied uit te 

voeren. Dit advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

gemeente Berkelland. 

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, indien inderdaad sporen worden aangetroffen, contact op te nemen met de 

gemeente Berkelland.  
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Bijlage 1 boorstaten 

 

 

 

 

 

 

 



mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)
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mv (cm)

150

Boring 1       RD-coördinaten: 229506/455148

20
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, lichtbruin/grijs, onscherpe 
ondergrens, bouwvoor

35 Zand, zeer fijn, matig siltig, geel/bruin/zwart, onscherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

55

Zand, zeer fijn, sterk siltig, goed gesorteerd, donkergeel/oranje, matig roesthoudend, C-
horizont, harde laag/oer, roestbrokjes

100 Zand, zeer fijn, uiterst siltig, donkergeel/oranje, sterk roesthoudend, C-horizont

130 Zand, matig fijn, sterk siltig, beige/geel, C-horizont, naar onder lichter
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Boring 2       RD-coördinaten: 229514/455132

25

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, lichtbruin/grijs, onscherpe 
ondergrens, bouwvoor

30
Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, scherpe ondergrens, opgebracht35

Zand, zeer fijn, sterk siltig, goed gesorteerd, geel/oranje, ondergrens diffuus, C-horizont, 
gevlekt/verstoord

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, goed gesorteerd, oranje/geel, ondergrens diffuus, sterk 
roesthoudend, C-horizont, iets gevlekt, roestbrokjes

90

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak grindig, goed gesorteerd, grijs/oranje, onscherpe 
ondergrens, matig roesthoudend, C-horizont

120

Zand, zeer fijn, sterk siltig, goed gesorteerd, lichtgrijs, zwak roesthoudend, matig 
plantenresten, C-horizont
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Boring 3       RD-coördinaten: 229509/455123

20
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, lichtbruin/grijs, onscherpe 
ondergrens, bouwvoor

30
Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, goed gesorteerd, oranje/geel, onscherpe ondergrens, sterk 
roesthoudend, C-horizont, roestbrokjes, met gele brokjes zand

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, goed gesorteerd, lichtgeel/rood, sterk roesthoudend, C-
horizont, roestbrokjes, sterk gevlekt

120
Zand, zeer fijn, sterk siltig, goed gesorteerd, lichtgrijs/oranje, matig roesthoudend, C-
horizont, gevlekt, naar onder minder roest
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100

Boring 4       RD-coördinaten: 229501/455124

20
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, lichtbruin/grijs, onscherpe 
ondergrens, bouwvoor

30
Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, goed gesorteerd, oranje/geel, onscherpe ondergrens, sterk 
roesthoudend, C-horizont, roestbrokjes, met gele brokjes zand, oer

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, goed gesorteerd, lichtgeel/rood, sterk roesthoudend, C-
horizont, roestbrokjes, sterk gevlekt120
Zand, zeer fijn, sterk siltig, goed gesorteerd, lichtgrijs/oranje, matig roesthoudend, weinig 
plantenresten, C-horizont, gevlekt, naar onder minder roest
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Boring 5       RD-coördinaten: 229501/455137

30

Zand, matig siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, grijs, scherpe ondergrens, bouwvoor

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, goed gesorteerd, lichtgeel/oranje, onscherpe ondergrens, sterk 
roesthoudend, C-horizont, roestbrokjes, oer

120

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, weinig 
plantenresten, roestvlekken, naar onder minder roest
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Boring 6       RD-coördinaten: 229491/455145

20
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, lichtbruin/grijs, onscherpe 
ondergrens, bouwvoor

70

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, goed gesorteerd, donkergeel/oranje, onscherpe ondergrens, 
C-horizont, harde laag/oer, roestbrokjes

120

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak grindig, lichtgrijs, , zwak roesthoudend, weinig 
plantenresten, C-horizont, roestvlekken, naar onder minder roest


