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Samenvatting 

In opdracht van Voesten - Kamp B.V. heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en 

een verkennend booronderzoek uitgevoerd voor het project Polderweg 1 te Nijensleek 

(Gemeente Westerveld). Op de locatie polderweg 1 zijn er plannen om een aantal verouderde 

stallen te vervangen en om ten noordoosten van het huidige bouwblok een nieuwe 

onderkelderde stal te bouwen . Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om het bouwblok 

uit te breiden met circa 0,5 ha ten noordoosten van het huidige bouwblok. 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat onder een dunne veenlaag verspoelde 

dekzandafzettingen aanwezig verwacht kunnen worden met daarop plaatselijk een dunne laag 

dekzand. In de oostzijde wordt een dekzandkopje verwacht. Het plangebied is reeds vóór 

3.850 v. Chr. overgroeid met veen. Uit de periode van vóór de veenbedekking kunnen op 

dekzandkopjes en langs beeklopen vindplaatsen uit de peridode laat-paleolithicum – laat 

neolithicum verwacht worden. Na de ontginning in de late middeleeuwen heeft mogelijk 

tijdelijk bewoning op het veen plaatsgevonden. Als gevolg van het afgraven van het hoogveen 

zullen eventuele resten hiervan verloren zijn gegaan.  

Het verkennend booronderzoek heeft geen podzolbodems ter plaatse van het verwachte 

dekzandkopje aangetoond. Een ter plaatse uitgevoerde oppervlaktekartering heeft geen 

archeologisch materiaal in de vorm van bewerkt vuursteen opgeleverd. Geconcludeerd wordt 

dat er in het plangebied geen archeologische resten meer te verwachten zijn.  

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

voeren. 

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 contact op te nemen met de Gemeente Westerveld en de provinciaal 

archeoloog Wijnand van der Sanden, tel. 0592-365220/0622662601 

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

gemeente Westerveld. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit 

nemen over deze aanbeveling. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Voesten - Kamp B.V. heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en 

een verkennend booronderzoek uitgevoerd voor het project Polderweg 1 te Nijensleek 

(Gemeente Westerveld). Op de locatie polderweg 1 zijn er plannen om een aantal verouderde 

stallen te vervangen en om ten noordoosten van het huidige bouwblok een nieuwe 

onderkelderde stal te bouwen . Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om het bouwblok 

uit te breiden met circa 0,5 ha ten noordoosten van het huidige bouwblok. 

De bestemming van deze grond dient te worden gewijzigd van landbouw naar bedrijf. Uit het 

vigerende bestemmingsplan blijkt dat in het plangebied de dubbelbestemming waarde-

archeologie 3 van kracht is.1 Dit betekent dat bij ingrepen groter dan 1.000 m2 en dieper dan 

0,3 m –mv rekening dient te worden gehouden met mogelijke archeologische waarden binnen 

het plangebied. De nieuwbouw van de voorziene stal overschrijdt deze grenzen ruim, derhalve 

is onderhavig onderzoek uitgevoerd. De dubbelbestemming waarde-archeologie 3 is 

gebaseerd op de archeologische beleidskaart van de gemeente Westerveld. Het plangebied ligt 

centraal in een zone met een hoge- of middelhoge archeologische verwachting.2 

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in januari en februari 2016 conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3.3 

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.4 

                                                           
1
 Gemeente Westerveld 2012 {bestemmingsplan buitengebied) 

2
 Aalbersberg 2010 

3
 Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013 

4
 Kadaster 2012 
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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 bodemverstoringen binnen het plangebied. Het 

booronderzoek toetst de uitkomsten van het bureauonderzoek en leidt tot een verfijning van 

het verwachtingsmodel. 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? 

1.3 Administratieve data 

Adres: Polderweg 1 te Nijensleek 
Toponiem: Polderweg 1 
Projectnaam: Polderweg 1 
Kadastrale adres  Gemeente Vledder, sectie K, nrs. 517 en 518 
Provincie: Drenthe 
Gemeente: Westerveld 
Opdrachtgever: Voesten - Kamp B.V. 

Polderweg 1 
8383 XS Nijensleek 

Adviseur opdrachtgever ForFarmers FarmConsult 
Contact-persoon Mevr. E. Coopmann-van Overbeek 

Sluisstraat 24 
7491 GA Delden 
T 0573-288989 

bevoegd gezag: Gemeente Westerveld 
Centrum Coördinaat: 220547/538883 
Oppervlakte onderzochte gebied: Circa 1.0 ha 
Kaartbladen: 16E en 16G 
Onderzoekmeldingsnummer: 3988330100 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied Polderweg 1 ligt ongeveer 1,1 km ten zuidoosten van de lintbebouwing van het 

dorp Nijensleek, langs de watergang genaamd ‘Nijensleeker Schipsloot of Gierwal’, die de 

grens vormt tussen Drenthe (oostzijde) en Overijssel (westzijde) (zie afbeelding 1). Het uit te 

breiden bouwblok is voorzien ter plaatse van een akker (mais). De hoogte van het maaiveld 

van het plangebied ligt tussen 0,8 en 1,1 m + NAP.5 Op aangeven van de opdrachtgever heeft 

het archeologisch onderzoek plaatsgevonden in een gebied van 50 meter breed en 200 meter 

lang, ten noordoosten van de huidige erfsloot. 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Enkele van de bestaande verouderde stallen zullen worden gesloopt en er zal ten noordoosten 

van het bestaande bouwblok een nieuwe stal met een oppervlakte van circa 3.000 m2 worden 

gerealiseerd. Onder de nieuwe stal komen kelders met een diepte van 1,5 meter. De 

grondwerkzaamheden bij de nieuwbouw zullen bestaan uit het uitgraven van de bodem tot 

circa 1,7 m –mv ten behoeve van deze kelder. De bestaande sloot zal worden gedempt en 

rondom het nieuwe bouwblok zal een nieuwe sloot worden gegraven met een oppervlakte van 

1.650 m2. 

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 

Het plangebied is gelegen in een breed laaggelegen gebied op de zuidwestelijke rand van het 

Drents plateau (zie voorblad). Deze laagte staat bekend als het glaciale bekken van Steenwijk 

en is ontstaan door de uitschurende werken van het landijs in het Saalien.6 Uit de geologische 

kaart blijkt dat in dit bekken nu minder dan 2,0 meter veen ligt op afzettingen van de Formatie 

van Boxtel (voorheen Twente TW4, zie afbeelding 2).7 Uit de geomorfologische kaart blijkt dat 

het plangebied ligt op een vlakte van smeltwaterafzettingen (sandr). De Formatie van Boxtel 

bestaat hier dus uit verspoelde afzettingen. In de uiterste zuidoostpunt van het perceel liggen 

op de sandr dekzandwelvingen bedekt met ten dele afgegraven veen (code 3L10). Het rode 

raster op de geologische kaart geeft aan dat er veen aanwezig is met een dikte dunner dan 2,0 

meter. Uit de kaart blijkt verder dat in het gebied geulen voorkomen waarin het Laagpakket 

van Singraven voorkomt.8 

                                                           
5
 AHN-2 2007-2012 

6
 Bregman 2013 (In: Niekus e.a. 2013) 

7
 Rijks Geologische Dienst 1978 en De Mulder e.a. 2003 

8
 Rijks Geologische Dienst 1978 De Mulder 2003 
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Uit de bodemkaart (geen afbeelding) blijkt dat het plangebied ligt in een zone waar 

gedeformeerde veengronden voorkomen.9 De veengroei in het plangebied is al vóór 3.850 v. 

Chr., in het midden of laat-neolithicum, op gang gekomen (zie afbeelding 3). De 

bewoningsmogelijkheden waren al vroeg zeer beperkt. In de late middeleeuwen en nieuwe tijd 

is het veengebied ontgonnen. Een groot deel van het eutroof hoogveen is waarschijnlijk 

afgevoerd om als brandstof te dienen. De laaggelegen onderste veenlagen waren mogelijk 

minder rendabel om te winnen of minder geschikt als brandstof door een groter percentage 

minerale bestanddelen. 

 
Afbeelding 2. Het plangebied geprojecteerd op een uitsnede van de geologische kaart.10  

 
Afbeelding 3. Plangebied op een uitsnede van de paleogeografische kaart van Nederland rond 
3.850 v. Chr. 
 

                                                           
9
 Alterra, veenkartering 2004 

10
 Rijks Geologische Dienst 1978 
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3.3 Historische situatie 

De naam Nijensleek gaat terug tot 1402. Mogelijk betekend het ‘nieuwe’ natuurlijke 
waterloop.11 De strakke regelmatige strokenverkaveling duidt op een structurele (cope- 
achtige) ontginning. Deze vonden plaats in het gebied vanaf de 13e-14e  eeuw.12 Als 
ontginningsas heeft de weg van Eesveen – Nijensleek –Frederiksoord - Vledder te hebben 
gediend. De kavels liggen in een rechte lijn tussen deze weg en de beek Wapseveener Aa. Het 
gebied is op een oude kaarten van rond 1820 onbebouwd.13 De eerste boerderijen zijn na 1960 
gevestigd en het bedrijf op Polderweg 1 is pas na 1990 gebouwd.14  

 
Afbeelding 4. Plangebied geprojecteerd op oude kaart van 1926 met huidige bebouwing 
(zwart).15 
 

3.4 Archeologische gegevens 

In een ruime omgeving van het plangebied ligt geen AMK-terrein (AMK = Archeologische 

Monumenten Kaart) met bekende archeologische waarden. 

Binnen een straal van circa 1500 meter van het plangebied zijn twee waarnemingen van 

vuurstenenartefacten gedaan: 

Waarneming 33980 op 500 meter ten noordwesten van het plangebied betreft een lichtgrijze 

vuurstenen kling van bijna 12 cm lengte die gedateerd is in de periode laat paleolithicum - 

ijzertijd.  

                                                           
11

 Rijks Geologische Dienst 1978 
12

 Hendrikx 1999 
13

 Versfelt en Schroor 2005 
14

 www.topotijdreis.nl 
15

 www.topotijdreis.nl 
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Waarneming 214726 op 1700 meter ten noordwesten van het plangebied is een vuurstenen 

schrabber op kernstuk uit het laat-paleolithicum gevonden (waarneming 214726).  

Onderzoeksmeldingen in Archis 

Ten westen van het plangebied heeft een archeologisch booronderzoek plaatsgevonden 

(onderzoeksmelding 38836). Een vervolgonderzoek werd niet aanbevolen. 

 
Afbeelding 5. Plangebied (rood) op een kaart met bekende archeologische waarnemingen (gele 
stippen en nummers) en onderzoeksmeldingen (blauwe vlakken en nummers).16  

4 Archeologische verwachting 

Het plangebied is reeds vóór 3.850 v. Chr. overgroeid met veen. Gezien de uitgestrektheid van 

het veengebied waarin het plangebied lag, zal de locatie gedurende zeer lange tijd slecht 

bereikbaar zijn geweest. Na de ontginning in de late middeleeuwen heeft mogelijk tijdelijk en 

zeer plaatselijk bewoning op het veen plaatsgevonden. Als gevolg van het afgraven van het 

hoogveen zullen eventuele resten hiervan verloren zijn gegaan.  

Vóór de periode van veengroei kunnen langs beeklopen en landschappelijke overgangen 

kampementen van jagers en verzamelaars worden verwacht uit de periode laat-paleolithicum 

– vroeg neolithicum. Vindplaatsen bevinden zich meestal op hogere zandkopjes langs laagten, 

bijvoorbeeld beeklopen. Nabij het plangebied is daadwerkelijk een vuurstenen werktuig 

aangetroffen. Hogere en drogere zandkopjes kenmerken zich door de aanwezigheid van een 

podzolbodem. Een vindplaats zal zich kenmerken door een strooiing van vuurstenen artefacten 

(bewerkingsafval). Mochten met veen opgevulde laagten in de omgeving van vindplaatsen 

aanwezig zijn dan kunnen organische resten verwacht worden, zoals resten van vaartuigen, 

visnetten, aanlegplaatsen, maar ook resten van bruggen, offervondsten en slachtafval.  

                                                           
16

 Archis 2015 
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5 Verkennend booronderzoek 

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 14 januari 2016. 

5.1 Methode 

Verspreid in het plangebied zijn 9 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7 

cm en een guts met een diameter van 3 cm. Er is gestreefd om tot minimaal 30 cm in de C-

horizont te boren. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.17 De 

niet verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis het systeem voor 

bodemclassificatie voor Nederland.18 De archeologische belangrijke kenmerken, zoals 

genoemd in de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien 

aanwezig beschreven.19 De boorlocaties zijn ingemeten met een DGPS op circa 1,0 m 

nauwkeurig. De hoogte is bepaald op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland. 

Afbeelding 6. Boorpunten op een kaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland. 20  
 
 

 

 

 

                                                           
17

 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
18

 Bakker en Schelling 1989 
19

 Bosch 2007 
20

 AHN2 2007-2012 
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5.2 Resultaten en interpretatie 

De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven op afbeelding 6. 

Veldinspectie en oppervlaktekartering 

Het terrein was erg drassig en lag braak. Uit een hoogtekaart op basis van het AHN werd in de 

oostzijde van het plangebied een dekzandkopje verwacht. Deze is ook aangetroffen. Ter 

plaatse van het dekzandkopje, tussen de boringen 4 en 7, is een oppervlakte kartering 

uitgevoerd. Hierbij is in 4 raaien met circa 5 meter ertussen de bodem afgespeurd naar 

vuurstenen artefacten, deze zijn niet aangetroffen.  

Bodemopbouw 

Onder een bouwvoor, bestaande uit sterk humeus zand of sterk zandig veraard veen, met een 

dikte van 20 – 30 cm was in boring 1 een opgebrachte zandlaag aanwezig tot een diepte van 70 

cm –mv. Hieronder lag tot 140 cm-mv donkerbruin veen op lichtbruin zand.  

In de boringen 2, 3, 7, 8 en 9 is onder de bouwvoor steeds een tot 10 tot 20 cm dunne 

veraarde zandige veenlaag aanwezig, die scherp overgaat in de onderliggende C-horizont in 

zand. In de boringen 5 en 6 op de zichtbaar hoger gelegen dekzandkop ontbreekt de veenlaag 

en is onder een dunne bouwvoor licht bruin zand aanwezig, dat rond 70 cm-mv overgaat in 

grijs zand. Podzolbodems zijn in het plangebied niet aangetroffen. 

Archeologische indicatoren 

Bij het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 
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6 Conclusies  

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

plangebied ligt?  

Het plangebied ligt in een laaggelegen vlakte van de verspoeld dekzand met mogelijk 

een dunne laag dekzand, waardoor plaatselijk lage duintjes zijn ontstaan. Al vóór 3.850 

v. Chr. is het gebied bedekt met veen. In de late middeleeuwen is het veengebied 

ontgonnen en pas aan het eind van de 20e eeuw is ter plaatse een boerenbedrijf 

ontwikkeld. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

De aanwezigheid van archeologische resten uit de periode laat-paleolithicum – vroeg 

neolithicum in de top van het zand ter plaatse van dekzandkopjes kan niet worden 

uitgesloten. Het verkennend booronderzoek heeft geen podzolbodems aangetoond. 

De uitgevoerde oppervlaktekartering ter plaatse van de dekzandkop heeft geen 

vondsten opgeleverd. De kans dat binnen het plangebied nog archeologische resten 

aanwezig zijn, wordt derhalve zeer klein geacht. 

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

Er worden binnen het onderzochte gebied geen archeologische resten meer verwacht. 

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

Het veen in het plangebied is door bewerking van de grond geroerd. De dekzandkop in 

de oostzijde is mogelijk afgetopt.  

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Er worden geen archeologische waarden verwacht, dus deze worden ook niet geroerd. 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit 

te voeren.  

7 Aanbeveling 

Er worden binnen het plangebied geen archeologische resten verwacht. Een archeologisch 

vervolgonderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. 

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 contact op te nemen met de Gemeente Westerveld en de provinciaal 

archeoloog Wijnand van der Sanden, tel. 0592-365220/0622662601 

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

gemeente Westerveld. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie besluit 

nemen over deze aanbeveling.  
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ArGeoBoor rapport 1406bijlage 1: boorstaten 
Opdrachtgever: Voesten- Kamp B.V. 

Bijlage 1. Boorstaten

 



20

Boring 1       RD-coördinaten: 207456/537401

-mv (m)    NAP(m)

0 0,8

Boring 1       RD-coördinaten: 207456/537401

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,2

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

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, opgebracht, humeuze 
vlekken

140

Veen,  donkerbruin, scherpe ondergrens

160
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, C-horizont, dekzand

30

Boring 2       RD-coördinaten: 207456/537439

-mv (m)    NAP(m)

0 0,8

Boring 2       RD-coördinaten: 207456/537439

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,2

Veen, sterk zandig, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, bouwvoor

45
Veen,  donkerbruin, scherpe ondergrens

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, C-horizont, dekzand

30

Boring 3       RD-coördinaten: 207412/537444

-mv (m)    NAP(m)

0 0,8

Boring 3       RD-coördinaten: 207412/537444

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,2

Veen, sterk zandig, donkergrijs, scherpe ondergrens, bouwvoor

40

Veen,  donkerbruin, scherpe ondergrens

80 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, C-horizont, dekzand



30

Boring 4       RD-coördinaten: 207418/537488

-mv (m)    NAP(m)

0 0,9

Boring 4       RD-coördinaten: 207418/537488

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,1

Veen, sterk zandig, donkergrijs, scherpe ondergrens, bouwvoor

60
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, zwak roesthoudend, C-horizont, dekzand

100
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, C-horizont, dekzand

20

Boring 5       RD-coördinaten: 207404/537507

-mv (m)    NAP(m)

0 1,1

Boring 5       RD-coördinaten: 207404/537507

-mv (m)    NAP(m)

1 0,1

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

70

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

100 Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, dekzand

20

Boring 6       RD-coördinaten: 207388/537526

-mv (m)    NAP(m)

0 1,05

Boring 6       RD-coördinaten: 207388/537526

-mv (m)    NAP(m)

1 0,05

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

70

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

100 Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, dekzand



20

Boring 7       RD-coördinaten: 207373/537547

-mv (m)    NAP(m)

0 0,9

Boring 7       RD-coördinaten: 207373/537547

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,1

Veen, zwak zandig, donkergrijs, scherpe ondergrens, bouwvoor

35

Veen,  donkerbruin, scherpe ondergrens

80 Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, dekzand

30

Boring 8       RD-coördinaten: 207360/537510

-mv (m)    NAP(m)

0 0,8

Boring 8       RD-coördinaten: 207360/537510

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,2

Veen, zwak zandig, donkergrijs, scherpe ondergrens, bouwvoor

40

Veen, zwak zandig, donkerbruin, scherpe ondergrens

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin/grijs, C-horizont, dekzand

30

Boring 9       RD-coördinaten: 207391/537463

-mv (m)    NAP(m)

0 0,9

Boring 9       RD-coördinaten: 207391/537463

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,1

Veen, zwak zandig, donkergrijs, scherpe ondergrens, bouwvoor

40

Veen, zwak zandig, donkerbruin, scherpe ondergrens

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, C-horizont, dekzand




