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Samenvatting 

In opdracht van Bungalowpark “De Spar” heeft ArGeoBoor in januari 2015 een archeologisch 

bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd op het grondgebied van het 

bungalowpark “De Spar”, dat ligt aan de Koudelaan 13 te Bilthoven (Gemeente De Bilt). De 

locatie bevindt zich net buiten de bebouwde kom ten zuidwesten van het dorp Lage Vuursche. 

Na toetsing van het bureauonderzoek en verkennend booronderzoek is het onderzoek in juni 

2015 aangevuld met een karterend booronderzoek in het noordoosten van het plangebied.  

 

Het bungalow park heeft een oppervlakte van 3,4 ha. De aanleiding van het onderzoek is de 

verandering van het bestemmingsplan dat betrekking heeft op het plangebied. Bij toekomstige 

werkzaamheden met een oppervlakte van 500 m2 en een diepte van 50 cm-mv dient rekening 

te worden gehouden met mogelijke archeologische resten in de bodem.1  

Toekomstige werkzaamheden betreffen het vervangen van bestaande oudere bungalows door 

nieuwe bungalows en het ingraven van kabels en leidingen. Momenteel zijn er concrete 

plannen voor de inrichting van de noordoostzijde van het park dat nu nog in gebruik is als 

grasland en bos. Tevens is hier de aanleg van een poel voorzien. Het is in dit gedeelte waar het 

verkennend booronderzoek is aangevuld met een karterend booronderzoek. 

 

Uit het bureauonderzoek en verkennend booronderzoek is gebleken dat het plangebied ligt in 

een overgangszone van lager gelegen dekzandgronden in de zuidzijde en een van oorsprong 

hoger gelegen dekzandrug in het noorden. Uit de ontginningspatronen en in de omgeving 

uitgevoerd booronderzoek blijkt dat het lagere deel van het plangebied door veen bedekt is 

geweest. Waarschijnlijk is ook het noordelijk deel van het plangebied bedekt geweest met 

veen. Na de veenontginning zijn de veldpodzolgronden van vóór de veenvorming weer aan de 

oppervlakte komen te liggen. Deze zijn nu afgedekt met een landbouwdek en opgebrachte 

grond. De dikte van deze geroerde laag varieert van meer dan 80 cm in de zuidzijde tot circa 50 

cm in de noordzijde van het plangebied. In een zone in de noordoosthoek van het terrein is de 

bouwvoor  slechts 35 tot 40 cm dik. Ook in de laaggelegen zuidzijde kunnen op dekzandkopjes 

nog archeologische waarden van jagers en verzamelaars van vóór de veenvorming aanwezig 

zijn. Het hogere gedeelte van het plangebied in de noordzijde en de dekzandkopjes in het 

zuidelijke deel van het plangebied krijgen een middelhoge archeologische verwachting voor 

landbouwers uit de periode neolithicum t/m ijzertijd en een hoge verwachting voor resten van 

jagers en verzamelaars uit het mesolithicum. 

Eventuele archeologische resten uit de periode neolithicum-ijzertijd zullen bestaan uit 

nederzettingsterreinen met paalgaten van opslaggebouwtjes of boerderijen, waterputten of 

greppels van oude akkers. Eventuele grondsporen zullen zich aftekenen onder de 35 tot 50 cm 

dikke bouwvoor in de onderliggende B- en C-horizonten.  Resten van jagers en verzamelaars 

zullen bestaan uit een strooiing van vuurstenen artefacten en grondsporen in de vorm van 

haardkuilen. 

Het van oorsprong laaggelegen deel van het plangebied krijgt een lage archeologische 

verwachting. 

 

                                                           
1
 Wink e.a. 2013, Kaartbijlage 4 
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Het karterend onderzoek in de noordoostzijde van het plangebied, waar concrete 

ontwikkelingen voorzien zijn, heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van 

een archeologische vindplaats. Dit gedeelte wordt vrijgegeven voor de voorziene 

ontwikkelingen. 

 

Voor het plangebied waar nog geen karterend onderzoek is uitgevoerd, wordt aanbevolen om 

bij toekomstige graafwerkzaamheden dieper dan 35- of 50 cm-mv na te gaan of voor deze 

plannen een archeologisch karterend onderzoek noodzakelijk is. Hierbij kan het onderhavige 

rapport gebruikt worden voor het bepalen van de diepteligging van eventuele archeologische 

lagen.  

 

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 De Bilt.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Bungalowpark “De Spar” heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd op het grondgebied van het 

Bungalowpark “De Spar” dat ligt aan de Koudelaan 13 te Bilthoven (Gemeente De Bilt). Het 

plangebied ligt ten zuidwesten van de bebouwde kom van het dorp Lage Vuursche en heeft 

een oppervlakte van 3,4 ha. De aanleiding van het onderzoek is  verandering van het 

bestemmingsplan dat betrekking heeft op het plangebied. Bij toekomstige werkzaamheden 

met een oppervlakte van 500 m2 en een diepte van 50 cm-mv dient rekening te worden 

gehouden met mogelijke archeologische resten in de bodem.2  

Toekomstige werkzaamheden betreffen het vervangen van bestaande oudere bungalows door 

nieuwe bungalows en het ingraven van kabels en leidingen. Momenteel zijn er plannen voor 

de inrichting van de noordoostzijde van het park dat nu nog in gebruik is als grasland en bos. 

Tevens is hier de aanleg van een ondiepe waterpartij voorzien. 

Er is voor gekozen om het gehele perceel, circa 3,5 ha te onderzoeken, zodat bij eventuele 

nieuwe plannen rekening kan worden gehouden met mogelijke archeologische resten. Het 

onderzoek is uitgevoerd conform de KNA versie 3.3.3  

Na toetsing van het bureauonderzoek en verkennend booronderzoek is het onderzoek in juni 

2015 aangevuld met een karterend booronderzoek in het noordoosten van het plangebied.  

 

Afbeelding 1. Plangebied op een topografische kaart .4  

                                                           
2
 Wink e.a. 2013, Kaartbijlage 4 

3
 CCvD 2013 

4
 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 verkennend 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 onderzoeksvragen 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? 

 Zo ja: waar en 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? 

Karterend booronderzoek is een middel om daadwerkelijke archeologische vindplaatsen op te 

sporen. De belangrijkste vraag bij dit onderzoek is: 

 Bevindt zich binnen het onderzochte gebied daadwerkelijk een vindplaats? 

1.3 Administratieve gegevens 

Tabel 1: administratieve gegeven. 
Projectnaam Bungalowpark “De Spar” 
Toponiem: Koudelaan 13 
Plaats Lage Vuursche  
Kadastrale nr.  De Bilt, sectie A, perceel 3075 
Provincie: Utrecht 
Gemeente: De Bilt 
Opdrachtgever: Bungalowpark “De Spar” 

Dhr. J.G. De Kruyf 
Koudelaan 13 (Lage Vuursche) 
3723 ME Bilthoven 
T 035-6668223 
info@bungalowparkdespar.nl 

Bevoegd gezag: Gemeente De Bilt 
Deskundige namens het bevoegd 
gezag: 

Omgevingsdienst Regio Utrecht 
Archimedislaan 6 
3584 BA Utrecht 
Dhr. P.C. de Boer (senior KNA archeoloog) 
T 088-0225131 
E P.deboer@odru.nl 

Coördinaten plangebied 143.293/465.468  
143.430/465.422 
143.322/465.047 
143.269/465.046 

Oppervlakte: 3,37 ha 
Kaartblad: 32A 
Onderzoekmeldingsnummer: 64504 
Onderzoeksnummer 52291 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied is gelegen ten zuiden van het adres Koudelaan 13 en is 400 meter lang en 
gemiddeld circa 80 meter breed. Het terrein is ingericht als bungalowpark. Centraal van noord 
naar zuid loopt een verhard weggetje door het park. In het midden en noorden van het park 
staan aan beide zijden van het weggetje bungalows. In het zuidelijk deel van het park staan de 
bungalows alleen aan de westzijde van het weggetje. De bungalows worden vervangen en 
soms verplaatst, waardoor de gebruikte kaart niet up to date is. De oostzijde van het park is in 
gebruik als bos en grasland. Momenteel is alleen de noordpunt nog daadwerkelijk bos het 
overige deel is gras met bomen, er staan speeltoestellen opgesteld en er is een volleybalveld 
aanwezig. 
Het maaiveld loopt van noord naar zuid zeer geleidelijk af. Het maaiveld van het zuidelijk deel 
van het park ligt op circa 3,7 m + NAP  en het noorden ligt op circa 4,4 m +NAP.5 Het maaiveld 
ten in de weide ten oosten van het park ligt op circa 3,4 m + NAP.  
 

 
Afbeelding 2. Nieuwbouwlocatie met de uitgevoerde boringen. 

                                                           
5
 AHN-2 2007-2012 
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2.2 Voorziene ontwikkeling 

In de toekomst zullen oudere bungalows worden vervangen door nieuwe bungalows. Het idee 

hierbij is om wat meer ruimte rond de bestaande bungalows te creëren. Om dit te bereiken 

zullen de nieuwe bungalows geplaatst worden op het nu nog onbebouwde oostelijke deel van 

het park (zie afbeelding 3). 

De bodemverstoring bij de plaatsing van een bungalow zijn gering en niet dieper dan circa 30 

cm. Er worden balken ondiep ingegraven waarop de bungalows kunnen worden geplaatst. 

Kabels en leidingen worden ingegraven tot circa 80 cm-mv in een sleuf van 40 cm breed. 

Daarnaast is in de uiterste oostzijde de aanleg van een kleine waterpoel (circa 200 m2) 

voorzien, waarin padden en salamanders verwacht worden. De poel zal een zeer flauw talud 

krijgen waardoor alleen in het midden van de poel dieper dan 50 cm zal worden gegraven. 

 
Afbeelding 3. Inrichtingsplannen voor de oostzijde van het park. 
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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 

Uit een serie paleogeografische kaarten blijkt dat het plangebied is gelegen in het Midden 

Nederlandse stuwwal- en dekzandgebied.6 Het reliëf van de gestuwde afzettingen is in dit 

gedeelte van Nederland weinig uitgesproken en in het dekzand zijn in het Holoceen talrijke 

stuifduincomplexen ontstaan. De dekzanden waar het plangebied op ligt zijn gevormd aan het 

einde van het Weichselien en worden gerekend tot het Laagpakket van Wierden (Formatie van 

Boxtel). De stuifzanden die op het Laagpakket van Wierden liggen, worden gerekend het 

Laagpakket van Kootwijk.7  

 

Geomorfologie 

Op een hoogtekaart op basis van het AHN-1 is te zien dat ten noorden van het plangebied 

talrijke stuifduinen liggen. Gezien het doel van de hoogtekaart is hier volstaan met het minder 

nauwkeurige AHN-1. Het plangebied zelf ligt op de overgang van een laagte in het zuiden en 

hoger gelegen gronden in het noorden. De hoogteverschillen zijn gering. In het noorden van 

het plangebied zijn de vage contouren van stuifduinen zichtbaar, mogelijk zijn door afgraving 

en egalisatie oorspronkelijk aanwezige stuifduinen weer verwijderd. Ten noordoosten van het 

plangebied ligt een gestuwde hoogte waarop Lage Vuursche ligt (zie afbeelding 4). Op de 

geomorfologische kaart (geen afbeelding) is het gebied als gordelzandwelving gekarteerd met 

of zonder bouwlanddek (code 3L6). De stuifduinen in het noorden worden gerekend tot lage 

landduinen met bijbehorende vlakten en laagten (code 4L8). 

De laagten in het gebied kunnen wel eens in zijn geheel gevuld zijn geweest met veen (zie 

verder bij hoofdstuk 3.3 historie). 

 

Bodem 

Op de bodemkaart (zie afbeelding 5) ligt plangebied in een zone waar veldpodzolgronden 

voorkomen in leemarm en zwak lemig fijn zand (code Hn21-VI).8 Veldpodzolgronden zijn 

gevormd in relatief natte omstandigheden. De ’VI’ betekent dat de grondwaterstand sterk 

varieert en wel tussen ondieper dan 40-80 cm-mv en dieper dan 120 cm-mv. 

                                                           
6
 Vos e.a. 2011 

7
 De Mulder e.a., 2003 

8
 Alterra 1965-1995 



ArGeoBoor rapport 1333: Lage Vuursche, Koudelaan 13   
Opdrachtgever: Bungalowpark “De Spar” 10 

 
Afbeelding 4: Plangebied (paars) op een hoogtekaart.9 
 

 
Afbeelding 5. Plangebied op de bodemkaart.10 
 

 

 

                                                           
9
 AHN-1 2003-2007 

10
 Alterra 1965-1995 
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3.3 Historie en Oude kaarten 

Ten noordoosten van het plangebied ligt Lage Vuursche (voorheen ‘de Vuursche’ genoemd). 

De plaatsnaam Lage Vuursche wordt al in de 12e eeuw in schriftelijke bronnen genoemd.11 Ten 

zuiden van het plangebied, tussen Maartensdijk en Soestdijk ligt de Praamgracht. Dit is een 

oude turfvaart, via welke het veen in de Vuursche en Soestervenen werd ontgonnen en 

afgevoerd. De vaart werd in de 15e eeuw verlengd van het huidige Prins-Hendrikoord tot St. 

Maartensdijk.12 Ten zuidwesten van het plangebied begint een vaart die circa 1200 meter ten 

zuiden van het plangebied aansluit op deze Praamgracht. Deze vaart doorsnijdt verschillende 

landduinen. Het is goed mogelijk dat het gebied ontwaterd is in het kader van de veenwinning. 

Indien de venen in het plangebied ontgonnen zijn is dit waarschijnlijk pas na de 15e eeuw 

gebeurd. Na de veenwinning is het gebied als woeste grond achtergebleven en zijn op de arme 

gronden heide- en na verloop van tijd bossen ontstaan. De grond werd allicht gebruikt voor 

begrazing, jacht en waarschijnlijk vond er houtkap plaats. De activiteiten kunnen hebben 

geleidt tot plaatselijke zandverstuivingen. In de 19e eeuw vond er grootschalige herbebossing 

plaats en door grondeigenaren werden buitenplaatsen of landgoederen ingericht met 

bosachtige parken, paden en een lanenstructuur.13 Uit de minuutplan (1811-1832) blijkt dat 

het hele plangebied dan nog heide is.14 Op een kaart uit 1830-1850 blijkt dat binnen het 

plangebied nog grote delen heide waren, hoewel in de zuidzijde wat meer grasland staat 

ingetekend (zie afbeelding 6). 

 

 
Afbeelding 6. Plangebied op een kaart uit 1830-1850.15 
 

Op een kaart uit 1873 is te zien dat de westzijde van het terrein werd gebruikt als akker, de 

zuidzijde als grasland en de oostzijde als (houthak)bos. 

                                                           
11

 Van Berkel en Samplonius 2006 
12

 Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie en gemeente De Bilt 2011 
13

 Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie en gemeente De Bilt 2011 
14

 Kadaster 1811-1832 
15

 Bureau Militaire Verkenningen 1830-1850 
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In de noordzijde en in het midden van het plangebied stond toen bebouwing. De kaarten van 

rond 1900 en 1920 laten eenzelfde beeld zien (zie afbeelding 7).  

Op een kaart uit 1952 is het bos in de oostzijde verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een 

akker. De west- en zuidzijde waren toen weer in gebruik als bos (zie afbeelding 8).  

 
Afbeelding 7. Plangebied op een uitsnede van een kaart uit circa 1873.16 

 
Afbeelding 8. Plangebied op de kaarten uit 1952.17 
 

In de jaren na 1952 werd het terrein in gebruik genomen als bungalowpark, zoals op een kaart 

uit 1962 te zien is. Het oostelijk deel was inmiddels weer begroeit met bos (zie afbeelding 9). 

 

                                                           
16

 Bureau voor Militaire Verkenningen 1873 
17

 Bureau voor Militaire Verkenningen 1937 en Kadaster 1977 
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Afbeelding 9. Plangebied op een kaart uit 1962.18 

3.4 Bekende archeologische waarden en vondsten 

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

de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE).19 De gegevens zijn weergeven in afbeelding 10. 

Gekozen is om de gegevens binnen een straal van circa 1.000 meter te bestuderen. Verwacht 

wordt dat dit voldoende informatie oplevert als input voor het opstellen van een 

archeologische verwachting.  

 

AMK-terreinen en Waarnemingen: 

AMK-terrein 12255: Dit betreft de laatmiddeleeuwse kern van het dorp Lage Vuursche dat ligt 

op de overgang van stuwwal naar dekzand. 

AMK-terrein 1222, 2302, 2301 en 245 (waarnemingen 27365, 27374, 27449, 27373, 27372 en 

437539): Dit betreft een terrein met de resten van 6 grafheuvels die gedateerd worden in de 

periode neolithicum-ijzertijd. 

AMK-terrein 2298 (waarneming 26445): Terrein van hoge archeologische waarde in verband 

met sporen uit het neolithicum. Er zijn drie fragmenten aardewerk aangetroffen bij het 

heuveltje aan den molen. 

 

Waarnemingen niet gekoppeld aan een AMK-terrein 

Waarneming 27361: melding van een grafheuvel (neolithicum - ijzertijd) aan de oostzijde van 

de Kloosterlaan. 

Waarneming 26474: Het gaat om het ‘hunebed’ van Lage-Vuursche. Een megalithisch 

monument dat bestaat uit vier draagstenen en een deksteen.  

                                                           
18

 Kadaster 1962 
19

 Archis 2014 
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De stenen zouden eens zijn verplaatst. Onderzoek dat ter plaatse is uitgevoerd is waarschijnlijk 

op de verkeerde plek uitgevoerd. Niet bekend is of het nu daadwerkelijk om een neolithisch 

fenomeen gaat. 

 
Afbeelding 10. Waarnemingen, AMK-terreinen en onderzoeksmeldingen nabij het plangebied 
(rode rechthoek).20 
 
Onderzoeksmeldingen 
Tabel met onderzoeksmeldingen. 

Ondezoeksmelding Toponiem Soort onderzoek resultaat 

49341 Maartensdijk Bureauonderzoek Vervolgonderzoek (nog niet uitgevoerd) 

10063 (RAAPnr 8a) Lage Vuursche Booronderzoek Ter plaatse is het plaggendek 40 tot 50 cm dik. De 
natuurlijke bodem betreft een veldpodzol met 
sterk verkitte Bs horizont, die stagnerend werkt op 
de waterhuishouding. Vermoedelijk betreft het 
bodems waarop een veendek aanwezig is geweest. 
De bodems zijn gaaf. 

10084 (RAAPnr 8b) Lage Vuursche Booronderzoek Ter plaatse is het plaggendek 40 tot 50 cm dik. De 
natuurlijke bodem betreft een veldpodzol met 
sterk verkitte Bs horizont, die stagnerend werkt op 
de waterhuishouding. Vermoedelijk betreft het 
bodems waarop een veendek aanwezig is geweest. 
De bodems zijn gaaf. 

10087 (RAAPnr 8c) Lage Vuursche Booronderzoek Ter plaatse is het plaggendek 90 cm dik. De 
natuurlijke bodem betreft een veldpodzol met een 
sterk verkitte Bs horizont, die stagnerend werkt op 
de waterhuishouding. Vermoedelijk betreft het 
bodems waarop een veendek aanwezig is geweest. 
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10091(RAAPnr 8d Lage Vuursche Booronderzoek Laarpodzolgrond, een plaggendek van circa 40 tot 
50 cm dik op een natte humuspodzol met een 
sterk verkitten Bs-horizont (gave bodem). 
Vermoedelijk betreft het bodems waarop een 
veendek aanwezig is geweest. 

60485 Koudelaan Booronderzoek In het noordelijk deel van het plangebied is de 
bodem intact en is een stukje zacht aardewerk 
aangetroffen. De hoge archeologische verwachting 
blijft hier gehandhaafd. Vervolgonderzoek wordt 
aanbevolen in de vorm van proefsleuven. In het 
zuidelijk deel van de het terrein is de bovenzijde 
van de bodem welliswaar geroerd, maar worden 
nog diepere grondsporen verwacht. De bevoegde 
overheid heeft aangegeven dan ook hier bij 
diepere bodemverstoring een proefsleufonderzoek 
dient te worden uitgevoerd. 

44415  Bureauonderzoek De nieuwe woning komt precies ter plaatse van 
een bestaande woning met kruipruimte. De bodem 
ter plaatse is derhalve reeds verstoord, een 
vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

53223 Beukenbos en 
Vuursche Steeg 

Booronderzoek Bij ontgravingen dieper dan 75 cm-mv met een 
oppervlakte groter dan 500 m2 wort een 
archeologische begeleiding aanbevolen. 

34130 Hervormde 
kerk 

Booronderzoek Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een 
archeologische vindplaats, een vervolgonderzoek 
wordt niet noodzakelijk geacht. 

41882 Kloosterlaan Booronderzoek Terrein wordt vrijgegeven 

 
Onderzoeksmeldingen 10063, 10084, 10087 en 10091 zijn allen uitgevoerd in het kader van 
een grootschalige kartering van essen/engen in de provincie Utrecht. De gebieden zijn niet 
onderzocht op het voorkomen van archeologische resten.21  
 

Archeologische beleidskaarten 

Uit de beleidskaart van de Gemeente De Bilt blijkt dat het plangebied ligt in een 

landschappelijke overgangszone tussen het stuwwallenlandschap en dekzandlandschap. Het 

gebied heeft een middelhoge archeologische verwachting voor jagers-verzamelaars en een 

hoge verwachting voor landbouwers.22 In de verwachting wordt niets gezegd over de 

waarschijnlijke veenbedekking.  

4 Archeologische verwachting en beleid 

Het plangebied is gelegen in een dekzandgebied nabij de gestuwde afzettingen van Lage 

Vuursche. Op de landschappelijk hooggelegen rug van de Lage Vuursche zijn archeologische 

resten bekend van vroege landbouwers uit het neolithicum mogelijk doorlopend tot in de 

ijzertijd. Uit de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen zijn geen vondsten bekend. Niet 

uitgesloten kan worden dat het gebied toen moeilijk begaanbaar was als gevolg van veengroei. 

Uit historische bronnen blijkt dat Lage Vuursche in de late middeleeuwen vanaf de 12e eeuw 

bestaat. Het ten opzichte van lage Vuursche lager gelegen plangebied (zie afbeelding 4) was 

toen waarschijnlijk bedekt met veen dat in de loop van de late middeleeuwen, mogelijk pas in 

de nieuwe tijd, afgegraven is.  
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Daarna is het gebied vervallen tot heide en mogelijk gebruikt voor begrazing. Uit oude kaarten 

blijkt dat vanaf het eind van de 19e eeuw het gebied in gebruik is geweest als akker, bos en 

grasland. Het hele gebied is eens in gebruik geweest als akker.  

Bodemonderzoek in het ten oosten van het plangebied gelegen perceel heeft aangetoond dat 

er laarpodzolgronden aanwezig zijn. Dit zijn gronden met een dun plaggendek op een 

veldpodzolgrond. De aangetroffen verkitte Bs-horizont (inspoeling van humus en oxiden) 

verstoord de waterhuishouding waardoor het gebied na regenval erg nat is.23 

De eerste bebouwing in het plangebied bevindt zich in de noordzijde en in het midden van het 

terrein en is uit het eind van de 19e eeuw. 

 

De aanwezigheid van een landschappelijke overgangssituatie van de wat hogere dekzandrug in 

het noorden en de lager gelegen zone in het zuiden maakte het gebied mogelijk aantrekkelijk 

voor jagers en verzamelaars. De van nature schrale grond maakt het gebied minder geschikt 

voor vroege landbouwers, zoals deze wel zijn aangetroffen op de meer leemrijke gronden op 

de hoogte van Lage Vuursche.  

De waterhuishouding zal in de loop van het Holoceen met het verkitten van de bodem 

verslechterd zijn en veengroei kon optreden. Niet uitgesloten kan worden dat de grafheuvels 

van Lage Vuursche op de rand lagen van een moerasachtig ontoegankelijk gebied en dus een 

soort rituele functie hadden. 

Binnen het plangebied krijgt het laag gelegen zuidelijk deel een lage archeologische 

verwachting voor nederzettingsresten, mogelijk kunnen nog wel off-site sporen aanwezig zijn. 

Het hoger gelegen noordelijke deel van het plangebied krijgt een hogere verwachting. De 

verwachting is met name gericht op resten van vroege landbouwers uit de periode neolithicum 

tot en met de ijzertijd. Om de dekzandrug kunnen ook resten van jagers en verzamelaars 

verwacht worden uit het mesolithicum. Eventuele resten worden direct onder de huidige 

bouwvoor (mogelijk een dun plaggendek) in de top van de ongeroerde podzolgrond verwacht. 

Archeologische indicatoren kunnen bestaan uit sterk verweerde brokjes aardewerk, bewerkt 

vuursteen en of houtskool in de top van oorspronkelijk podzolbodem. Voor de periode na de 

ijzertijd  tot en met de 2e helft van de nieuwe tijd krijgt het plangebied een lage archeologische 

verwachting. Eventuele vondstlagen en ondiepe grondsporen zullen waarschijnlijk zijn 

opgenomen in de bouwvoor. Diepere grondsporen zullen zich aftekenen in de top van de 

pleistocene ondergrond, die naar verwacht bestaat uit matig fijn zwak lemig zand. 

Bekende bodemverstoringen 

De landbouwwerkzaamheden van de afgelopen 140 jaar kan de bodem in het plangebied 

schade hebben toegebracht. Anderzijds kan het opbrengen van plaggen de bodem juist 

beschermd hebben.  
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5 Archeologisch verkennend booronderzoek 

Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 22 december 2014 door dhr. L.C. Nijdam 

(senior prospector).  

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 22 boringen (nrs. 1 t/m 22) gezet met een Edelmanboor met een 

diameter van 7 cm. De boringen zijn verspreid over het plangebied uitgevoerd en gepoogd is 

om deze door te zetten tot 30 cm in de C-horizont gemiddeld tot circa 1,0 m –mv en maximaal 

tot 1,4 m-mv. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.24 De niet 

verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het systeem voor 

bodemclassificatie voor Nederland.25  

Archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische 

Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.26  

5.2 Resultaten 

Veldinspectie 

De veldinspectie heeft niet geleid tot aanpassing van het vooraf opgestelde boorplan. Door 

verplaatsingen van Bungalows zijn enkele boringen enigszins verplaatst. Het zuidelijk deel van 

het terrein ligt hoger dan het weiland dat aan de oostzijde gelegen is.  

Verkennend booronderzoek 

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

afbeeldingen 2 en 11. De boringen zijn op circa 1,0 meter nauwkeurig ingemeten met een 

DGPS ontvanger. 

Bij de boringen 1 t/m 3 in de zuidpunt van het terrein liep, door de hoge grondwaterstand de 

boor  leeg, waardoor de C-horizont niet bereikt is. Voor het resultaat van het onderzoek heeft 

dit geen invloed gehad. 

 

Bodemopbouw en interpretatie 

In het plangebied komt onder de bouwvoor en onder opgebrachte lagen een restant van een 

podzolgrond voor in de vorm een B horizont. In het zuidelijk deel van het plangebied (boringen 

1 t/m 8 en ook boring 19 hebben de opgebrachte grond en de onderliggende oude bouwvoor 

een dikte van gemiddeld circa 80. In de boringen 1 t/m 6 is onder de B-horizont geen BC-

horizont aanwezig, door de natte condities is deze niet ontwikkeld. De B-horizont is mogelijk 

meer een Bw-horizont (interne verwering) als gevolg de sterk wisselende grondwaterstand, IN 

de boringen 7 en 8 is wel een dunne BC horizont aangetroffen. 
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In boring 3 is van 80 tot 120 cm –mv een restant van een veenlaag aangetroffen. De boor liep 

helaas leeg waardoor de dikte niet bepaald kan worden. 

In de noordzijde zijn de geroerde lagen circa 50 tot 65 cm dik en is onder de B-horizont een BC-

horizont aanwezig.  

Dit podzolprofiel duidt op beduidend drogere condities dan in het zuidelijk deel van het 

plangebied. De dikte van de aangetroffen deklaag (opgebrachte grond en akkerlaag) is 

aangeven op afbeelding 11. 

 
Afbeelding 11. Resultaat van het verkennend booronderzoek. In de gele vakjes staan de 
boornummers en in de witte vakjes staat de dikte van de geroerde lagen (opgebrachte grond  
en bouwvoor samen). 27 
 

De opgebrachte en geroerde lagen zijn in een groot deel van het zuidelijk deel van het 

plangebied dikker dan 80 cm en in het noordelijk gedeelte dikker of gelijk aan 50 cm. Slechts 

een diagonale strook (boringen 18, 20 en 21) in de oostzijde kent een bouwvoor van slechts 35 

– 40 cm dik. Deze waarden bevestigen het beeld zoals dat op het AHN naar voren komt dat het 

zuidelijk deel van het park is opgehoogd en van nature deel uitmaakt van een laagte, waarin, 

zoals uit boring 3 blijkt, oorspronkelijk veen heeft gegroeid.  

                                                           
27

 AHN-1 1997-2003 



ArGeoBoor rapport 1333: Lage Vuursche, Koudelaan 13   
Opdrachtgever: Bungalowpark “De Spar” 19 

Ter plaatse van de boringen 2 en 6 komt de natuurlijke ondergrond wel iets omhoog, hetgeen 

een gevolg is van een licht golvend zandoppervlak. Dit is blijkbaar ook het geval in de 

noordzijde van het plangebied bij de boringen 18, 20 en 21. Boring 19 ligt in een van oorsprong 

lager gelegen zone, maar blijkbaar is hier grond opgebracht, hetgeen ook uit het AHN beeld 

naar voren komt. 

6 Archeologisch karterend booronderzoek 

Naar aanleiding van het bureauonderzoek en verkennend booronderzoek en de toekomstige 

verstoringen in de oostzijde van het plangebied heeft de gemeente De Bilt gevraagd om een 

karterend booronderzoek uit te voeren in de noordoostzijde van het plangebied. In dit gebied 

zal door het aanleggen van kabels, leidingen en de waterpoel de intacte podzolbodem geroerd 

worden. Hierbij kunnen archeologische resten worden verstoord. 

6.1 Methode karterend booronderzoek 

Voor de uitvoering van het karterend booronderzoek is een plan van aanpak opgesteld.28 Dit 

plan van aanpak is ter toetsing voorgelegd aan de bevoegde overheid in deze de gemeente De 

Bilt. De archeologisch adviseur van de gemeente De Bilt heeft dit boorplan op enkele kleine 

aanpassing na akkoord bevonden.29 

In overleg met de bevoegde overheid is ervoor gekozen om het plangebied te onderzoek op de 

aanwezigheid van middelgrote vindplaatsen (200 – 1000 m2), waarbij is uitgegaan van een 

matige tot hoge vondstdichtheid van meer dan 80 artefacten per vierkante meter. Om dit 

vindplaatsen op te sporen dienen de boringen te worden uitgevoerd in een 15 x 15 boorgrid.30 

Daarnaast dienen de boringen te worden uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter 

van 12 cm en dient het opgeboorde materiaal te worden gezeefd over een zeef met een 

maaswijdte van 3 mm. In de praktijk betekent dit dat de boorraaien verspringend om de 13 

meter liggen en dat in de raaien de boringen om de 15 meter geplaatst worden. Het karterend 

boorplan is opgenomen in afbeelding 12. Er zijn 19 karterende boringen uitgevoerd. De 

boringen zijn op circa 1,0 meter nauwkeurig ingemeten met een DGPS ontvanger. 

6.2 Resultaten karterend booronderzoek 

Het karterend booronderzoek (boringen nrs 1 t/m 19) is conform het plan van aanpak 

uitgevoerd op 27 mei 2015 door dhr. D. de Ruiter (fysisch geograaf en KNA-prospector). De 

Boorstaten zijn opgenomen in bijlage 2 en de ligging van de boorpunten in afbeelding 12. 

In de boringen 1 t/m 3, 5, 6, 8 t/m 10, 12 t/m 16 en 18 is ten minste een Bh horizont 

aangetroffen en in een aantal boringen langs de zuidrand ligt hierop nog een E-horizont. De 

aanwezigheid van deze bodemlagen betekent dat de podzolgrond in het plangebied nog 

grotendeels intact is. In de boringen 4, 7, 11, 17 en 19 is de bodem geroerd tot in de BC 

horizont. Uit afbeelding 12 is geen verband te vinden tussen de huidige maaiveldhoogte en de 

bodemverstoring. 
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Afbeelding 12. Boorpuntenkaart karterend booronderzoek op een detailkaart van het AHN-2. 
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Archeologische indicatoren 

Bij het zeven van de grond zijn diverse indicatoren aangetroffen. Het gaat hierbij om vondsten 

in de geroerde bovengrond. De aangetroffen artefacten zijn hieronder beschreven.   

Boring Diepteligging cm-mv/horizont Indicator Datering 

4 10-60/Aa horizont geroerd Houtskool, brokje leem Onbekend 

9 0-45/Aa-horizont Baksteen, glas, slak Nieuwe tijd 

12 0-60/Aa-horizont Baksteen industrieel 
witgoed 

Nieuwe tijd 

13 0-50/Aa horizont Geglazuurd aardewerk Nieuwe tijd 

 

De aangetroffen indicatoren dateren in de nieuwe tijd en bevinden zich in de geroerde Aa 

horizont. De resten worden niet gekoppeld aan een archeologische vindplaats in het 

plangebied, maar aan het gebruik van de grond als akkerland. Het aangetroffen houtskool is 

zonder de aanwezigheid van een andere indicator als aardewerk of bewerkt vuursteen niet 

een aanwijzing voor een archeologische vindplaats in het gebied. 

7 Conclusies 

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

plangebied ligt? 

Het plangebied ligt in een overgangszone van lager gelegen dekzandgronden in de 

zuidzijde en een van oorsprong hoger gelegen gebied in het noorden. Het lagere deel 

van het plangebied is door veen bedekt is geweest. Waarschijnlijk is ook het noordelijk 

deel van het plangebied bedekt geweest met veen. Na afgraving van het veen zijn de 

vóór de veenvorming ontstane veldpodzolgronden weer aan de oppervlakte komen te 

liggen. Deze zijn nu afgedekt door een landbouwdek en opgebrachte grond. De dikte 

van deze geroerde laag varieert van meer dan 80 cm in de zuidzijde tot circa 50 cm in 

de noordzijde van het plangebied. In een smalle zone in de oosthoek van het terrein is 

de bouwvoor  slechts 35 tot 40 cm dik. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

In de laaggelegen zuidzijde kunnen op dekzandkopjes zoals aangetroffen bij de 

boringen 2 en 6 nog resten van jagers en verzamelaars uit het mesolithicum worden 

verwacht. In de perioden daarna lijkt dit gebied te nat te zijn geweest voor bewoning. 

De hoger gelegen noordzijde krijgt hoge verwachting voor archeologische resten uit het 

mesolithicum en een middelhoge archeologische verwachting voor landbouwers uit de 

periode neolithicum t/m ijzertijd. De hoge verwachting voor resten uit het 

mesolithicum hangt samen met de landschappelijke gradiënt zoals deze aanwezig is. 

De verwachting voor vroege landbouwers is middelhoog, omdat dekzand van nature 

weinig vruchtbaar is en de voorkeur voor bewoning in deze perioden uitging naar de 

van nature meer vruchtbare grond die aanwezig was op de hoogte van Lage Vuursche. 

De verwachting is dat het plangebied in de Romeinse tijd en middeleeuwen tot aan de 

ontginning, aan het eind van de late middeleeuwen of begin nieuwe tijd, te nat was 

voor bewoning.  
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Na het afgraven van het veen, waarschijnlijk na de 15e eeuw, heeft zich op de van 

nature arme grond, onder invloed van begrazing en houtkap, heide ontwikkeld. Pas 

vanaf eind 19e eeuw is het gebied in gebruik genomen als akker en of houthak bos met 

bebouwing binnen het plangebied. 

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

Eventuele resten uit het mesolithicum kunnen bestaan uit een strooiing van 

overwegend vuursteen. Daarnaast worden bij dergelijke vindplaatsen regelmatig 

haardkuilen aangetroffen. 

Eventuele archeologische resten uit de periode neolithicum-ijzertijd zullen bestaan uit 

nederzettingsterreinen met paalgaten van opslaggebouwtjes of boerderijen, 

waterputten of greppels van oude akkers. Eventuele grondsporen zullen zich aftekenen 

onder de 35 tot 50 cm dikke bouwvoor in de onderliggende B- en C-horizonten.  

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen werkzaamheden? 

In het grootste deel van het plangebied zijn de komende jaren geen 

graafwerkzaamheden voorzien. Hier worden eventuele archeologische niet bedreigd. 

In de noordoostzijde van het plangebied is op korte termijn de plaatsing van diverse 

bungalows voorzien. Het karterend booronderzoek dat hier is uitgevoerd heeft geen 

aanwijzingen voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats opgeleverd. 

Archeologische resten worden hier niet bedreigd. 
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Afbeelding 13. Advieskaart op basis van het bureau-, verkennend-, en karterend 
booronderzoek.  
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8 Aanbeveling 

Mochten er in de toekomst bodemverstoringen voorzien zijn dieper dan 35 cm of 50 cm-mv, 

buiten het gedeelte van het plangebied dat nu reeds door middel van een karterend 

booronderzoek onderzocht is, dan wordt een karterend booronderzoek aanbevolen. Of een 

vervolgonderzoek noodzakelijk is, kan bepaald worden op basis van de advieskaart in 

afbeelding 13. Doel van een eventueel karterend booronderzoek zal moeten zijn het opsporen 

van archeologische vindplaatsen.  

In het gedeelte van het plangebied dat nu reeds karterend onderzocht is, wordt aanbevolen 

om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Dit gebied kan worden vrijgegeven 

voor de voorziene aanleg van kabels, leidingen, riolering en het graven van de poel. 

Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

Gemeente De Bilt. 

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 De Bilt.  



ArGeoBoor rapport 1333: Lage Vuursche, Koudelaan 13   
Opdrachtgever: Bungalowpark “De Spar” 25 

Literatuur en kaarten 

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. 

De Mulder, E.F.J. e.a., 2003. De ondergrond van Nederland. 

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

grondmonsters, Nederlands Normalisatie-instituut Delft. 

Nijdam, L.C., 2015: Plan van aanpak booronderzoek Koudelaan 13 te Bilthoven (gemeente De Bilt). 

Van Berkel, G. en K. Samplonius 2006. Nederlandse plaatsnamen herkomst en historie. 

Verhagen, J.W.H.P. e.a., 2011: Optimale strategieën voor het opsporen van Steentijdvindplaatsen met behulp 

van booronderzoek. Een statistisch perspectief. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 197. 

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorische en Gemeente De Bilt, 2011. Cultuurhistorische waardenkaart van 

gemeente De Bilt (eerste selectie). Toelichting, beschrijving & waarderingen. Vestigia rapport V-920. 

Vischer, H.C.J., E. Graafstal, S. Wentink, Chr. de Bont, G.H.P. Dirkx en Th. Spek, 1996: Engen in 

bodembeschermingsgebieden in de Provincie Utrecht. Inventarisatie, bedreiging en bescherming van 

oude landbouwgronden met archeologische waarde. RAAP-rapport 117. 

Wink, K., J. Sprangers , W.B. Verschoof, S. van der Veen en J.A.T. Wijnen, 2013. Archeologische (verwachtings) 

waarden- en beleidsadvieskaart van de gemeente De Bilt. RAAP-rapport 2596. 

 

Kaarten 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-1): 1997-2003. Geraadpleegd op http://ahn.geodan.nl/ahn/#.  

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-2) 2007-2012. Geraadpleegd op 

http://geodata.nationaalgeoregister.nl 

Alterra 1960-1995: Bodemkaart van Nederland digitaal 1:50.000, geraadpleegd op ARCHIS II 

Alterra 2003: Geomorfologische kaart van Nederland digitaal 1:50.000, geraadpleegd op ARCHIS II 

Archis = Archeologisch Informatie Systeem (http://archis2.archis.nl/archisii/html/index.html (onder andere 

geraadpleegd voor de digitale bodemkaart van Alterra). 

Archeologische Monumenten Kaart 2014. Monumentenkaart, met Waarnemingen, Vondsmeldingen, 

Onderzoeksmeldingen en Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Geraadpleegd op 

http://archis2.archis.nl/archisii/html/ 

Kadasterkaart (minuutplan) 1811-1832: De Bilt, Utrecht, sectie A, blad 01. Geraadpleegd op 

www.watwaswaar.nl 

Kadaster 1830-1850: Veldminuut nettekening 32_1rd. 

Bureau voor Militaire Verkenningen 1873 en 1920. Militair Topografische kaart (Bonneblad) Soestdijk 

kaartnummer 407. Geraadpleegd op http://www.watwaswaar.nl 

Kadaster 1952 en 1962: Topografische kaart 1: 25.000 blad 32A, Baarn, Hilversum, Laren en Soest. 

Geraadpleegd op www.watwaswaar.nl 

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

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

Vos, P.C., J. Bazelmans, H.J.T. Weerts en M.J. van der Meulen, 2011: Atlas van Nederland in het Holoceen. 

Amsterdam

  

http://archis2.archis.nl/archisii/html/
http://www.watwaswaar.nl/


ArGeoBoor rapport 1333: Bijlage 1 boorstaten  
Opdrachtgever: Bungalowpark “De Spar” 

Bijlage 1 Boorstaten verkennend booronderzoek 

verkennend booronderzoek x coordinaat y coordinaat m + NAP 

1 143.284.055 465.050.792 3,9 

2 143.310.393 465.080.455 3,6 

3 143.299.232 465.109.836 3,8 

4 143.306.785 465.140.989 3,7 

5 143.279.013 465.170.501 4,1 

6 143.296.047 465.204.729 4 

7 143.270.020 465.229.138 4,1 

8 143.306.489 465.253.047 4,2 

9 143.278.023 465.287.290 4,1 

10 143.291.847 465.328.591 4,3 

11 143.313.609 465.357.133 4,2 

12 143.295.659 465.369.470 4,4 

13 143.316.761 465.388.631 4,4 

14 143.292.320 465.413.481 4,3 

15 143.361.439 465.466.742 4,7 

16 143.348.502 465.423.993 4,3 

17 143.350.881 465.373.827 4,1 

18 143.341.956 465.316.049 4 

19 143.401.535 465.316.132 4 

20 143.381.160 465.344.180 4,3 

21 143.415.161 465.371.136 4,3 

22 143.381.757 465.395.117 4,3 
Coördinaten en Z-waarde( AHN-2) van de uitgevoerde boorpunten van het verkennend 

booronderzoek. 

 

  





mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 1

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens opgebracht

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, bruin, matig roesthoudend, 
scherpe ondergrens opgebracht

80
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens akkerlaag

100 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens akkerlaag

120
Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, bruin, B-horizont dekzand, boor loopt leeg

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 2

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens geroerd grondwater op 60

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, bruin, B-horizont/oerlaag 
dekzand

110 Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, BC horizont dekzand boor loopt 
leeg
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50

mv (cm)

100

Boring 3

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens opgebracht

120

Veen, matig fijn, goed gesorteerd, donkerbruin, boor loopt leeg



mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 4

95

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, , scherpe ondergrens 
opgebracht en geroerd

105 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, bruin, geleidelijke 
ondergrens B-horizont dekzand120

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin/geel, C-horizont dekzand
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mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 5

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens vlekken licht grijs; opgebracht

80
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens, oude bouwvoor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, donkerbruin, door kwel 
ijzerrijk/oerbank C-horizont dekzand

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 6

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens bouwvoor

55 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, bruin/grijs, geleidelijke 
ondergrens B-horizont dekzand

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, geleidelijke ondergrens, vlekken 
bruin, BC-horizont dekzand

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, C-horizont dekzand



mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 7

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens vlekken licht bruin; geroerd

85 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, bruin, geleidelijke 
ondergrens B-horizont dekzand

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, geleidelijke ondergrens, vlekken 
bruin BC-horizont dekzand

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, C-horizont dekzand
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150

Boring 8

65

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens opgebracht

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens, oude bouwvoor

105 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, bruin, geleidelijke 
ondergrens B-horizont dekzand120

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, geleidelijke ondergrens BC-
horizont dekzand

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, C-horizont dekzand
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Boring 9

45

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtgeel, scherpe ondergrens vlekken 
donker grijs; opgebracht

85

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens vlekken licht geel; geroerd

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, bruin, scherpe ondergrens vlekken donker 
grijs; geroerd

160
Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtgeel, C-horizont dekzand



mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 10

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens bouwvoor

65 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, donkerbruin, scherpe 
ondergrens, vlekken licht grijs; resten E-horizont in B-horizont geroerd75

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, bruin, geleidelijke 
ondergrens B-horizont dekzand

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, vlekken bruin geleidelijke 
ondergrens BC-horizont dekzand

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, C-horizont dekzand
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100

Boring 11

35

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens opgebracht

50 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs/zwart, scherpe 
ondergrens oude bouwvoor55

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, bruin, geleidelijke 
ondergrens B-horizont dekzand

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, geleidelijke ondergrens BC-
horizont dekzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtgeel, C-horizont dekzand
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50

mv (cm)

100

Boring 12

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, bouwvoor

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, bruin, geleidelijke 
ondergrens B-horizont dekzand

100 Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, geleidelijke ondergrens BC-
horizont dekzand

120
Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtgeel, C-horizont dekzand



mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 13

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, grijs/bruin, scherpe 
ondergrens opgebracht

65

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens oude bouwvoor

80 Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, vlekken donker grijs; geroerd

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, C-horizont dekzand
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Boring 14

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens bouwvoor

55 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, bruin, scherpe ondergrens 
vlekken donker grijs; geroerd

90
Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, zwak roestig C-horizont dekzand
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100

Boring 15

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens vlekken grijs; geroerd

90 Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, geleidelijke ondergrens BC-
horizont dekzand

110
Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, C-horizont dekzand
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50

mv (cm)

100

Boring 16

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens zwak puinhoudend bouwvoor

60 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, bruin, geleidelijke 
ondergrens B-horizont dekzand

80
Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, vlekken bruin geleidelijke 
ondergrens BC-horizont dekzand100

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, C-horizont dekzand



mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 17

60

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs/zwart, scherpe 
ondergrens bouwvoor

65 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, donkerbruin, geleidelijke 
ondergrens B-horizont dekzand

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, vlekken bruin BC-horizont 
dekzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin/grijs, C-horizont dekzand
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50

mv (cm)

100

Boring 18

10 Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, scherpe ondergrens opgebracht

40 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens oude bouwvoor55

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, bruin, geleidelijke 
ondergrens B-horizont dekzand

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, vlekken bruin BC-horizont 
dekzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, C-horizont dekzand
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150

Boring 19

85

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens geroerd opgebracht

100 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, donkerbruin, scherpe 
ondergrens zwak roestig Bhs-horizont dekzand

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, oranje/bruin, matig roestig, scherpe 
ondergrens Bw horizont verbruining dekzand

160 Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtgrijs, C-horizont dekzand
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Boring 20

35

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens bouwvoor

40 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, donkerbruin, geleidelijke 
ondergrens B-horizont dekzand60

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, geleidelijke ondergrens vlekken 
bruin BC-horizont dekzand

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, scherpe ondergrens C-horizont 
dekzand

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtgrijs, C-horizont dekzand
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Boring 21

35

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens bouwvoor

40 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, donkerbruin, geleidelijke 
ondergrens B-horizont dekzand60

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, vlekken bruin BC-horizont 
dekzand

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens C-
horizont dekzand

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, grijs/bruin, scherpe 
ondergrens oude bodem

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin/grijs, C-horizont dekzand
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Boring 22

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, goed gesorteerd, donkergrijs, scherpe 
ondergrens bouwvoor

60 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd, bruin, geleidelijke 
ondergrens B-horizont dekzand

80
Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, vlekken bruin BC-horizont 
dekzand100

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtbruin, C-horizont dekzand



ArGeoBoor rapport 1333: Bijlage 2 boorstaten karterend booronderzoek 
Opdrachtgever: Bungalowpark “De Spar” 

Bijlage 2 Boorstaten karterend booronderzoek 

karterend 

booronderzoek x coordinaat y coordinaat 

m 

+NAP 

1 143.358.135 465.389.758 4,2 

2 143.375.773 465.390.402 3,9 

3 143.389.341 465.391.094 3,9 

4 143.403.946 465.391.839 3,9 

5 143.397.821 465.375.683 4,1 

6 143.381.174 465.379.486 4,2 

7 143.365.194 465.376.297 4,3 

8 143.388.710 465.360.258 4,2 

9 143.404.095 465.362.799 4,3 

10 143.410.736 465.345.687 4,2 

11 143.395.115 465.344.722 4,3 

12 143.379.306 465.346.020 4,3 

13 143.386.875 465.331.001 4,2 

14 143.403.911 465.332.797 4,3 

15 143.397.158 465.316.550 4,2 

16 143.377.749 465.318.857 4,4 

17 143.388.975 465.302.791 4,3 

18 143.370.109 465.303.466 4,2 

19 143.349.756 465.297.580 4,5 

Coördinaten en Z-waarde (AHN-2) van de uitgevoerde boorpunten van het karterend booronderzoek. 
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0
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50

mv (cm)

100

Boring 1       RD-coördinaten: 143350/465298

25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, grijs, ondergrens diffuus, aa horizont

30
Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, ondergrens diffuus, zwak 
roesthoudend, ahb horizont

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, wit/grijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, e 
horizont

36

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin, onscherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, bhs horizont

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, oranje/bruin, onscherpe ondergrens, sterk roesthoudend, 
bs horizont

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, bc 
horizont

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, rood/bruin, zwak roesthoudend, c horizont
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Boring 2       RD-coördinaten: 143370/465303

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, grijs, ondergrens diffuus, zwak 
roesthoudend, aa horizont

45 bruin, ondergrens diffuus, o horizont foto: veen of strooisel?

70 Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerrood/bruin, ondergrens diffuus, 
matig roesthoudend, bhs horizont80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, rood/bruin, onscherpe ondergrens, sterk roesthoudend, bs 
horizont

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, oranje/geel, onscherpe ondergrens, matig roesthoudend, bc 
horizont

110

Zand, zeer fijn, sterk siltig, bruin/oranje, onscherpe ondergrens, sterk roesthoudend, c 
horizont lemig: oud dekzand

130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, zwak roesthoudend, c horizont
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Boring 3       RD-coördinaten: 143389/465303

34

bruin, ondergrens diffuus, strooisel laag

45 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, aa horizont; gevlekt50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, zwart/bruin, ondergrens diffuus, zwak 
doorworteld, zwak roesthoudend, ahb horizont

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, wit/grijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, e 
horizont

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkeroranje/bruin, onscherpe ondergrens, 
sterk roesthoudend, bs horizont

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, oranje/geel, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, bc 
horizont

130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, zwak roesthoudend, c horizont
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Boring 4       RD-coördinaten: 143378/465319

10 bruin, ondergrens diffuus, strooisellaag

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, aa horizont houtskool brokken, verbrand leem brokje

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel/oranje, zwak roesthoudend, c horizont
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Boring 5       RD-coördinaten: 143397/465317

45

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, ondergrens diffuus, zwak 
roesthoudend, aa1 horizont

55
Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, zwart/bruin, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, aa2 horizont57

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerrood/bruin, onscherpe ondergrens, 
matig roesthoudend, bhs horizont

65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, geel/bruin, onscherpe ondergrens, sterk 
roesthoudend, bs horizont

75

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, bc 
horizont

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, zwak roesthoudend, c horizont
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Boring 6       RD-coördinaten: 143387/465331

15 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, ondergrens diffuus, aa horizont
20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, zwart/bruin, ondergrens diffuus, zwak 
roesthoudend, ahb horizont

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, e 
horizont

45

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, bh horizont

55

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerrood/bruin, onscherpe ondergrens, 
sterk roesthoudend, bs horizont

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel/bruin, onscherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, bc horizont

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, zwak roesthoudend, c horizont



mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

Boring 7       RD-coördinaten: 143404/465333

20
bruin, ondergrens diffuus, strooisellaag

85

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, aa horizont sterk gevlekt

95

bruin, ondergrens diffuus, o horizont veen? compact

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, wit/grijs, zwak roesthoudend, c horizont

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 8       RD-coördinaten: 143379/465346

65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, aa horizont sterk gevlekt

75

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, bhs horizont

80
Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkeroranje/bruin, onscherpe ondergrens, sterk 
roesthoudend, bs horizont

90
Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, bc 
horizont

120
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, zwak roesthoudend, c horizont

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 9       RD-coördinaten: 143395/465345

45

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, aa horizont baksteen, slak, glas

55
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerrood/bruin, ondergrens diffuus, sterk 
roesthoudend, bhs horizont

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, bc 
horizont

120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, zwak roesthoudend, c horizont



mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

Boring 10       RD-coördinaten: 143411/465346

75

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak 
roesthoudend, aa horizont

85

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, donkerrood/bruin, onscherpe ondergrens, 
matig roesthoudend, bh horizont

105

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, rood/bruin, onscherpe ondergrens, sterk 
roesthoudend, bhs horizont

130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, bc 
horizont

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, zwak roesthoudend, c horizont

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 11       RD-coördinaten: 143389/465360

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, aa horizont

45 Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, b/c 
horizont; sterk gevlekt

120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, zwak roesthoudend, c horizont

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

Boring 12       RD-coördinaten: 143404/465363

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, aa horizont baksteen, industrieel witgoed

95

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin, ondergrens diffuus, sterk 
roesthoudend, bhs horizont

115

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, bc 
horizont

140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, zwak roesthoudend, c horizont



mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

Boring 13       RD-coördinaten: 143365/465376

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, aa horizont geglazuurd aardewerk

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerrood/bruin, scherpe ondergrens, 
matig roesthoudend, sterk gevlekt; verstoorde bh horizont

85
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerrood/bruin, onscherpe ondergrens, 
sterk roesthoudend, bhs horizont

120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel/oranje, onscherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, bc horizont

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, zwak roesthoudend, c horizont

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 14       RD-coördinaten: 143381/465379

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak 
roesthoudend, aa horizont

40 Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, zwart/bruin, onscherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, ahb horizont

60
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin/oranje, onscherpe ondergrens, sterk 
roesthoudend, bhs horizont80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, bc 
horizont110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, zwak roesthoudend, c horizont

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 15       RD-coördinaten: 143398/465376

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, ondergrens diffuus, zwak 
roesthoudend, aa horizont

40 Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, bhs horizont

70 Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, bc 
horizont

100 Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, zwak roesthoudend, c horizont



mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 16       RD-coördinaten: 143358/465390

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs/oranje, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, aa horizont

65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin/oranje, onscherpe ondergrens, 
matig roesthoudend, bhs horizont

80
Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin, onscherpe ondergrens, sterk roesthoudend, bs 
horizont

100 Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, bc 
horizont

120
Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel/oranje, zwak roesthoudend, c horizont

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 17       RD-coördinaten: 143376/465390

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs/oranje, scherpe ondergrens, 
zwak roesthoudend, aa horizont humeuze brokken

75

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel/bruin, ondergrens diffuus, matig roesthoudend, b/c 
horizont; verstoord

85
Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, bc 
horizont

100 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel/oranje, zwak roesthoudend, c horizont

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 18       RD-coördinaten: 143389/465391

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, aa horizont

40 Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerrood/bruin, ondergrens diffuus, 
matig roesthoudend, bhs horizont

60
Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, bc 
horizont

90
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, zwak roesthoudend, c horizont

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 19       RD-coördinaten: 143404/465392

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, aa horizont; verstoord; sterk gevlekt

65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, bc 
horizont

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel zwak roesthoudend, c horizont


