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Samenvatting 

In opdracht van Gemeente Slochteren heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd op een terrein gelegen ten zuiden van de Oudeweg te 

Siddeburen (gemeente Slochteren ). De aanleiding van het onderzoek is de toekomstige 

inrichting van het terrein als bedrijventerrein. Het betreft het project Kalverkampen fase 2, 

een westelijke uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein aan de Kalverkampen. Er is een 

bestemmingswijziging van de gronden nodig om de uitbreiding van het bedrijventerrein 

mogelijk te maken. Op een gedeelte van het plangebied ligt de dubbelbestemming archeologie 

en is voorafgaand aan de voorziene ontwikkeling archeologisch onderzoek verplicht. Bij 

toekomstige bouwwerkzaamheden zal de bodem verstoord worden op plaatsen waar dit 

mogelijk nog niet eerder gebeurd is en worden mogelijk archeologische resten vernietigd. 

Op basis van het bureauonderzoek kunnen archeologische resten verwacht van jagers en 

verzamelaars uit de steentijd en vroege landbouwers tot aan de veenbedekking. Het begin van 

de veenbedekking is onbekend, maar waarschijnlijk is het gebied in de bronstijd of ijzertijd 

bedekt geraakt met veen. Van na de veenbedekking kunnen resten verwacht worden uit de 

late middeleeuwen en 1e helft van de nieuwe tijd. Uit oude kaarten blijkt date er geen 

bebouwing in de 19e en 20e eeuw binnen het plangebied heeft gestaan. 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat centraal in het plangebied een dekzandrug 

ligt (helaas doorsneden door gasleidingen), die ten oosten en westen geflankeerd wordt door 

lager gelegen gebieden die zich kenmerken door het voorkomen van een veenrestant onder de 

huidige bouwvoor. Voor de van oorsprong laag gelegen delen van het plangebied en de zones 

waar de bodem verstoord is zijn vanuit archeologisch oogpunt geen beperkingen voor het 

gebruik van de grond. Binnen het van oorsprong hoog gelegen gebied zijn drie zones 

aangetroffen met een restanten van een podzolgrond. Hier zijn nog archeologische resten te 

verwachtingen. Het wordt aangeraden om in deze drie gebieden de bodemverstoring te 

beperken tot 35 cm –mv. Indien dit niet mogelijk of ongewenst is dan wordt aangeraden om 

vooraf aan de ontwikkelingen een vervolgonderzoek uit te voeren door middel van een 

proefsleuf onderzoek om na te gaan of er ook archeologische grondsporen in het gebied 

aanwezig zijn.  

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

gemeente Slochteren. Deze of hun adviseur zal op basis van de aangeleverde gegevens een 

selectiebesluit nemen over deze aanbeveling. 

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

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat, buiten het voor vervolgonderzoek 

geselecteerde gebied, 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 Siddeburen.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Gemeente Slochteren heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd op een terrein gelegen ten zuiden van de Oudeweg te 

Siddeburen (gemeente Slochteren ). De aanleiding van het onderzoek is de toekomstige 

inrichting van het terrein als bedrijventerrein. Het betreft het project Kalverkampen fase 2, 

een westelijke uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein aan de Kalverkampen. Er is een 

bestemmingswijziging van de gronden nodig om de uitbreiding van het bedrijventerrein 

mogelijk te maken. Op een gedeelte van het plangebied ligt de dubbelbestemming archeologie 

en is voorafgaand aan de voorziene ontwikkeling archeologisch onderzoek verplicht. Bij 

toekomstige bouwwerkzaamheden zal de bodem verstoord worden op plaatsen waar dit 

mogelijk nog niet eerder gebeurd is en worden mogelijk archeologische resten vernietigd. Het 

bureauonderzoek en verkennend booronderzoek zijn uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3.1 Het onderzoek is uitgevoerd in oktober 2014. 

 Afbeelding 1: Ligging van het plangebied op een topografische kaart.  

                                                           
1
 Centraal College van Deskundigen 2013 
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1.2 Doel en Vraagstelling 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een archeologische verwachting voor 

het plangebied op basis van bekende archeologische, aardkundige en historische gegevens. 

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

nagaan of er nog een archeologisch niveau aanwezig is. Op basis van het booronderzoek 

kunnen uitspraken worden gedaan over de aan-of afwezigheid van archeologische niveaus en 

mogelijke bodemverstoringen binnen het plangebied. Op basis van het verkennend 

booronderzoek worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zones geselecteerd voor 

vervolgonderzoek. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal: 

 Wat is de archeologische verwachting binnen het plangebied? 

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

 Is de bodem nog intact en kunnen nog archeologische resten verwacht worden? 

 Wat is de aard, conservering en diepteligging van eventuele archeologische resten. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen werkzaamheden? 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type? 

1.3 Administratieve gegevens 

Tabel 1: administratieve gegeven. 
Projectnaam: Kalverkampen fase II 
Toponiemen: Oudeweg (noordzijde), Oostwoldjerweg (west- en zuidzijde), Kalverkampen 

(oostzijde), N33 (westzijde) en N387 (zuidzijde) 
Kadastraal object: Slochteren sectie T, nrs. 679, 680 en 1443 (gedeeltelijk) 
Plaats: Siddeburen  
Provincie: Groningen 
Gemeente: Slochteren 
Opdrachtgever: Gemeente Slochteren 
Contactpersoon: Jan Jacob Smit 
Bevoegd gezag: Gemeente Slochteren  
Adviseur bevoegd gezag: LIBAU 

Hoge der Aa 5 
9712 AC Groningen 
T 050-3126545 / E info@libau.nl 

Coördinaten 254.439/585.699 254.842/585.616 254.846/585.455 254.444/585.432 
Kaartblad: 7H 
Onderzoekmeldingsnummer: 62850 
Onderzoeknr. 51776 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied is gelegen ten zuiden van de Oudeweg ten oosten van de N33. Het plangebied 

is momenteel in gebruik als akkerland. De westzijde van het perceel grenst aan de 

Oostwoldjerweg en de oostzijde grenst aan het huidige bedrijventerrein Kalverkampen. De 

oppervlakte bedraagt circa 7,8 ha.  

 
Afbeelding 2. Luchtfoto van het plangebied.2 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

In de toekomst zal het terrein worden ingericht als bedrijventerrein. De exacte inrichting 

hiervan is nog niet bekend. Gedacht moet worden aan de aanleg van wegen en ondergrondse 

infrastructuur, de bouw loodsen en bedrijfspanden etc. Hierbij zal de bodem geroerd worden.  

  

                                                           
2
 Aerodata & Google 2014 



ArGeoBoor rapport 1315: Siddeburen, Kalverkampen fase II (gemeente Slochteren)  
Opdrachtgever: Gemeente Slochteren 7 

3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een 

archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

3.2 Aardkundige gegevens 

Afbeelding 3. Paleogeografische kaart van 2.750 voor Chr. (Legenda geel= gestuwde heuvels en 
ruggen; roze= dekzand hoger dan 1 m + NAP; bruin= veen; groen= getijdengebied/riviervlakte).3 
 

Uit een paleogeografische van 2.750 voor Chr. is te zien dat de hoogte waarop Siddeburen ligt 

oorspronkelijk van gestuwde oorsprong is. Ter plaatse van het plangebied zijn de gestuwde 

afzettingen bedekt met dekzand. Ten oosten en zuiden van het plangebied ligt een dalvormige 

laagte met een waterloop daarin. Aan de randen heeft zich reeds veen gevormd. De stuwing 

van de aanwezige bodemlagen tot heuvels heeft waarschijnlijk plaatsgevonden in het 

Elsterien. De gestuwde heuvels uit het Elsterien zijn in het Saalien ‘overreden’ door de 

ijslobben die toen over Nederland kwamen te liggen en de stuwwallen in Midden-Nederland 

hebben gevormd.4 Van het op de gestuwde afzettingen gelegen dekzand wordt over het 

algemeen aangenomen dat dit in de koudste fasen van het Weichselien is afgezet. In het 

Holoceen is het pleistocene landschap begroeid geraakt en ontwikkelden zich op de hogere 

zandruggen podzolgronden en kwam in de slecht ontwaterde laag gelegen gebieden als gevolg 

van vernatting veenvorming op gang. De stijging van de grondwaterstand en de vorming van 

                                                           
3
 Vos e.a. 2012 

4
 Berendsen 2004 
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hoogveen bulten zorgde ervoor dat in de loop van het Holoceen grote delen van het landschap 

bedekt werden met veen. 

Uit paleogeografische kaarten uit de atlas “Nederland in het Holoceen” blijkt dat de hoogte 

waarop Siddeburen ligt rond 1500 voor Chr. geheel is ingesloten door het veen. Uit 

waarneming 28154 in het Archeologisch informatie systeem (Archis) blijkt dat een intact 

veenlaagje op de hoogte van Siddeburen is aangetroffen. Hieruit blijkt dat deze hoogte 

waarschijnlijk op een zeker moment in zijn geheel bedekt is geweest met veen. Na de 

middeleeuwse ontginningen is het groot deel van het hoogveen verdwenen en is het 

pleistocene landschap, ter plaatse bestaande uit dekzandruggen, vlakten en dalen, weer aan 

de oppervlakte komen te liggen. 

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

verspoelde dekzanden (code 2M14). Rondom het plangebied liggen dekzandwelvingen met ten 

dele afgegraven veen (code 3L10) (zie afbeelding 4).  

 

Afbeelding 4. Plangebied op geomorfologische kaart.5 
 

                                                           
5
 Alterra 2003 



ArGeoBoor rapport 1315: Siddeburen, Kalverkampen fase II (gemeente Slochteren)  
Opdrachtgever: Gemeente Slochteren 9 

Afbeelding 5. Bodemkaart van het gebied.6 
 

Uit de bodemkaart (afbeelding 5) blijkt dat de bodem in het plangebied gekarteerd is als een 

moerige podzolgrond met een zavel- of een kleidek en een moerige tussenlaag (codes kWp-V 

en kWpx-V). Ten noorden van de Oudeweg komen veldpodzolgronden voor in leemarm en 

zwak lemig fijn zand(code: kHn21-VI).7 

Afbeelding 6. Plangebied op het AHN-1(links) en AHN-2 (rechts).8 
 
Op kaarten vervaardigd van het Actueel Hoogtebestand Nederland zijn enkele 

onregelmatigheden binnen het plangebied te zien die gezien de abrupte overgangen mogelijk 

duiden op bodemverstoringen, het afgraven of juist opbrengen van grond. Het maaiveld ligt 

tussen 0,8 m en 1,6 m –NAP (zie afbeelding 6).  

                                                           
6
 Alterra 1965-1995 

7
 Alterra 1965-1995 

8
 AHN-1 1997-2003 AHN-2 2007-2012 
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Over het algemeen ligt het maaiveld in het centrale deel van het plangebied wat hoger en 

liggen de zuidwesthoek en de oostzijde van het plangebied lager. Centraal door het plangebied 

ligt echter ook een gasleiding, die een verstoring van het beeld geeft. 

3.3 Historische situatie 

Het plangebied is gelegen in een gebied dat ligt tussen de Oudeweg en de voomalige Nieuwe 

weg (tegenwoordig de Oostwoldjerweg). De twee wegen zijn al op de oudst geraadpleegde 

kaart uit het begin 19e eeuw aanwezig. Waarschijnlijk gaat in ieder geval de oorsprong van de 

Oudeweg terug tot in de middeleeuwse ontginningsperiode van het gebied in de 10e en 11e 

eeuw. De plaatsnaam Siddeburen komt in historische bronnen voor vanaf begin 13e eeuw. 

Buurt betekent huizengroep en Sidde zou te herleiden zijn tot de persoon ‘Syerd’.9 De kerk van 

Siddeburen dateert uit circa 1200. Siddeburen maakt deel uit van de ontginningsas Harkstede 

– Slochteren – Siddeburen van waaruit het gebied ontgonnen is. Bewoning op deze 

ontginningsas in deze vroege periode blijkt uit oude goederenlijsten. De verkaveling bestond 

uit lange smalle percelen met greppels en sloten voor de ontwatering. In eerste instantie kon 

op het veen akkerbouw worden bedreven, maar als gevolg van klink kon vanaf de 16e eeuw 

alleen nog op de hogere zandruggen akkerbouw plaatsvinden.10 

Uit de beleidskaart van de gemeente Slochteren blijkt dat ten zuiden van het plangebied, langs 

de Nieuwe weg het Woldjerspoor lag. In 1929 is deze spoorlijn in gebruik genomen. Het station 

van Siddeburen dat direct ten zuiden van het plangebied lag is gesloopt. De hele spoorbaan is 

door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog gedemonteerd en afgevoerd.11 

 

Afbeelding 7. Het plangebied op de minuutplan vervaardig tussen 1811-1832.12 

                                                           
9
 Van Berkel & Samplonius 2006 

10
 Gemeente Slochteren beleidsnota 

11
 Gemeente Slochteren beleidsnota 

12
 Kadaster 1811-1832 
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Uit de militair topografische kaart van Huguenin valt op te maken dat er boerderijen langs de 

Oude– en de Nieuweweg lagen, maar dat er ook boerderijtjes gelegen waren buiten de toen 

bestaande wegen (zie de kaart op het voorblad).13 De projectie is niet helemaal zuiver, maar 

waarschijnlijk is de bebouwing die op deze kaart binnen het plangebied valt, dezelfde 

bebouwing die op de minuutplan en op de kaart van 1908 ten zuiden van het plangebied 

aanwezig was (zie afbeelding 8). Ten zuiden van het plangebied stond de ‘Kleine Oostwoldsche 

watermolen’. De bijbehorende watergang en een dijkje liepen van noord naar zuid door het 

plangebied, ongeveer ter hoogte van de latere gasleidingen. De boerderij plaats nieuw Tivoli 

die op het Bonneblad uit 1908 ten zuiden van het plangebied staat ingetekend is op de 

minuutplan (1811-1832) reeds aanwezig, maar ontbreekt nog op de kaart van Huguenin. 

Opvallend is dat op dezelfde kavelstrook een woning een eind naar het zuiden op de kaart 

staat ingetekend. Allicht is deze woning in de periode tussen het vervaardigen van beide 

kaarten verplaatst naar de voormalige Nieuweweg. Op de kaart van 1908 kwamen binnen het 

plangebied akkers en weidegronden voor, waar dit op de kaart van Huguenin nog vooral 

akkers waren. Verder valt op dat de percelen in de vorige eeuw steeds groter geworden zijn, 

tot de huidige situatie waarin nog slechts sprake is van één perceel. Verder valt op dat na 1908 

en al vóór 1935 de watergang waaraan de watermolen lag een aftakking naar het zuidwesten, 

richting Nieuw Tivoli en het nabij gelegen Woltjerspoor had. Waarschijnlijk hing het aanleggen 

van de watergang samen met de aanleg van het Woltjerspoor. Zowel de watergangen als de 

watermolen zijn tussen 1970 en 1982 uit het kaartbeeld verdwenen. Niet ingetekend op de bij 

dit onderzoek geraadpleegde topografische kaarten is het asielzoekerscentrum dat gedurende 

enkele jaren gelegen heeft in de noordwesthoek van het plangebied en waarvan wordt 

aangenomen dat de bouw- en sloopwerkzaamheden de bodem in de noordwesthoek van het 

plangebied verstoord hebben.14  

 

 

 

                                                           
13

 Versfelt en Schroor 2005 
14

 Bureau Militaire Verkenningen 1908 en 1935; Kadaster 1953, 1970, 1982 en 1990 
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Afbeelding 8. Plangebied op een kaarten uit 1908, 1953 en 1982.15 

                                                           
15

 Bureau voor Militaire Verkenningen 1908; Kadaster 1953 en 1982 



ArGeoBoor rapport 1315: Siddeburen, Kalverkampen fase II (gemeente Slochteren)  
Opdrachtgever: Gemeente Slochteren 13 

 
Afbeelding 9. Het plangebied (paars) op een uitsnede uit de Archeologische Monumentenkaart 
(AMK-terreinen, bruine nummers) met waarnemingen (gele achtergrond, zwarte nummers) en 
onderzoeksmeldingen (blauwe nummers).16 

3.4 AMK-terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen 

Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed (RCE).17 Bestudeerd zijn gegevens in een straal van circa 1.000 meter van het 

plangebied om een voldoende beeld te krijgen van de tot op heden aangetroffen archeologie 

in de omgeving. 

Archeologische Monumentenkaart en waarnemingen (AMK) (zie afbeelding 11)  

Op ruim 900 meter ten westen van het plangebied liggen AMK-terreinen 6919 en 15268. 

Terrein 6919 zou de resten van de Drostenborg (versterkt huis) bevatten, gebouwd in de late 

middeleeuwen en verwoest in 1438. Op het aan de oostzijde belendende perceel ligt terrein 

15268. Dit terrein omvat het centrum van de historische kern van Siddeburen zoals 

weergegeven op de topografische militaire kaart van 1853. Hier worden resten vanaf de late 

middeleeuwen verwacht. 

Waarneming 437189 bevat de vondst van diverse kogelpot aardewerkfragmenten, een 

speelschijf/speelsteen en een verbrande vuurstenen afslag. Het aardewerk wordt gedateerd in 

de late middeleeuwen en het vuursteentje is niet nader te dateren dan prehistorisch. 

Waarneming 28154 betreft de vondst van een fundering van een waarschijnlijk 18e eeuwse 

herberg. De vondst werd gedaan bij niet archeologisch graafwerk. De beschrijving van de 

waarneming vermeld verder dat onder een opgebrachte laag een veenrestantje op een 

                                                           
16

 Archis 2014 
17

 Archis 2014 
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compleet podzol-profiel is aangetroffen. Hieruit blijkt dat ook de zandrug van Siddeburen met 

hoogveen overdekt is geweest. 

Bij een archeologisch booronderzoek is handgevormd middeleeuws aardewerk aangetroffen 

(waarneming 425572).  

Waarnemingen 27292 en 21939 betreffen de vondsten van steengoed respectievelijk gedraaid 

aardewerk uit de nieuwe tijd.  

Ten oosten van het plangebied is kogelpot aardewerk aangetroffen in de bouwvoor 

(waarneming 238283). Waarneming 238600 betreft een melding van de vondst van tientallen 

urnen in brokken, die bij het graven van greppels aan het licht zouden zijn gekomen.  

Onderzoeksmeldingen 

Direct ten oosten zijn diverse tracés onderzocht. Onderzoeksmeldingen 16950 en 17031 

betreffen een bureauonderzoek respectievelijk een booronderzoek uitgevoerd in verband met 

de aanleg een persleiding. Hierbij zijn ten westen van de N33 de boringen 96, 97 en 98 

uitgevoerd. Boringen 96 en 98 betrof een A-C profiel en in boring 97 is vanaf 80 tot 155 cm –

mv matig zandige, gevlekte of gelaagde klei aangetroffen op een sterk kleiige veenlaag tussen 

155 en 200 cm –mv.18 Er is geen vervolgonderzoek uitgevoerd. 

Melding 25959 betreft een bureauonderzoek. 

Daarnaast hebben ten westen bij de historische kern van Siddeburen enkele onderzoeken 

plaatsgevonden. Melding 47431 betreft een bureauonderzoek. Er wordt geen 

vervolgonderzoek aanbevolen. 

Melding 40796 betreft een booronderzoek. In de noordwesthoek van het plangebied is een 

intact bodemprofiel aangetroffen en wordt een proefsleufonderzoek aanbevolen. Het zuidelijk 

deel van het gebied is van oorsprong laaggelegen en krijgt een lage verwachting. In de 

oostzijde van het plangebied is de bodemopbouw verstoord. Bij het onderzoek zijn in het hele 

plangebied aardewerkfragmenten aangetroffen. Bij het vervolgens uitgevoerde 

proefsleufonderzoek in de noordwestzijde van het terrein zijn geen grondsporen aangetroffen. 

Gesuggereerd wordt dat de aangetroffen aardewerkfragmenten mogelijk zijn opgebracht 

samen met bemesting of terpaarde (onderzoeksmelding 45174). 

Archeologische beleidskaart 

Uit de archeologische beleidskaart blijkt dat het plangebied, ligt in een zone met een hoge 

archeologische verwachting. De noordwestzijde is verstoord door de bouw- en sloop van een 

asielzoekerscentrum. Tevens liggen er gasleidingen in het plangebied, die de zone met hoge 

verwachting doorsnijden.  

De hoge archeologische verwachting (roze) is gebaseerd op het voorkomen van hogere 

gronden. Rondom het plangebied liggen diverse boerderijplaatsen die ook op de oude kaarten 

staan afgebeeld. Nieuw-Tivoli dat gelegen is ten zuiden van het plangebied is gekarteerd als 

buitenplaats.  
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 Mulder en Buitenhuis 2006 
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Afbeelding 10. Plangebied op de archeologische beleidskaart van de gemeente Slochteren. 
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4 Archeologische verwachting 

De zandrug van Siddeburen, waarop de Oudeweg ligt heeft in potentie een archeologische 

verwachting voor steentijd en vroege landbouwers tot aan de veenbedekking. Het begin van 

de veenbedekking is onbekend, maar waarschijnlijk is het gebied in de bronstijd of ijzertijd 

bedekt geraakt met veen. De langgerekte percelen zoals deze ontstonden ten tijden van de 

ontginningen bepalen nog altijd het beeld van de omgeving. Ter plaatse van het plangebied 

zijn de sloten en greppels echter allemaal gedempt. Op basis van het verspreid voorkomen van 

het huizen op de kaart van Huguenin is de kans aanwezig dat zich waarschijnlijk nog op het 

veen bebouwing binnen het plangebied heeft bevonden in de late middeleeuwen en of 1e helft 

van de nieuwe tijd. Uit oude kaarten blijkt date er geen bebouwing in de 19e en 20e eeuw 

binnen het plangebied heeft gestaan. 

Wat betreft de steentijd-verwachting dient te worden opgemerkt dat uit de landschappelijke 

kaarten blijkt dat er geen beekdal, pingo-ruïne of andere uitgesproken laagte in de directe 

omgeving van het plangebied aanwezig is en was. Hierdoor ontbreekt een uitgesproken 

gradiënt situatie, die de kans op het aantreffen van vindplaatsen van jagers en verzamelaars 

zou vergroten. 

Bekende bodemverstoringen 

Zoals hierboven reeds genoemd zijn er bodemverstoringen ter plaatse van het voormalige 

asielzoekerscentrum, de gasleidingen en is er tussen 1970 en1982 een watergang gedempt 

binnen het plangebied. Daarnaast kan de bodem verstoord zijn door (diep)ploegen. 

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 in totaal 27 boringen (nrs 1/t/m 27) gezet met Edelmanboor met een 

diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm.  

De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.19 De archeologisch 

belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.20 Intacte bodemhorizonten 

zijn geclassificeerd volgens de methode van Bakker en Schelling uit 1989. De ligging van de 

boorpunten is ingemeten met een GPS ontvanger.21 

 

                                                           
19

 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
20

 Bosch 2007 
21

 GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code, SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1 
m nauwkeurig. 
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Afbeelding 11. Boorpuntenkaart en ligging van leidingen. 

5.2 Resultaten 

Veldinspectie 

De westzijde van het terrein was in gebruik voor de teelt van aardappels, waarbij het loof al 

was verwijderd, maar de aardappels nog in de bedden lagen. Het terrein ten oosten van de 

gasleiding was begroeid met een groenbemester. Ten westen van de gasleidingen (boringen 13 

t/m 28) is gedurende het booronderzoek tussen en rondom de boringen een 

oppervlaktekartering uitgevoerd. Hierbij zijn in de zone tussen boringen 20, 21 en 22 een vijftal 

handgevormde aardewerkfragmenten geraapt. De vondstlocaties zijn aangeven op de kaart 

met resultaten in afbeelding 12. Opgemerkt wordt dat er ook puin, glas en andere resten uit 

de nieuwe tijd op de akker lagen. Het derhalve geen zuivere vindplaats is en dat het gezien de 

bodemopbouw waarschijnlijk is dat het materiaal is aangevoerd of dat het een restanten zijn 

van oorspronkelijke bewoning op een bijna verdwenen veenlaag.  

Verkennend booronderzoek 

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

afbeelding 11. 

Bodemopbouw en interpretatie 

De bouwvoor in het plangebied bestaat over het algemeen uit matig siltig, matig humeus, 

matig fijn zand met een dikte van 30 tot 60 cm. Hieronder komt in de van oorsprong lager 

gelegen delen in de oost- en westzijde (afgeleid van het AHN) van het plangebied een 5 tot 20 

cm dunne veraarde veenlaag voor. Onder de veenlaag ligt in de meeste boringen een bruine 

waterharde laag die duidt op een slechte ontwatering en of uittredende kwel. Dit zijn van 

oorsprong laaggelegen gronden. In de oostzijde betreffen dit de boringen 2 (veenlaag 

ontbreekt), 3, 4, 5, 7 (veenlaag ontbreekt) en in de westzijde gaat het om de boringen 20 t/m 

23, 26 en 27. 
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Afbeelding 12. Resultaat en interpretatie van de boorgegevens in combinatie met het AHN. 
 

In het centrale hoger gelegen deel van het plangebied zijn onder een opgebrachte laag en de 

voormalige bouwvoor met een dikte van 35 tot 55 cm resten van Bh-horizonten aangetroffen. 

Dit is het geval in de boringen 10 t/m 15 en 19. Het betreft een restant van een Bh-horizont 

dat over het algemeen niet dikker is dan 5 cm.  
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De Bh-horizonten gaan geleidelijk over in een circa 20 cm dikke BC-horizont, die ligt op de C-

horizont. In boring 18 is nog slechts een BC-horizont aangetroffen. In het centrale zuidelijk 

gelegen deel van het plangebied (boringen 16, 17 en 18) komen bodemverstoringen voor die 

waarschijnlijk samenhangen met de watergang die hier lag zoals te zien is op de kaart uit 1953.  

In de laaggelegen zones, met name in de oostzijde van het plangebied (boringen 1 t/m 8), 

maar ook in de westzijde (boringen 25 en 26), is vanaf 75 -100 cm-mv zwak grindig en sterk 

zandige leem aangetroffen. In het van oorsprong hoger gelegen gebied is tot de geboorde 

diepte van 100 – 120 cm dekzand opgeboord. 

 
Afbeelding 13. De rode zones zijn de gebieden met een restant van een podzolgrond. Hier 
kunnen nog archeologische resten verwacht worden. In het overige deel van het plangebied 
worden geen archeologische resten meer verwacht.  
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6 Conclusies  

 Wat is de archeologische verwachting binnen het plangebied? 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat archeologische resten verwacht kunnen 

worden uit de periode laat-paleolithicum (mogelijk ook midden Paleolithicum) tot aan 

de veenbedekking in de bronstijd of ijzertijd. In de 10e eeuw wordt het gebied vanuit de 

Oudeweg ontgonnen en wordt in eerste aanleg akkerbouw bedreven op de top van het 

veen. Ook vond waarschijnlijk bewoning plaats op het veen. Als gevolg van klink en 

hoge waterstanden is vanaf circa 1600 akkerbouw en vermoedelijke ook bewoning 

alleen nog mogelijk op hoger gelegen zandruggen, die gelijk met het verdwijnen van 

het veen als ruggen onder het veen tevoorschijn komen. Uit oude kaarten blijkt dat er 

in de 19e en 20e eeuw geen bebouwing binnen het plangebied gestaan heeft. Het 

plangebied is in het begin van de 20e eeuw in gebruik als weiland en akkerland en later 

alleen nog als akkerland. Door het plangebied lopen meerdere gasleidingen en een 

gedempte watergang. De bodem is in het noordwestelijk gedeelte verstoord de bouw- 

en sloop van een asielzoekerscentrum. 

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

In het plangebied komen van oorsprong laag- en van oorsprong hoog gelegen gronden 

voor. In het van oorsprong laaggelegen deel van het plangebied in de oost- en 

westzijde bevindt zich onder de bouwvoor nog een restant veraard veen. Hieronder ligt 

een door kwel en of waterstagnatie verbruinde laag. De verbruinde laag ligt 

gedeeltelijk in een zone waar binnen 1,0 m –mv leem voorkomt. In het van oorsprong 

hooggelegen gebied zijn in drie zones restanten van een podzolgrond (Bh-horizont) 

aanwezig. Deze laag wordt afgedekt door een bouwvoor en opgebrachte lagen, die 

samen een dikte hebben van 35 tot 55 cm. 

Bodemverstoringen zijn aangetroffen in een strook in de noordoostzijde evenwijdig aan 

de Oudeweg; centraal in de zuidzijde en in het westen van het plangebied. De 

verstoringen kunnen grotendeels verklaard worden door ligging van voormalige 

watergangen. 

 Is de bodem nog intact en kunnen nog archeologische resten verwacht worden? 

De oorspronkelijke veenbodem is als gevolg van grondbewerking (ploegen, klink en 

oxidatie) sterk aangetast. Hier worden geen archeologische resten meer verwacht. In 

het van oorsprong laaggelegen gebied is de archeologische verwachting voor jagers en 

verzamelaars laag. Op de van oorsprong hooggelegen gronden bestaat nog kans op de 

aanwezigheid van archeologische resten. Het betreft twee stroken ten oosten en 

westen van de gasleiding en een gebied rondom boring 19 (zie afbeelding 13). 

 Wat is de aard, conservering en diepteligging van eventuele archeologische resten. 

Indien nog archeologische resten in de hier geselecteerde gebieden aanwezig zijn dan 

kan het gaan om resten van vóór de veengroei (steentijd t/m bronstijd/ijzertijd). Dit 

kan gaan om sporen van jagers en verzamelaars en resten van vroege landbouwers. 

Mogelijk was de dekzandrug niet vruchtbaar genoeg voor akkerbouw, maar gedacht 

kan worden, zoals waarneming 238600 bevestigd, aan andere type vondsten als een 

urnenveld. Van na de veengroei zijn resten te verwachten van agrarische 

bebouwing/nederzettingen uit de late middeleeuwen en 1e helft van de nieuwe tijd.  
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 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen werkzaamheden?  

Er zijn nog geen concrete inrichtingsplannen. Bij bodemingrepen dieper dan 35 cm 

worden eventuele resten aangetast. 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type? 

Bij ingrepen in de hierboven geselecteerde gebieden wordt aanraden om een 

vervolgonderzoek uit te voeren. Verwacht wordt dat een eventuele vondstlaag is 

opgenomen in de bouwvoor en er is ook kans op de aanwezigheid van elders 

opgebracht materiaal. Dit maakt dat een karterend booronderzoek geen geschikte 

onderzoeksmethode is voor het gebied. Een eventueel vervolgonderzoek zou bij 

voorkeur moeten bestaan uit een proefsleufonderzoek. 

7 Aanbeveling/Selectieadvies 

Voor de van oorsprong laag gelegen delen van het plangebied en de zones waar de bodem 

verstoord is zijn vanuit archeologisch oogpunt geen beperkingen voor het gebruik van de 

grond. Binnen het van oorsprong hoog gelegen gebied zijn drie zones aangetroffen met een 

restanten van een podzolgrond. Hier zijn nog archeologische resten te verwachtingen. Het 

wordt aangeraden om in deze drie gebieden de bodemverstoring te beperken tot 35 cm –mv. 

Indien dit niet mogelijk of ongewenst is dan wordt aangeraden om vooraf aan de 

ontwikkelingen een vervolgonderzoek uit te voeren door middel van een proefsleuf onderzoek 

om na te gaan of er ook archeologische grondsporen in het gebied aanwezig zijn.  

Gravend archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd op basis van een door de 

bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen.  

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

gemeente Slochteren. Deze of hun adviseur zal op basis van de aangeleverde gegevens een 

selectiebesluit nemen over deze aanbeveling. 

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

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat, buiten het voor vervolgonderzoek 

geselecteerde gebied, 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 Siddeburen. 
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ArGeoBoor rapportnr. 1306 bijlage 1: boorstaten 
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Bijlage 1 

boorstaten 

boorpunt x coordinaat y coordinaat 

1 254819 585601 

2 254806 585564 

3 254820 585525 

4 254762 585551 

5 254760 585590 

6 254759 585621 

7 254731 585617 

8 254734 585581 

9 254734 585548 

10 254704 585572 

11 254693 585605 

12 254688 585643 

13 254621 585649 

14 254621 585610 

15 254625 585572 

16 254627 585532 

17 254623 585496 

18 254636 585465 

19 254601 585467 

20 254579 585498 

21 254566 585465 

22 254540 585496 

23 254528 585460 

24 254508 585490 

25 254488 585459 

26 254467 585490 

27 254456 585452 
Oppervlakte 
vondsten x-coordinaat y coordinaat 

100 254566 585471 

101 254567 585463 

102 254565 585481 

103 254574 585486 

104 254549 585493 
Tabel met x- en y coordinaten van de boorpunten en oppervlaktevonsten 
 

 



OAGB.195 Oudeweg Siddeburenboorstaten

projectnummer

OAGB.195
blad

1/7
locatie

Kalverkampen II
opdrachtgever

Gemeente Slochteren
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Oudeweg

postcode / plaats

Siddeburen
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 1 (130cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, zwak siltig, sterk humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; bouwvoor . Puin zwak.

30

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; leembrokken; geroerd; . --

60
Leem, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. scherpe ondergrens; geroerd; .

--
80

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; brokken geroerd; .

--85

Zand, zwak siltig. Bruin. zandmediaan matig
fijn; vlekken licht bruin; geroerd; scherpe
ondergrens .

--
110

Leem, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. C horizont keileem.

--
130

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 2 (110cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

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

--

40
Zand, zwak siltig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; geroerd; .

--50

Zand, zwak siltig. Donkerbruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; Bh horizont
dekzand .

--65

Zand, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus.
Bruin. IJzer/Oer/Gley sterk. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; waterharde
laag; C horizont keizand .

--75

Leem, sterk zandig, zwak grindig. Lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. C horizont keileem.

--
110

50cm

100cm

(1:50)

Boring 3 (100cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

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

40
Veen, sterk zandig. Zwart. scherpe
ondergrens; veraard .

--50

Zand, matig siltig, zwak grindig. Bruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
waterharde laag; C horizont keizand .

--
75

Leem, sterk zandig, zwak grindig. Lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. C horizont keileem.

--
100

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 4 (110cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; bouwvoor . --

35
Leem, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. scherpe ondergrens; opgebracht; .

--40

Veen, zwak zandig. Zwart. scherpe
ondergrens; veraard .

--55

Zand, matig siltig. Grijs-bruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; waterharde
laag; .

--
80

Zand, matig siltig, zwak grindig.
Bruin-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; waterharde laag; C
horizont keizand .

--95

Leem, sterk zandig, zwak grindig. Lichtgrijs. C
horizont keileem.

--110
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projectnummer

OAGB.195
blad

2/7
locatie

Kalverkampen II
opdrachtgever

Gemeente Slochteren
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Oudeweg

postcode / plaats

Siddeburen
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 5 (120cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; bouwvoor . --

45
Veen, zwak zandig. Zwart. veraard; scherpe
ondergrens .

--60

Zand, matig siltig. Bruin. zandmediaan matig
fijn; humeuze vlekken wortels; scherpe
ondergrens; waterharde laag; .

--

105
Leem, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. C horizont keileem.

--120

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 6 (120cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

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

40

Zand, matig siltig. Grijs-bruin. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; draad/plastic
geroerd;.

--

95
Leem, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. C horizont; keileem. --

120

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 7 (120cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; humeuze brokken;
opgebracht; .

--

65
Zand, matig siltig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. IJzer/Oer/Gley matig.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
waterharde laag; .

--
85

Leem, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. C horizont keileem.

--95

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

--
120

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 8 (115cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; bouwvoor . Puin zwak.

35
Veen, zwak zandig. Zwart. veraard; scherpe
ondergrens .

--50

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; scherpe ondergrens; AE horizont
humeuze vlekken .

--60

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; Bh horizont dekzand /
waterharde laag; .

--
85

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

--
105

Leem, sterk zandig. Blauw-lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. C horizont keileem.

--115



OAGB.195 Oudeweg Siddeburenboorstaten
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OAGB.195
blad

3/7
locatie

Kalverkampen II
opdrachtgever

Gemeente Slochteren
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Oudeweg

postcode / plaats

Siddeburen
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 9 (120cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, zwak siltig, matig humeus. Zwart-grijs.
scherpe ondergrens; bouwvoor . Puin zwak.

40

Zand, zwak siltig. Grijs-bruin. zandmediaan
matig fijn; vlekken donker grijs; geroerd; plastic
en draad onderin; scherpe ondergrens .

--

90

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

120

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 10 (110cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; bouwvoor deels
opgebracht?.

Puin zwak.
30

Zand, zwak siltig, matig humeus. Zwart-bruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
Ap horizont dekzand .

--
50

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont dekzand .

--55

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; scherpe
ondergrens; BC horizont dekzand .

--
85

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

--
110

50cm

100cm

(1:50)

Boring 11 (100cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; bouwvoor deels
opgebracht; .

--

40
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens Ap horizont dekzand .

--
60

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont dekzand .

--65

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
BC horizont dekzand .

--
75

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

--100

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 12 (110cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

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

55
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont dekzand .

--65

Zand, matig siltig. Bruin. zandmediaan matig
fijn; scherpe ondergrens; BC horizont dekzand
.

--80

Zand, zwak siltig. Grijs-lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

--
110



OAGB.195 Oudeweg Siddeburenboorstaten
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locatie

Kalverkampen II
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Gemeente Slochteren
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Oudeweg

postcode / plaats

Siddeburen
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 13 (110cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

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

35
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont dekzand .

--
55

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

--
80

Zand, zwak siltig. Grijs-lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; C horizont dekzand .

--
110

50cm

100cm

(1:50)

Boring 14 (100cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

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

45
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont dekzand .

--50

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

--70

Zand, zwak siltig. Grijs-lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; C horizont dekzand .

--
100

50cm

100cm

(1:50)

Boring 15 (90cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

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

40
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont dekzand .

--45

Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont
dekzand .

--60

Zand, zwak siltig. Grijs-lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; C horizont dekzand .

--
90

50cm

100cm

(1:50)

Boring 16 (90cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; bouwvoor opgebracht; . Puin zwak.

30
Veen, zwak zandig. Zwart-donkerbruin.
veraard; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--
50

Zand, matig siltig. Grijs-bruin. humeuze
vlekken; geroerd; scherpe ondergrens .

--

90



OAGB.195 Oudeweg Siddeburenboorstaten
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OAGB.195
blad

5/7
locatie

Kalverkampen II
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Gemeente Slochteren
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Oudeweg

postcode / plaats

Siddeburen
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 17 (130cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

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

40

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
scherpe ondergrens; vergraving. Puin zwak.

110
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

--
130

50cm

100cm

(1:50)

Boring 18 (100cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

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

45
Zand, matig siltig, zwak humeus. Lichtbruin.
geleidelijke ondergrensl humeuze vlekken; BC
horizont dekzand .

--
65

Zand, zwak siltig. Grijs-lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; C horizont dekzand .

--
100

50cm

100cm

(1:50)

Boring 19 (100cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, matig humeus. Zwart.
scherpe ondergrens/ bouwvoor . --

35
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; B horizont dekzand .

--40

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont
dekzand; humeuze vlekken; .

--60

Zand, zwak siltig. Grijs-lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; C horizont dekzand .

--

100

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 20 (120cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; bouwvoor . --

30
Mineraalarm veen. Zwart. veraard; scherpe
ondergrens .

--45

Zand, matig siltig. Bruin. zandmediaan matig
fijn; waterharde laag geleidelijke ondergrens .

--60

Zand, matig siltig. Bruin. zandmediaan matig
fijn; scherpe ondergrens vlekken licht bruin;
geroerd; .

--
90

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

--
120
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bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Oudeweg

postcode / plaats

Siddeburen
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 21 (150cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens/ bouwvoor opgebracht?. --

40
Mineraalarm veen. Zwart-donkergrijs. veraard;
scherpe ondergrens .

--50

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
humeuze vlekken; Waterharde laag horizont
dekzand geleidelijke ondergrens .

--65

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

--

150

50cm

100cm

(1:50)

Boring 22 (90cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; bouwvoor of opgebracht;
.

--
25

Mineraalarm veen. Zwart. veraard; scherpe
ondergrens .

--40

Zand, sterk siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan zeer fijn; waterhard laagt
dekzand; smeerlaag onder veen .

--
60

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

--
90

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 23 (110cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; bouwvoor . Puin zwak.

45
Mineraalarm veen. Zwart. veraard; scherpe
ondergrens .

--60

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

--
80

Zand, zwak siltig. Grijs-lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; C horizont dekzand .

--
110

50cm

100cm

(1:50)

Boring 24 (90cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, sterk humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; bouwvoor . Puin zwak.

60

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand . --

90
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Siddeburen
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 25 (200cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, sterk siltig, matig humeus.
Grijs-donkerbruin. veel vlekken geroerd; . --

80

Leem, sterk zandig. Blauw-grijs. strrk geroerde
leem- en zandlagen. --

160

Leem, zwak zandig. Blauw-lichtgrijs. keileem
of opgebacht. --

200

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 26 (110cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

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

--
30

Mineraalarm veen. Zwart. veraard; scherpe
ondergrens .

--45

Zand, matig siltig, matig grindig, zwak humeus.
Lichtbruin. zandmediaan matig fijn; B horizont 
keizand .

--60

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; C horizont
keizand .

--
80

Leem, sterk zandig, matig humeus.
Bruin-donkergrijs. potklei?.

--
110

50cm

100cm

(1:50)

Boring 27 (100cm) datum: 01-10-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; bouwvoor/opgebracht; . --

40
Mineraalarm veen. Zwart-donkerbruin.
veraard; scherpe ondergrens .

--55

Zand, matig siltig. Grijs-bruin. zandmediaan
matig fijn; humeuze vlekken smeerlaag; C
horizont keizand .

--70

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

--
100
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