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Samenvatting 

In opdracht van Koenen Bouw heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd op de locatie Roegoorn en Schatgoorn te Assen 

(gemeente Assen). Het voornemen is om binnen het plangebied een huizenblok te bouwen. 

Het onderzoek is onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing in verband met een 

bestemmingsplanwijziging. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 3.000 m2 en ligt in 

een gebied met een middelhoge archeologische verwachting en valt deels binnen de 

bufferzone van een bekende waarneming. 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat er in de omgeving diverse opgravingen hebben 

plaatsgevonden in de jaren 1937, 1983 en 1984. Hierbij zijn talrijke vondsten gedaan: onder 

andere van nederzetting uit de periode bronstijd - late ijzertijd. Tevens blijkt dat het 

plangebied ligt binnen een Celtic Field. De verwachting is met name hoog voor deze periode. 

De kans op archeologische resten van oudere en jongere perioden lijkt gezien het tot op heden 

ontbreken van vondsten uit deze perioden laag. 

Op basis van het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodemverstoring in het plangebied 

beperkt is en dat archeologische resten direct onder de bouwvoor vanaf 30 cm-mv verwacht 

kunnen worden. Grondsporen kunnen zich aftekenen in de top van de intacte bodem B- en C 

horizonten of onder de oude akkerlaag. Gezien het gebruik als akker in de nieuwe tijd worden 

met name van oorsprong diepere grondsporen verwacht zoals greppels, waterputten, 

paalkuilen etc.  

Ter plaatse van de voorziene woningbouw worden talrijke bodemverstoringen dieper dan 30 

cm –mv verwacht. Hierbij zullen, indien aanwezig, archeologische sporen vernietigd worden. 

Het wordt derhalve aanbevolen om binnen de te bebouwen zones (te verstoren gebieden) een 

proefsleuvenonderzoek uit te voeren om na te gaan of zich nog archeologische grondsporen in 

de bodem bevinden (karterend onderzoek) en zo ja wat de kwaliteit daarvan is (waarderend 

onderzoek). Op basis hiervan kan worden besloten op het hele te verstoren gebied op te 

graven. 

De voorwaarden waaraan een proefsleufonderzoek moet voldoen moeten worden 

omschreven in een Programma van Eisen (PvE). Dit PvE dient te worden goedgekeurd door de 

bevoegde overheid. Onderhavige aanbeveling dient te worden voorgelegd aan de bevoegde 

overheid in dit geval de gemeente Assen. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens 

een besluit nemen over deze aanbeveling.  



1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Koenen Bouw heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd op de locatie Roegoorn en Schatgoorn te Assen 

(gemeente Assen). Het voornemen is om binnen het plangebied een huizenblok te bouwen. 

Het onderzoek is onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing in verband met een 

bestemmingsplanwijziging. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 3.000 m2 en ligt in 

een gebied met een middelhoge archeologische verwachting en valt deels binnen de 

bufferzone van een bekende waarneming. Archeologisch onderzoek is nodig bij ingrepen met 

een oppervlakte groter dan 1.000 m2.1 

  

Onderhavig bureau en verkennend booronderzoek zijn uitgevoerd om een onderbouwde 

archeologische verwachting te kunnen opstellen en een analyse te kunnen maken in hoeverre 

archeologische resten bedreigd worden. Het onderzoek is uitgevoerd conform de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3.2 

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 of bodemverstoringen binnen het plangebied. Het booronderzoek 

toetst de uitkomsten van het bureauonderzoek. De volgende vragen staan bij het onderzoek 

centraal: 

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

plangebied ligt? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

 Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

  

                                                           
1
 Archeologische beleidskaart Gemeente Assen  

2
 Centraal College van Deskundigen Archeologie 2013 



1.3 Administratieve data 

Adres: Roegoorn en Schatgoorn Assen  
Toponiem: Mahatma Ghandhiweg, Roegoorn en Schatgoorn 
Kadastrale adres  Assen Z 2777 
Provincie: Drenthe 
Gemeente: Assen 
Opdrachtgever: Koenen Bouw 
Adviseur opdrachtgever: Roobeek advies 

Dhr. Marcel Beek 
T 06-13141715 
E marcel@roobeek-advies.nl 

bevoegd gezag: Gemeente Assen 
Centrum Coördinaat: 235216/559339 
Oppervlakte: 3.000 m

2
 

Kaartblad: 12D 
Onderzoekmeldingsnummer: 65018 
Onderzoeknr. 52898 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied wordt omgeven door de Mahatma Ghandhiweg (rotonde) in het noordwesten, 

de Roegoorn (zuidoostzijde) en de Schatgoorn (noordoostzijde). Ten zuidoosten van het 

plangebied ligt een gasleiding en staat een bedrijfspand. Het plangebied is in gebruik als 

grasveld met enkele struiken en bomen daaromheen. Het plangebied heeft een oppervlakte 

van circa 3.000 m2. Uit een kaart met gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland 

blijkt dat het plangebied ligt op een hoogte van circa 12 m + NAP.3  

 
Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart (paarse vlak) .4 
 

                                                           
3
 AHN-2 2007-2012 

4
 Kadaster 2012 



2.2 Voorziene ontwikkeling 

In het plangebied is de bouw van een drie huizenblokken voorzien (zie afbeelding 2). Hierbij zal 

de bodem geroerd worden tot naar verwachting circa 100 cm-mv en ter plaatse van riolering 

mogelijk dieper. 

 
Afbeelding 2. Inrichtingsplan van het gebied. 

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 

Uit de geologische kaart en een hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland kan worden opgemaakt dat het plangebied ligt op een van oorsprong relatief 

hooggelegen keileemplateau. Ten zuiden van het plangebied komen ondiepe dalen voor en op 

enige afstand ten oosten van Assen ligt een beekdal. Uit de geologische kaart blijkt dat er 

binnen 2,0 m-mv keileem voorkomt. De keileem afzettingen worden gerekend tot de Formatie 

van Drenthe en is afgezet gedurende de ijsbedekking in het Saalien. De keileem is bedekt met 

een dekzandlaag dunner dan 2,0 m (zie afbeelding 3; code: Dr 6). In de ondiepe en diepe dalen 

is de dekzandlaag dikker dan 2,0 m en is dan aangegeven met code Tw 4. Dekzand is afgezet 

door de wind in het midden en koudste deel van het Weichselien. Dit vrijgekomen zand is 

vooral afgezet in de aanwezige laagten. Op de hogere keileemplateaus, zoals het plangebied 

werd het stuivende zand slecht vastgehouden en is de laag dekzand vaak aanzienlijk dunner of 

komt het keileem aan de oppervlakte voor. Dekzand afzettingen worden gerekend tot het 

Laagpakket van Wierden behorende tot Formatie van Boxtel.5  
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Tussen het keileemplateau en de dalen liggen helling afzettingen, ten dele verspoeld leem, 

zand en grind. Deze afzettingen worden aangeduid met code PE7. Direct ten zuidwesten van 

het plangebied ligt een klein meertje opgevuld met veen. 

 

Afbeelding 3. Uitsnede van de geologische kaart met daarop het plangebied geprojecteerd.6 
 

Uit een kaart gemaakt van gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) zijn 
hierboven beschreven hoogte, de dalen en hellingen, ondanks de aanwezige bebouwing toch 
nog zichtbaar (zie afbeelding 3). Op de geomorfologische kaart is het plangebied gekarteerd als 
bebouwd gebied.7 

Bodem 

Uit de bodemkaart blijkt dat in het plangebied is gekarteerd als zone waar veldpodzolgronden 

voorkwamen in lemig fijn zand (code Hn23). In de laagten ten zuidoosten en ten noordwesten 

zijn beekeerdgronden gekarteerd in lemig fijn zand (code pZ923).8 Ter plaatse zijn geen essen 

gekarteerd. 

 

                                                           
6
 Rijks Geologische Dienst 1990 

7
 Alterra 2003 

8
 Alterra 1960-1995 



Afbeelding 4. Plangebied op een hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland.9 
 

3.3 Oude kaarten 

Tot aan in ieder geval 1898 was het gebied nog in gebruik als heide. De op de kaart 

ingetekende heuveltjes zijn grafheuvels die later door Van Giffen onderzocht zijn. De 

verwachting is dat historische, geschreven bronnen niet veel zullen toevoegen aan de 

archeologische verwachting van het plangebied.  

In 1937 is het plangebied in gebruik genomen als akkerland, waarschijnlijk afgewisseld met 

jaren dat het grasland was. Dit jaartal is bekend door de opgravingen die toen door Van Giffen 

konden worden gedaan.10 Vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw is het gebied omsloten 

geraakt door wegen en bebouwing. Langs de zuidwestzijde is een gasleiding aangelegd (zie 

afbeelding 5). 

                                                           
9
 AHN-2 2007-2012 

10
 Kooi 1995/1996 



 
Afbeelding 5. Plangebied (rood en paars) op kaarten tussen 1852 en 2009.11 
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 Bureau voor Militaire Verkenningen 1852 (veldminuut), 1898 en kadaster 1960, 1982 en 1991 en 2009 



3.4 Archeologische gegevens 

De informatie uit Archis (Archeologisch Informatie Systeem) is weergegeven in afbeelding 8. 

Om een beeld te krijgen van de archeologische vondsten uit de omgeving zijn de bekende 

monumenten, waarnemingen en vondsten besproken, die binnen een straal van circa 250 

meter van het plangebied liggen. Veel belangrijker voor het plangebied zijn de opgravingen die 

direct ten noorden van het plangebied hebben plaatsgevonden. Het gaat hierbij om 

opgravingen van 9 grafheuvels door Van Giffen in 1937, die lagen tussen de opgravingsputten 

van opgravingen van een nederzettingsterrein in 1983 en 1984, beschreven door Kooi (zie 

afbeelding 7).12  

Archeologische Monumentenkaart 

Ten zuidwesten van het plangebied ligt AMK-terrein 8978 (o.a. waarneming 238031). Dit 

betreft een terrein met talrijke sporen van bewoning en/of begravingen uit alle perioden vanaf 

het neolithicum tot en met de Late Middeleeuwen en een borgterrein uit de nieuwe tijd. In 

een deel van het terrein zijn opgravingen verricht.13 Het gaat om een zeer rijk archeologisch 

gebied met complextypen uit diverse perioden ter plaatse van het door de stad Assen 

opgeslokte dorpje Peelo. 

Waarnemingen 

Binnen het plangebied, langs de zuidoostzijde, is een archeologische waarneming verricht. Bij 

niet archeologisch graafwerk is hier een, in secundaire context gelegen, stenen bijl 

aangetroffen uit het neolithicum (waarneming 46175).  

Op 60 meter ten zuidoosten van het plangebied ligt waarneming 1113. Op basis van luchtfoto 
studie is hier een Celtic Field gekarteerd door dhr. J.A. Brongers in 1976. Het zou gaan om een 
terrein met een omvang van 30 ha (waarneming 238029). Op een luchtfoto van de RAF uit de 
Tweede Wereldoorlog zijn deze patronen ook vaag te herkennen (zie afbeelding 6).

 
Afbeelding 6. Luchtfoto van de RAF met aangegeven de walletjes (rechts) en zonder (links). Het 
gaat, ook gelet op de vondsten in de omgeving, om sporen van een Celtic Field.  
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 Kooi 1995/1996 
13

 Kooi 1995/1996 



Op ruim 100 meter van het plangebied heeft een opgraving plaatsgevonden door Van Giffen in 

1937. In dit jaar werden bij ontginningswerkzaamheden tien grafheuvels geëgaliseerd in het 

perceel tussen de opgravingsputten van 1983 en 1984 (zie afbeelding 7). Daarvan zijn er negen 

onderzocht door Van Giffen.14 

Er is een nederzetting uit de periode ijzertijd opgegraven in 1984 met talrijke vondsten, 

waaronder boerderijplattegronden en talrijke spiekers (waarneming 238029, 

onderzoeksmelding 41). 

Op ruim 250 meter ten oosten van het plangebied is waarneming 214597 gedaan. Bij niet 

archeologische graafwerk is ‘besmeten’ handgevormd aardewerk met vingerafdrukken 

aangetroffen dat gedateerd wordt in de ijzertijd (de fragmenten behoren tot 1 pot). De vondst 

werd gedaan in de bouwput van een huis. 

 
Afbeelding 7. Ligging van de opgravingsputten uit 1980, 1983 en 1984.15  
 

Op 175 m ten noorden van het plangebied is waarneming 238030 aangegeven. Het betreft een 

archeologische opgraving, waarschijnlijk onderdeel van de hierboven genoemde opgraving in 

1983. 

Direct ten noorden van het plangebied is bij niet archeologisch graafwerk een afvalkuil 

gevonden met talrijke aardewerkfragmenten, houtskoolbrokken en in vuur gesprongen 

natuurstenen (waarneming 214590). De kuil is gedateerd in de late ijzertijd. 
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 Kooi 1995/1996 
15

 Kooi 1995/1996 



 
Afbeelding 8. Informatie uit het Archeologisch Informatie Systeem (Archis) nabij het plangebied 
(rood).16 
 

Bij de opgravingen in 1983 en 1984 zijn drie boerderijplattegronden uit de midden-ijzertijd 

aangetroffen.17 De ligging van de plattegronden is aangegeven in afbeelding 7.  

 

Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 8) 

Onderzoeksmelding 41 betreft onderzoek bij het trafostation Peelo. Nadere informatie 

ontbreekt evenals informatie van onderzoeksmelding 43, waarschijnlijk de opgraving uit 1980.  

Onderzoeksmelding 11211 betreft een archeologisch booronderzoek op de locatie Marsdijk- 

De Landjes. Er zijn bij de boringen geen vondsten gedaan. Een degelijke oppervlakte kartering 

was niet mogelijk. Op basis van de vele vondsten in de omgeving wordt aangeraden om 

voorzichtig met de bodem om te gaan en indien mogelijk waarnemingen te doen.18 
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 Archis 2012 
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 Kooi 1995/1996 
18

 Jelsma en Tulp 2001 



4 Archeologische verwachting 

Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten voorkomen in de top 

van het keileem/keizand uit het midden paleolithicum. In en op de daarop gelegen dunne 

dekzandlaag kunnen resten uit het laat-paleolithicum en later verwacht worden.  

Op basis van de archeologische waarnemingen en opgravingen in de directe omgeving van het 

plangebied kan gesteld worden de kans zeer groot is op het aantreffen van archeologische 

resten uit de periode late bronstijd en ijzertijd. Het plangebied ligt binnen een Celtic Field, een 

akkercomplex dat waarschijnlijk voornamelijk in de ijzertijd, mogelijk tot in het begin van de 

Romeinse tijd in gebruik kan zijn geweest.19 De verwachting voor de periode vroege 

middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd is laag.  

Eventuele resten bevinden zich direct onder de voormalige bouwvoor en zullen zich aftekenen 

als grondsporen in de ongeroerde ondergrond. Of nog archeologische resten aanwezig zijn 

hangt af van de mate van intactheid van het bodemprofiel. Door ploegen zullen de bovenste 

bodemhorizonten geroerd zijn en langs de zuidwestgrens is een gasleiding aangelegd, 

waardoor de bodem hier tot grotere diepte verstoord is. 

5 Verkennend booronderzoek 

Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 3 februari 2015 door L.C. Nijdam. 

5.1 Methode 

Er is een veldinspectie gedaan waarbij is gelet op reliëf en het voorkomen van molshopen of 

andere bodemontsluitingen waar mogelijk waarnemingen konden worden gedaan. 

Verspreid in het plangebied zijn 7 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7 

cm. De boringen zijn op enige afstand van de zuidwestgrens van het plangebied geplaatst in 

verband met de gasleiding die daar ligt. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven 

conform de NEN 5104.20 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis het 

systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.21  

De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.22 
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 Harsema 2005 
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 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
21

 Bakker en Schelling 1989 
22

 Bosch 2007 



 

5.2 Resultaten en interpretatie van de bodemlagen 

  
Afbeelding 8. Ligging van de boorpunten (groen) op de luchtfoto van de RAF, met aangegeven 
de walletjes van het Celtic Field (geel), het plangebied (rood). De boringen 1 en 3 (rood 
vierkant) zijn tot grotere diepte verstoord. 

Veldinspectie 

Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen, het landgebruik liet geen veldkartering toe. 

Verkennend booronderzoek 

De boorlocaties zijn aangegeven op afbeelding 8. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1. 

In de onderstaande tabel zijn de boorbeschrijvingen samengevat. 

Boring opgebracht Bouwvoor Geroerde 
laag 

AE-
horizont 

Bh-
horizont 

BC-
horizont 
dekzand 

C-horizont 
dekzand 

1   0-55    55-100 

2  0-50    50-60 60-100 

3   0-80    80-110 

4  0-20  20-30 30-35 35-50 50-100 

5 0-40 40-60   60-80 
(akkerlaag) 

 80-110 

6  0-30    30-45 45-100 

7  0-30 30-60 
(akkerlaag) 

   60-100 

 

De bodem is gevormd in dekzand. Binnen de geboorde diepte van 100 cm-mv is geen keizand 

of keileem aangetroffen. In de boringen 1 en 3 is de bodem geroerd tot in de C-horizont. Hier 

worden geen archeologische resten meer verwacht. In de boringen 2, 4 en 6 is nog een BC-

horizont aanwezig, waarop in de boringen 4 en 5 een Bh horizont ligt. De Bh-horizont in boring 

5 kan, gezien de abrupte ondergrens ook een oude akkerlaag zijn, evenals de geroerde laag 

van 30 tot 60 cm in boring 7.  



Archeologische indicatoren 

Bij het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.  

6 Conclusies 

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

plangebied ligt?  

Het plangebied ligt op een keileem plateau met een dunne laag dekzand op keileem. 

Uit het booronderzoek blijkt dat de dekzandlaag tenminste 1,0 meter dik is. 

Oorspronkelijk kwamen podzolgronden voor. Het plangebied ligt binnen een Celtic 

Field waar als gevolg van grondbewerking in de late bronstijd en ijzertijd de vruchtbare 

humeuze bodemlagen zijn opgenomen in een akkerlaag. Uit het verkennend 

booronderzoek blijkt dat alleen in de boringen 1 en 3 een diepe bodemverstoring 

heeft plaatsgevonden. In de boringen 2 en 6 zijn BC-horizonten aanwezig en in de 

boringen 5 en 7 ligt mogelijk een oudere akkerlaag direct op de C-horizont. Erg 

opvallend is de intacte bodem in boring 4. Dit zou verklaart kunnen worden door 

plaatselijke afdekking van de bodem met een walletje van een Celtic Field, waardoor 

het tegen ploegschade beschermd is geweest.  

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

Op basis van de talrijke vondsten in de directe omgeving van het plangebied onder 

andere van nederzettingen uit de bronstijd en late ijzertijd en de ligging van het 

plangebied binnen een Celtic Field is de verwachting voor archeologische resten hoog. 

De kans op archeologische resten van oudere en jongere perioden lijkt gezien het tot 

op heden ontbreken van vondsten uit deze perioden laag. 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

In het plangebied kunnen direct onder de bouwvoor vanaf 30 cm-mv archeologische 

sporen verwacht worden. Grondsporen kunnen zich aftekenen in de top van de intacte 

bodem B- en C horizonten of onder de oude akkerlaag. Gezien het gebruik als akker in 

de nieuwe tijd worden met name van oorsprong diepere grondsporen verwacht zoals 

greppels, waterputten, paalkuilen etc.  

 Kan een uitspraak worden gedaan over de verstoringsdiepte van de bodem? 

De bodem in het plangebied is tot wisselden diepte geroerd is. Uit de boringen bleek 

vooral langs de zuidoostzijde plaatselijk diepere bodem verstoring voor te komen. In 

het overige deel van het plangebied is de bodem tot tenminste 30 cm-mv verstoord.  

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden?  

Ter plaatse van de voorziene woningbouw worden talrijke bodemverstoringen dieper 

dan 30 cm –mv verwacht. Hierbij zullen, indien aanwezig, archeologische sporen 

vernietigd worden. 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

Gezien de bouwplannen lijkt het niet reëel om de bodem niet dieper dan 30 cm te 

verstoren. Het wordt aangeraden om een archeologisch vervolgonderzoek door 

middel van proefsleuven uit te voeren waaruit moeten blijken of zich nog grondsporen 

in de bodem van het plangebied bevinden. 

 



7 Aanbeveling 

Op basis van de resultaten van het bureau- en verkennend booronderzoek wordt aanbevolen 

om graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm  zoveel mogelijk te voorkomen. 

De verwachting is dat bodemverstoringen dieper dan 30 cm-mv, gezien de bouwplannen, 

moeilijk te voorkomen zijn. Het wordt derhalve aanbevolen om binnen de te bebouwen zones 

(te verstoren gebieden) een proefsleuvenonderzoek uit te voeren om na te gaan of zich nog 

archeologische grondsporen in de bodem bevinden (karterend onderzoek) en zo ja wat de 

kwaliteit daarvan is (waarderend onderzoek). Op basis hiervan kan worden besloten op het 

hele te verstoren gebied op te graven. 

De voorwaarden waaraan een proefsleufonderzoek moet voldoen moeten worden 

omschreven in een Programma van Eisen (PvE). Dit PvE dient te worden goedgekeurd door de 

bevoegde overheid. 

Onderhavige aanbeveling dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval 

de gemeente Assen. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een besluit nemen 

over deze aanbeveling. 

.  
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ArGeoBoor rapport 1350 bijlage 1. 
Opdrachtgever: Koenen Bouw 

Bijlage 1. Boorstaten

 



mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 1       RD-coördinaten: 235259/559342

55

Zand, zwak siltig, oranje/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, vlekken 
donker bruin; geroerd

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, C horizont dekzand 

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 2       RD-coördinaten: 235234/559338

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/zwart, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, ondergrens diffuus, BC horizont dekzand

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, matig roesthoudend, C horizont dekzand

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 3       RD-coördinaten: 235225/559316

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, zwak 
puinhoudend, geroerd

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, matig roesthoudend, C horizont dekzand

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 4       RD-coördinaten: 235213/559341

20
Zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, opgebracht

30
Zand, zwak siltig, matig humeus, grijs/zwart, scherpe ondergrens, korrels licht grijs; E 
hor-restant; geroerd

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, ondergrens diffuus, zwak 
roesthoudend, Bh horizont dekzand

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, oranje/grijs, ondergrens diffuus, matig roesthoudend, Bs/BC 
horizont dekzand

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, sterk roesthoudend, C horizont dekzand



mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 5       RD-coördinaten: 235230/559358

40

Zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, opgebracht

60

Zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, oude bouwvoor

80
Zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, Bh horizont 
dekzand

110
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, zwak roesthoudend, C horizont dekzand

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 6       RD-coördinaten: 235211/559369

30

Zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, bouwvoor

45 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, BC 
horizont dekzand

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, sterk roesthoudend, C horizont dekzand

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

Boring 7       RD-coördinaten: 235191/559349

30

Zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, bouwvoor

60

Zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
vlekken licht bruin; geroerd

100

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, lichtbruin/oranje, , sterk roesthoudend, C horizont 
dekzand


