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Samenvatting 

In opdracht van Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd voor de locatie Sluisgatweg 4 

te Nagele (Gemeente Noordoostpolder). De aanleiding van het onderzoek is de gewenste 

uitbreiding van een bouwblok in verband met de toekomstige bouw een bedrijfshal. Het 

plangebied heeft een oppervlakte van circa 6.500 m2. Bij de bouwwerkzaamheden wordt de 

bodem geroerd op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurt is. Eventuele 

archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat in de top van het pleistocene zandrug, die binnen het 

plangebied rond circa 3,0 m –mv verwacht wordt, archeologische resten aanwezig kunnen zijn 

vanaf het laat-paleolithicum tot en met het vroeg-neolithicum. Daarna is de zandrug 

‘verdronken’ onder het veen. De intacte top van het veen kan, voordat deze verdween in het 

Almere en later de Zuiderzee, bewoond zijn geweest in de periode volle- en late 

middeleeuwen en misschien langs waterlopen ook wel in de ijzertijd en Romeinse tijd. Echter 

doordat dit niveau verloren is gegaan (verspoeld) is de kans op het aantreffen het aantreffen 

van bewoningsporen op het veen vrijwel nihil. Binnen het plangebied is ook kans op het 

aantreffen van scheepswrakken met name uit de nieuwe tijd, maar ook uit de middeleeuwen 

en Romeinse tijd. De kans op het daadwerkelijk aangetroffen van scheepswrakken wordt klein 

geacht. 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de top van het pleistocene zand met 

intacte podzolbodem ligt op 2,2 m –mv en dieper. Binnen het plangebied is de kans op het 

aantreffen van vindplaatsen in de zone tussen de boringen 1, 2 en 5 het grootst.  

Resten van eventuele scheepswrakken uit de periode Romeinse tijd – nieuwe tijd kunnen ook 

verwacht worden. Deze zijn door middel van grondboringen moeilijk op te sporen en de kans 

op het daadwerkelijk aantreffen van resten wordt laag ingeschat. 

Geadviseerd wordt om op basis van de huidige plannen, de bouw van een bedrijfshal met 

bodemverstoring rondom de bestaande betonverharding, geen archeologisch 

vervolgonderzoek in het plangebied Sluisgatweg 4 uit te voeren.  

Blijkt in de toekomst bodemverstoring zal plaatsvinden dieper dan 2,0 m-mv dan wordt 

aangeraden om een karterend booronderzoek uit te voeren om te onderzoeken of zich binnen 

het plangebied, op het pleistocene zand ook een archeologische vindplaats aanwezig is.  

Het is aan de Gemeente Noordoostpolder om een selectiebesluit te nemen op basis van 

onderhavig onderzoeksrapport of besloten wordt om een archeologisch vervolgonderzoek uit 

te voeren. 

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten, ook buiten het hier 

aangegeven adviesgebied, wettelijk verplicht is om eventuele (toevals)vondsten, bijvoorbeeld 

scheepswrakken) en grondsporen te melden bij de Minister van OC&W (Monumentenwet  

1988, artikel 53 ). Het rijk heeft deze taak in de praktijk gedelegeerd naar de lagere overheden. 

Toevalsvondsten moeten worden gemeld bij depot voor bodemvondsten, Dick Velthuizen, 

d.velthuizen@nieuwlanderfgoed.nl, 0320-225939. 

  

mailto:d.velthuizen@nieuwlanderfgoed.nl
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd voor de locatie Sluisgatweg 4 

te Nagele (Gemeente Noordoostpolder). De aanleiding van het onderzoek is de gewenste 

uitbreiding van een bouwblok in verband met de toekomstige bouw een bedrijfshal. Het 

plangebied heeft een oppervlakte van circa 6.500 m2. Bij de bouwwerkzaamheden wordt de 

bodem geroerd op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurt is. Eventuele 

archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. Uit de archeologische beleidskaart 

van de Gemeente Noordoostpolder blijkt dat het plangebied ligt binnen een gebied van hoge 

archeologische waarde (aanleg vergunning categorie 2, bestemmingsplan Buitengebied 

Noordoostpolder 2004). Het gemeentelijk archeologisch beleid is dat in deze gebieden 

archeologisch onderzoek verplicht is bij bodemingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 50 

cm-mv.  

Het onderzoek is uitgevoerd in januari en februari 2016.  

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een gespecificeerde 

archeologische verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, 

historische- en archeologische gegevens. Het doel van het booronderzoek is het vaststellen 

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

archeologische niveaus en/of mogelijke 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? 

 Is de bodem intact en zijn er archeologische niveaus aanwezig? 

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

 Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoring van archeologische 

resten in de bodem als gevolg van de voorziene werkzaamheden? 

 Is archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja, welk type? 

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

versie 3.31).  

                                                           
1
 Centraal College van Deskundigen Archeologie 2013 
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1.3 Administratieve data 

Adres: Sluisgatweg 4 te Nagele  
Toponiem: Sluisgatweg 4 
Kadastrale nrs.  Noordoostpolder, sectie D, nr. 2046 
Provincie: Flevoland 
Gemeente: Nagele 
Opdrachtgever: Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. 
Contactpersoon Dhr. J. Heetebrij 
 De Kampen 22 

8325 DE Vollenhove 
T 0526-242743 

bevoegd gezag: Gemeente Noordoostpolder  
Coördinaten: 179150/516367 
Oppervlakte: Circa 6.500 m

2
 

Kaartblad: 20F 
Onderzoekmeldingsnummer: 3986492100 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied is gelegen op het adres Sluisgatweg 4 te Nagele. Dit perceel ligt aan de 

westzijde van deze weg (zie afbeeldingen 1a en 1b). Het perceel is grotendeels bebouwd met 

bedrijfshallen. Aan de achterzijde van de bestaande hallen ligt momenteel een verharding van 

beton. Hier worden houten kratten opgeslagen. Dit is het plangebied. 

Uit gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het maaiveld ter plaatse van 

het plangebied ligt op een hoogte/diepte van circa 3,6 tot 4,0 m -NAP.2 

2.2 Voorziene ontwikkelingen 

Met is voornemens om een bedrijfshal te bouwen ter plaatse van de bestaande verharding aan 

de achterzijde van de bestaande bedrijfshallen. Ten behoeve van de nieuwe hal zal rondom de 

bestaande verharding een fundering worden aangebracht. De vorstrand zal op circa 80 cm-mv 

komen te liggen. Daarnaast zullen er heipalen worden aangebracht tot in het pleistocene zand. 

Een palenplan is nog niet bekend. De voorziene bodemverstoring blijft beperkt tot de 

vorstrand en de heipalen. De bestaande verharding blijft ongeroerd. 

 

                                                           
2
 AHN-2 2007-2012 
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Afbeelding 1a. Ligging van het plangebied (rood) op een topografische kaart.3 

 

Afbeelding 1b. Het plangebied op een recente uchtfoto met de locaties van de uitgevoerde 

boringen.4  

                                                           
3
 Kadaster 2012 

4
 Bingmaps 2016 
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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 

Binnen het plangebied kunnen van onder naar boven de volgende geologische eenheden 

worden aangetroffen.5 

Formatie van Boxtel 

- Dekzand (uiterst tot matig fijn zand: Laagpakket van Wierden) 

of 

- Rivierduinen (matig fijn tot matig grof zand: Laagpakket van Delwijnen) 

Formatie van Nieuwkoop. 

- Basisveen Laag (veen gelegen direct op het pleistocene zand) 

Formatie van Naaldwijk 

- Zuiderzee Laag (gevormd in de Zuiderzee), onderdeel van het Laagpakket van Walcheren. 

- Almere Laag (siltige tot zandige klei, die sterk gelaagd is met dunne laagjes silt en uiterst fijn 

zand).6 De Almere Laag is eveneens onderdeel van het Laagpakket van Walcheren. 

In het proefschrift ‘Leven met de Vecht’ van dhr. T.J.  ten Anscher is een serie 

paleogeografische kaarten opgenomen van de Noordoostpolder met hierop aangegeven de 

archeologische vindplaatsen uit de desbetreffende periodes (zie afbeeldingen 2a t/m 2c).  

 
Afbeelding 2a. Plangebied op een paleogeografische kaart van 6.000 – 5.500 BP (=Before 
Present) met bekende archeologische vindplaatsen. 

                                                           
5
 De mulder 2003 en Ten Anscher 2012 

6
 De Mulder 2003 



ArGeoBoor rapport 1406: Nagele Sluisgatweg 4 (Gemeente Noordoostpolder) 
Opdrachtgever: Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. 8 

 

Afbeelding 2b. Plangebied op een paleogeografische kaart tussen 5.500 en 5300 BP. Met 
bekende archeologische vindplaatsen. 

 

Afbeelding 2c. Plangebied op een paleogeografische kaart rond 5.300 – 4.900 B.P. met 
archeologische vindplaatsen. 

Uit deze kaartserie blijkt dat de zandrug waarop het plangebied ligt na 5300 B.P. is verdronken 

en bedekt raakte met veen. Het zandoppervlak was niet meer bewoonbaar na het vroeg 

neolithicum (Swifterband periode 2). Er zijn op de zandrug nog geen onderzoeken gedaan naar 

de aanwezigheid van archeologische resten. 
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Afbeelding 3. Boorstaat van een boring op het adres Sluisgatweg 4 (Bron: Dinoloket 2016). 

De bodemopbouw aan de straatzijde van het perceel Sluisgatweg 4. Het blijkt dat het 

pleistocene zand ligt op circa 3,5 m –mv (7,0 m –NAP). Boven het zand ligt een meer dan twee 

meter veen, dat wordt afgedekt door een kleilaag en een laag van 1 meter dikte met 

vermoedelijk opgebrachte of geroerde grond.7  

                                                           
7
 TNO 2016 
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3.3 Historische situatie 

Het maaiveld van de Noordoostpolder is de voormalige bodem van het IJsselmeer. De polder is 

viel droog in 1942. Hierna is de locatie tussen 1960 en 1970 bebouwd met een boerderij.8 In 

Eind negentiger jaren zijn de huidige bedrijfshallen gebouwd.9 

3.4 Bekende archeologische waarden en vondsten 

De onderstaande afbeelding laat zien dat het gebied rondom Schokland en de pleistocene 

opduikingen ten zuiden van het plangebied rijk zijn aan archeologische vindplaatsen (gele 

puntjes). In de zone gelegen tussen het plangebied en het voormalige eiland Schokland gaat 

het om middeleeuwse dijken en terpen, behorende bij bewoning op het veen. In de oostzijde 

van het eiland en in het gebied ten zuiden van het plangebied gaat het om bewoning op de 

pleistocene keileem- en zandruggen, nabij de oevers van de fossiele lopen van de Overijsselse 

Vecht. Bewoning is mogelijk vanaf het laat-paleolithicum t/m overwoekering van het 

plangebied door de veengroei in het begin van de ijzertijd.   

 

Afbeelding 4: Waarnemingen en vondstmeldingen in een straal van 2.000 meter van het 
plangebied (rode ster). 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) en waarnemingen 

Het plangebied maakt geen deel van het een AMK-terrein. In de directe nabijheid ontbreken 
archeologische vindplaatsen tot op heden. 

Archeologische booronderzoek ten oosten van Nagele hebben een reliëf rijk zandlandschap 

onder de veenlaag aangetoond. Op enkele plaatsen is houtskool aangetroffen in de top van 

het zand.10 

 

 

                                                           
8
 Kadaster 1987 en 1994 

9
 www.topotijdreis.nl 

10
 Buitenhuis en Wieringa 2007 
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4 Archeologische verwachting 

In de top van het pleistocene zandrug, die binnen het plangebied verwacht wordt, kunnen 

archeologische resten vanaf het laat-paleolithicum tot en met het vroeg-neolithicum verwacht 

worden. Daarna is de zandrug ‘verdronken’. Op basis van de boorgegevens uit het Dinoloket 

kan de top van het pleistocene zand verwacht worden rond 3,5 m –mv, maar de diepteligging 

kan op korte afstand sterk variëren. Een eventuele vindplaats op het zand zal archeologische 

indicatoren bevatten als houtskool, aardewerkbrokjes (neolithicum) en vuurstenen artefacten. 

Op het zand wordt een veenlaag van 1 tot 2 meter dikte verwacht, onder afzettingen van de 

Zuiderzee en mogelijk nog afzettingen van het Almere. 

De top van het veen kan, voordat deze verdween in het Almere en ater de Zuiderzee, bewoond 

zijn geweest in de periode volle- en late middeleeuwen en misschien langs waterlopen ook wel 

eerder, in de ijzertijd en Romeinse tijd. Echter doordat dit niveau verloren is gegaan is de kans 

op het aantreffen vrijwel nihil. 

Binnen het plangebied is ook kans op het aantreffen van scheepswrakken met name uit de 

nieuwe tijd. De kans op het aantreffen van een scheepswrak is klein en deze resten  zijn door 

middel van grondboringen lastig op te sporen. 

Bekende bodemverstoringen 

Bij de bouw van de bestaande stal en andere gebouwen bouwsels nabij de voorziene 

uitbreiding bestaat de kans dat de bodem verstoord is.  

5 Inventariserend veldonderzoek 

5.1 Methode 

Verkennend booronderzoek 

Bij het verkennend booronderzoek zijn verspreid in het plangebied 6 boringen gezet met een 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een diameter van 3 cm. De 

boringen zijn uitgevoerd tot in de top van het pleistocene zand. 

De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.11 De niet verstoorde 

bodemhorizonten zijn beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor 

Nederland.12 De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische 

Standaard Boorbeschrijvingsmethode, worden bestudeerd en indien aanwezig beschreven.13 

 

 

 

                                                           
11

 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
12

 Bakker en Schelling 1989 
13

 Bosch 2007 
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Afbeelding 5. Kaart met boorpunten en de top van het zand ten opzicht van NAP in meters. 

5.2 Resultaat 

Verkennend booronderzoek 

De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn weergeven in afbeelding 3. 

 

De bovenste laag bestaat uit geroerde en deels opgebrachte bodemlagen met een dikte van 15 

(boring 6) tot 60 cm (boring 2). De kalkloze zandlaag in boring 1 van 35 tot 70 cm-mv is 

waarschijnlijk ook opgebracht. Onder de geroerde bodemlagen ligt een uiterst siltige, zwak tot 

sterk schelphoudende zandlaag. In boring 1en in boring 5 ontbreekt deze laag. Deze laag is 

geïnterpreteerd als de Zuiderzee Laag.  In de boringen 1 t/m 4 is een sterk siltige kleilaag of 

uiterst siltige zandlaag aanwezig met humeuze/venige bandjes. Deze laag is kalkrijk. Deze laag 

is geïnterpreteerd als Almere Laag. 

De Almere laag en Zuiderzee Laag gaan scherp over in de onderliggende veenlaag. De top van 

het veen is zwartbruin van kleur, waaruit wordt opgemaakt dat het veen gedeeltelijk is 

veraard, mogelijk als gevolg van het verlagen van de grondwaterstand. De veenlaag gaat 

tussen 2,2 en 3,5 m –mv scherp over in pleistoceen zand. In het pleistocene zand is zich een 

fossiele podzolbodem aanwezig. 
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Van beneden naar boven de volgende geologische bodemlagen aangetroffen: 

 Dieper dan 6,05 - 7,1 m –NAP ligt het pleistocene zand (Formatie van Boxtel, dekzand 

of rivierduinzand).  

 Vanaf 4,7 à 5,2 m –NAP tot op het pleistocene zand ligt een veenlaag (Formatie van 

Nieuwkoop, Basisveenlaag).  

 Vanaf 4,3 à 4,7 m –NAP ligt, op het veen, een zwak humeuze donkergrijze kalkrijke, 

sterk gelaagde afzetting.  In de boringen 5 en 6 ontbreekt deze laag en loopt het veen 

hoger door. Geologisch is deze laag geïnterpreteerd als de Laag van Almere.  

 Op de laag van Almere is in de boringen 2 t/m 4 en in boring 6 is een kalkrijke uiterst 

siltige zandlaag aanwezig. Deze laag is geïnterpreteerd als de Zuiderzee Laag. 

In boring 5 ligt op het veen een sterk zandige, gevlekte veenlaag, die geïnterpreteerd is als 

zijnde een geroerde laag.  

 

Archeologische indicatoren 

In het opgeboorde materiaal is geen bodemvreemd materiaal aangetroffen, dat mogelijk een 

aanwijzingen zou kunnen zijn voor de aanwezigheid van een scheepswrak ter plaatse, zoals 

hout, grind of andere mogelijke scheepslading. 

 

6 Conclusies 

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

plangebied ligt? 

Onder afzettingen van de Zuiderzee Laag en de Almere Laag is een veenlaag met een 

dikte tussen de 1,3 en 2,0 meter aanwezig. De top van het veen is veraard. Onder het 

veen ligt de intacte top van het pleistocene zand op een diepte tussen de 2,2 en 3,5 m-

mv (6,05 tot 7,1 m –NAP). Op basis van het hoger voorkomen van veen in de boringen 5 

en 6 en het ontbreken van de Almere laag in deze boringen, kan gesteld worden dat de 

locatie ligt in een grenszone van de Almere Laag. 

 Is de bodem intact en zijn er archeologische niveaus aanwezig? 

In de Zuiderzee Laag (zeebodem) en in de Laag en de Almere Laag (meerbodem) 

kunnen resten van scheepswrakken voorkomen uit de Nieuwe tijd (Zuiderzee Laag) en 

uit de periode Romeinse tijd – late middeleeuwen (Almere Laag).  

De top van het veen ter plaatse is geërodeerd, hier worden  geen archeologische 

niveaus verwacht.  

De top van het pleistocene zand is intact en op basis van de paleogeografische kaarten 

lijkt het begaanbaar te zijn geweest in de periode laat-paleolithicum – vroeg 

neolithicum. Eventuele archeologische resten uit de periode zullen zich in de top van 

het zand bevinden. De kans op archeologische vindplaatse op dergelijke zandkoppen is 

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

In de top van het pleistocene zand vanaf 2,2 m –mv, kunnen archeologische resten 

voorkomen uit het vroeg-neolithicum, mesolithicum en laat paleolithicum. Dit kunnen 

resten zijn van tijdelijke kampementen van jagers en verzamelaars. De kans op het 

daadwerkelijke aantreffen van archeologische resten in een dergelijke situatie wordt 

groot geacht. Binnen het plangebied is de kans op het aantreffen van vindplaatsen het 

hoogst waar het zand het hoogst voorkomt (boringen 1, 2 en 5) in de noordzijde 

boringen 3 en 4 is de kans kleiner. 

Resten van eventuele scheepswrakken uit de periode Romeinse tijd – nieuwe tijd 

kunnen ook verwacht worden. Deze zijn door middel van grondboringen moeilijk op te 

sporen. 

 Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoring van archeologische 

resten in de bodem als gevolg van de voorziene werkzaamheden? 

Bij het uitgraven van de grond ten behoeve van vorstranden kunnen mogelijk resten 

van scheepswrakken worden verstoord. De kans hierop is klein. 

De top van het pleistocene zand met hierin mogelijk archeologische resten wordt 

verstoord door het aanbrengen van heipalen. Het aantal heipalen is nog niet bekend, 

maar de bodemverstoring per heipaal is qua oppervlakte gering.14 Bovendien zullen de 

heipalen in een enkele rij worden geplaatst waardoor een eventuele vindplaats slechts 

doorsneden wordt. Geconcludeerd wordt dat eventuele vindplaatsen nauwelijks 

worden bedreigd door de voorziene ingreep.  

                                                           
14

 Huisman e.a. 2011 
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7 Aanbeveling/Selectieadvies 

Is archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja, welk type? 

Geadviseerd wordt om op basis van de huidige plannen, de bouw van een bedrijfshal met 

bodemverstoring door het uitgraven van een vorstrand en het aanbrengen van heipalen 

rondom de bestaande betonverharding, geen archeologisch vervolgonderzoek in het 

plangebied Sluisgatweg 4 uit te voeren.  

Blijkt in de toekomst dat er bodemverstoring dieper dan 2,0 m –mv gaat plaatsvinden door 

bijvoorbeeld graafwerkzaamheden of het aanbrengen van een groot aantal heipalen, dan 

wordt aangeraden om een karterend booronderzoek uit te voeren om te onderzoeken of zich 

binnen het plangebied, op het pleistocene zand ook een archeologische vindplaats aanwezig is.  

Het wordt aangeraden om de hoge archeologische verwachting binnen het plangebied te 

handhaven. 

Het is aan de Gemeente Noordoostpolder om een selectiebesluit te nemen op basis van 

onderhavig onderzoeksrapport of besloten wordt om een archeologisch vervolgonderzoek uit 

te voeren. 

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten, ook buiten het hier 

aangegeven adviesgebied, wettelijk verplicht is om eventuele (toevals)vondsten, bijvoorbeeld 

scheepswrakken) en grondsporen te melden bij de Minister van OC&W (Monumentenwet  

1988, artikel 53 ). Het rijk heeft deze taak in de praktijk gedelegeerd naar de lagere overheden. 

Toevalsvondsten moeten worden gemeld bij depot voor bodemvondsten, Dick Velthuizen, 

d.velthuizen@nieuwlanderfgoed.nl, 0320-225939.  

mailto:d.velthuizen@nieuwlanderfgoed.nl


ArGeoBoor rapport 1406: Nagele Sluisgatweg 4 (Gemeente Noordoostpolder) 
Opdrachtgever: Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. 16 

Literatuur  

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. 

Buitenhuis, H. en A. Wieringa, 2007: Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door 

middel van grondboringen op kavel E122-zuid en een belendend bosperceel te Nagele, 

gemeente Noordoostpolder (Fl.). ARC-rapporten 2007-22. 

Centraal College voor Deskundigen archeologie 2013: kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 

3.3) Landbodems. 

De Mulder F.J., e.a., 2003: De ondergrond van Nederland. Wolters-Noordhoff bv Gelderland/Houten. 

The Netherlands. 

Huisman, D.J., e.a., 2011: De invloed van bouwwerkzaamheden op archeologische vindplaatsen. 

Bouwen en archeologie. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

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

grondmonsters, Nederlands Normalisatie-instituut Delft.  

Ten Anscher, T.J., 2012: Leven met de Vecht. Schokland-P14 en de Noordoostpolder in het 

neolithicum en de bronstijd. Academisch Proefschrift, Universiteit van Amsterdam. 

Bronnen Geraadpleegde Kaarten 

AHN-2 2007-2012: Actueel Hoogtebestand Nederland:  

Archeologische Maatregelenkaart van de Gemeente Noordoostpolder. 

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

andere geraadpleegd voor de digitale bodemkaart van Alterra). 

Bingmaps 2016. Luchtfoto van het plangebied. Geraadpleegd op http://www.bing.com. 

Kadaster 1987 en 1994: Topografische kaart 1:25.000. Blad Nagele nr. 20G, jaargangen 1987 en 1994. 

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). 

Overige bronnen 

Dinoloket 2016: data en informatie van de Nederlandse ondergrond 

http://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens



ArGeoBoor rapportnr. 1406 bijlage 1  
Opdrachtgever: Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. 

Bijlage 1: boorstaten



35

Boring 1       RD-coördinaten: 179179/516325

-mv (m)    NAP(m)

0 -3,6

Boring 1       RD-coördinaten: 179179/516325

-mv (m)    NAP(m)

1 -4,6

Boring 1       RD-coördinaten: 179179/516325

-mv (m)    NAP(m)

2 -5,6

Klei, uiterst siltig, zwak grindig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe 
ondergrens, matig schelphoudend, kalkrijk, gevlekt/verstoord

70 Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
kalkloos, verspoeld dekzand?

115
Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gelaagd/ Almere Laag

145

Veen,  donkerbruin/zwart, scherpe ondergrens, veraard

245

Veen,  donkerbruin, scherpe ondergrens, zegge-veen rond 180 bosveen

255

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, kalkloos, E hor pleistoceen zand

262

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, kalkloos, Bh horizont, 
pleistoceen zand
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Boring 2       RD-coördinaten: 179178/516353

-mv (m)    NAP(m)

0 -3,6

Boring 2       RD-coördinaten: 179178/516353

-mv (m)    NAP(m)

1 -4,6

Boring 2       RD-coördinaten: 179178/516353

-mv (m)    NAP(m)

2 -5,6

Boring 2       RD-coördinaten: 179178/516353

-mv (m)    NAP(m)

3 -6,6

Zand, uiterst siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord, piepschuim tussen 40 en 60 cm-mv

95

Klei, sterk zandig, donkergrijs, onscherpe ondergrens, sterk schelphoudend, kalkrijk, 
zwak gelaagd/ Zuiderzee Laag

118 Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijs, scherpe ondergrens, veel dunne veen-
/humusbandjes, Almere Laag

145
Veen,  donkerbruin/zwart, onscherpe ondergrens, veraard

270

Veen,  donkerbruin, scherpe ondergrens, zeggenveen

280
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zwak doorworteld, kalkloos, A 
horizont, pleistoceen zand

300 guts loopt leeg
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Boring 3       RD-coördinaten: 179177/516381

-mv (m)    NAP(m)

0 -3,6

Boring 3       RD-coördinaten: 179177/516381

-mv (m)    NAP(m)

1 -4,6

Boring 3       RD-coördinaten: 179177/516381

-mv (m)    NAP(m)

2 -5,6

Boring 3       RD-coördinaten: 179177/516381

-mv (m)    NAP(m)

3 -6,6

Boring 3       RD-coördinaten: 179177/516381

-mv (m)    NAP(m)

4 -7,6

Klei, sterk zandig, zwak humeus, grijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak 
schelphoudend, kalkrijk, gevlekt/verstoord

110

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, matig 
schelphoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes, Zuiderzee Laag

160

Klei, sterk siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, veel dunne veen-/humusbandjes, 
Almere Laag

350

Veen,  donkerbruin, scherpe ondergrens

370

Zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak 
doorworteld, kalkloos, A horizont, pleistoceen zand

380

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, kalkloos, C horizont, pleistoceen zand
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Boring 4       RD-coördinaten: 179130/516401

-mv (m)    NAP(m)

0 -4

Boring 4       RD-coördinaten: 179130/516401

-mv (m)    NAP(m)

1 -5

Boring 4       RD-coördinaten: 179130/516401

-mv (m)    NAP(m)

2 -6

Boring 4       RD-coördinaten: 179130/516401

-mv (m)    NAP(m)

3 -7

Klei, sterk zandig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord

70 Zand, uiterst siltig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, matig schelphoudend, kalkrijk, 
enkele dikke kleilagen, Zuiderzee Laag

110

Zand, uiterst siltig, grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, veel dunne veen-
/humusbandjes, Almere Laag140

Veen,  donkerbruin/zwart, veraard

310

Veen,  donkerbruin, scherpe ondergrens, zeggenveen

325
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, A 
horizont , pleistoceen zand330

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, E horizont, pleistoceen 
zand

340

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, Bh/BC horizont, pleistoceen zand



50

Boring 5       RD-coördinaten: 179130/516361

-mv (m)    NAP(m)

0 -4

Boring 5       RD-coördinaten: 179130/516361

-mv (m)    NAP(m)

1 -5

Boring 5       RD-coördinaten: 179130/516361

-mv (m)    NAP(m)

2 -6

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, opgebracht

90

Veen, sterk zandig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

220

Veen,  donkerbruin, scherpe ondergrens, bos zeggeveen

230

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, 
zwak doorworteld, kalkloos, A horizont, pleistoceen zand

240

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, kalkloos, E horizont, pleistoceen zand

15

Boring 6       RD-coördinaten: 179156/516300

-mv (m)    NAP(m)

0 -4,7

Boring 6       RD-coördinaten: 179156/516300

-mv (m)    NAP(m)

1 -5,7

Boring 6       RD-coördinaten: 179156/516300

-mv (m)    NAP(m)

2 -6,7

Klei, sterk zandig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

55 Zand, uiterst siltig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
Zuiderzee Laag

85
Veen,  donkerbruin/zwart, onscherpe ondergrens, veraard

230

Veen,  donkerbruin, zeggeveen enkele houtrest

240

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, kalkloos, AE? Horizont, pleistoceen 
zand

270

guts loopt leeg
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