
 
www.ArGeoBoor.nl 

E info@argeoboor.nl  

T 06-28559693 

 

 

 

Exloo, Odoorn 

Verbreding erftoegangsweg 

en aanleg fietspad langs de 

N34  

(Gemeente Borger-Odoorn) 

Een bureauonderzoek en 

verkennend booronderzoek 

 

ArGeoBoor rapport 1439 

auteur: L.C. Nijdam (senior 

prospector)  

 

 

 

paraaf voor vrijgave 

datum: 26 juli 2017 

 

Opdrachtgever: Roobeek Advies 

 

ISSN: 2351-9975  

 
ArGeoBoor 
Archeologisch vooronderzoek & advies 

B U R E A U O N D E R Z O E K  E N  V E R K E N N E N D  B O O R O N D E R Z O E K   

Plangebied op een veldminuut van rond 1850.  

Bron: http://www.arcgis.com/home/ 



ArGeoBoor rapport 1439: Exloo en Odoorn verbreding Erftoegangsweg en aanleg fietspad 
Opdrachtgever: Roobeek Advies  2 

INHOUDSOPGAVE 

Samenvatting ........................................................................................................................................... 3 

1 Inleiding ........................................................................................................................................... 4 

1.1 Kader en beleid ........................................................................................................................ 4 

1.2 Doel en Vraagstelling ............................................................................................................... 6 

1.3 Administratieve data ............................................................................................................... 6 

2 Bestaande en toekomstige situatie ................................................................................................. 6 

2.1 Beschrijving plangebied ........................................................................................................... 6 

2.2 Voorziene ontwikkeling ........................................................................................................... 7 

3 Bureauonderzoek ............................................................................................................................ 7 

3.1 Methode .................................................................................................................................. 7 

3.2 Aardkundige gegevens ............................................................................................................ 7 

3.3 Historische situatie op oude kaarten .................................................................................... 10 

3.4 Bekende archeologische gegevens ........................................................................................ 12 

4 Archeologische verwachting ......................................................................................................... 16 

5 Verkennend booronderzoek ......................................................................................................... 16 

5.1 Methode ................................................................................................................................ 16 

5.2 Resultaten en interpretatie ................................................................................................... 17 

6 Conclusies ...................................................................................................................................... 19 

7 Aanbeveling ................................................................................................................................... 20 

Literatuur ............................................................................................................................................... 21 

Bronnen geraadpleegde kaarten en foto’s ........................................................................................... 21 

Bijlage 1. Boorpunten op een hoogtekaart ........................................................................................... 22 

Bijlage 2 Kaart met resultaten en adviesgebieden ................................................................................ 23 

Bijlage 3 Boorstaten .............................................................................................................................. 24 



ArGeoBoor rapport 1439: Exloo en Odoorn verbreding Erftoegangsweg en aanleg fietspad 
Opdrachtgever: Roobeek Advies  3 

Samenvatting 

In opdracht van Roobeek Advies heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd ten oosten van de N34 ten noorden van Odoorn en ten 

westen van Exloo in de Gemeente Borger-Odoorn. Het voornemen is om de bestaande 

erftoegangsweg langs de N34 te verbreden en daarnaast een vrij liggend fietspad aan te 

leggen. De lengte van het tracé is 2.100 meter. Ten opzichte van de bestaande parallel weg zal 

het tracé met circa 10 meter verbreed worden. De bodemverstoring bestaat uit het aanleggen 

van cunnetten voor de wegverbreding en het fietspad. In het noordelijk deel wordt een 

bermsloot aangelegd. 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied centraal op de Hondsrug ligt waar onder 

een dunne laag dekzand de Formaties van Drenthe en Peelo voorkomen. In het zuiden van het 

tracé liggen uitblazingslaagten en stuifduinen. Binnen 500 meter van het tracé zijn 

archeologische sporen uit de perioden laat-paleolithicum t/m de bronstijd aanwezig. Vondsten 

uit jongere perioden ontbreken vooralsnog. Archeologische resten worden verwacht in de top 

van redelijk intact dekzand waar resten van podzolgronden in de vorm van E- of Bh-horizonten 

aanwezig zijn. Het dekzand is in de zuidzijde van het plangebied door winderosie plaatselijk 

geërodeerd of juist bedekt met stuifzand. In de noordelijke helft van het plangebied is de top 

van het dekzand mogelijk aangetast door landbouwwerkzaamheden. Ook dient rekening te 

worden gehouden met aantasting door bosbouw werkzaamheden. 

Het verkennend booronderzoek heeft de verwachte bodemopbouw bevestigd. In alle boringen 

is dekzand aangetroffen. In een groot aantal boringen is de top van het dekzand aangetast. 

Voor een vrij grote zone in het zuiden is het dekzand bedekt met stuifzand en is de top van het 

dekzand nog intact. Ook in het noordelijk deel zijn zones waar het dekzand nog gedeeltelijk 

intact is.  

In de zones waar nog intacte resten van een podzolbodem in het dekzand aanwezig zijn, geldt 

een hoge archeologische verwachting.  

Geadviseerd wordt om in deze gebieden een archeologisch karterend onderzoek uit te voeren 

door middel van een karterend booronderzoek. Hierbij kunnen archeologische indicatoren 

worden opgespoord. 

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

Borger-Odoorn. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader en beleid 

In opdracht van Roobeek Advies heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd ten oosten van de N34 ten noorden van Odoorn en ten 

westen van Exloo in de Gemeente Borger-Odoorn. Het voornemen is om de bestaande 

erftoegangsweg langs de N34 te verbreden en daarnaast een vrij liggend fietspad aan te 

leggen. De lengte van het tracé is 2.100 meter. Ten opzichte van de bestaande parallel weg zal 

het tracé met circa 10 meter verbreed worden. De voorziene bodemverstoringen zullen 

bestaan uit egaliserende graafwerkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van cunetten 

voor zowel de te verbreden parallelweg en het aan te leggen fietspad. Op een klein gedeelte 

van het terrein is een sloot voorzien. Bij de grondwerkzaamheden bestaat de kans dat 

archeologische waarden verstoord worden. De ligging van het plangebied is weergegeven in 

afbeelding 1. 

Op de archeologische beleidskaart van de Gemeente Borger-Odoorn blijkt dat het plangebied 

ligt in een gebied met hoge archeologische verwachting met kans op bodemverstoring. 

(noordwestelijke deel en uiterste zuidoostzijde) en een gedeelte met een hoge archeologische 

verwachting waar stuifduinen liggen (zuidoostzijde).1 Het gebied is niet aangemerkt als zijnde 

van Provinciaal belang.  

Onderhavig bureauonderzoek en het verkennend booronderzoek zijn de eerste en tweede fase 

van archeologisch onderzoek. Richtlijn voor de uitvoer van het bureauonderzoek is protocol 

4002 en het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijn Inventariserend 

Veldonderzoek (landbodems) omschreven in Protocol 4003.2  

  

                                                            
1 Gemeente Borger-Odoorn 2011 
2 SIKB 2016 
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (paars) op een topografische kaart.3  

                                                            
3 Kadaster 2012 



ArGeoBoor rapport 1439: Exloo en Odoorn verbreding Erftoegangsweg en aanleg fietspad 
Opdrachtgever: Roobeek Advies  6 

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 verkennend booronderzoek heeft tot doel het vaststellen van de 

bodemopbouw en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek en kansarme zones 

hiervoor uit te sluiten. 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? 

 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: N34 ten westen van Exloo ten noorden van Odoorn 
Toponiem: N34 tussen Exloo en Odoorn 
Kadastrale adressen  Van zuid naar noord: 

B 04114 
B04068, B04069, B04070, A 09810, A09811, A 09810, A 10376 

Provincie: Drenthe 
Gemeente: Borger-Odoorn 
Opdrachtgever: Roobeek Advies 
bevoegd gezag: Gemeente Borger-Odoorn 
Coördinaten: Noordpunt 251869/544862; Zuidpunt 252631/542974 
Oppervlakte: Lengte 2.100 meter breedte circa 10 meter 
Kaartblad: 17F  
Onderzoekmeldingsnummer: 4548194100 

2 Bestaande en toekomstige situatie 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het tracé ligt tussen de afslag van de N34 naar Exloo in het noorden en de aansluiting van N34 

richting Odoorn in het zuiden (zie afbeelding 1). De plannen vinden voornamelijk plaats in de 

bestaande berm en in een smalle strook van het ernaast gelegen bos of boomwal. Om de 

ontwikkelingen mogelijk te maken is een verbreding van het tracé nodig met maximaal 10 

meter. 

Uit de ten behoeve van het booronderzoek gedane klic-melding blijkt dat direct langs de 

ventweg kabels en leidingen liggen, waardoor de bodem reeds verstoord is. Dit is vooral het 

geval in de uiterste zuidzijde, waardoor het uitvoeren van een booronderzoek hier niet 

mogelijk was. Ook bij de aanleg van de bestaande weg zal de bodem plaatselijk al verstoord 

zijn. 
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2.2 Voorziene ontwikkeling 

Het project betreft het te verbreden van de bestaande Erftoegangsweg (ventweg) en het 

aanleggen van een vrij liggend fietspad. In het noordelijk deel van het plangebied is langs een 

bestaande akker de aanleg van een sloot voorzien.  

3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

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

gespecificeerde archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de 

literatuurlijst. 

3.2 Aardkundige gegevens 

Het plangebied bevindt zich centraal op de Hondsrug. Uit de geologische kaart blijkt dat onder 

een laag dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) dunner dan 2,0 meter (gele 

driehoekjes) de Formaties van Drenthe (Dr) en Peelo (Pe) voorkomen. De sedimenten van de 

Formatie van Peelo zijn afgezet gedurende de glaciatie in het Elsterien (475.000 – 410.000 jaar 

geleden). De formatie van Drenthe is afgezet gedurende het Saalien (370.000 – 130.000 jaar 

geleden). Uit de geologische kaart blijkt dat plangebied voornamelijk ligt in een zone, waar de 

Formatie van Peelo in de ondergrond is gekarteerd. Deze formatie bestaat voornamelijk uit 

uiterst fijn tot uiterst grof, kalkarm zand dat plaatselijk sterk grindhoudend is. Hierop ligt 

dekzand, maar in het zuidelijk deel van het plangebied ligt stuifzand aan de oppervlakte. Dit 

zand wordt gerekend tot het Laagpakket van Kootwijk. Het zijn eolische afzettingen die vaak in 

verband worden gebracht met menselijk handelen zoals: ontbossing, uitgeblazen onverharde 

wegen en het begrazen en afplaggen van heidevelden. 
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Afbeelding 2. Het plangebied geprojecteerd op de geologische kaart van Nederland.4  

 
Afbeelding 3. Het plangebied op een geomorfologische kaart.5  

                                                            
4 Rijks Geologische Dienst 1979 
5 Alterra 2003 
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Op de geomorfologische kaart (zie afbeelding 3) wordt de gehele Hondsrug aangegeven als 

een rug die mogelijk door tektonische beweging is ontstaan en waarschijnlijk door landijs is 

beïnvloed (code 4K1). Het stuifzand in de zuidzijde van het tracé heeft de code 4L8 en in de 

uiterste zuidpunt is een droog dal (code 2R3) gekarteerd.6 

Op een hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland is het reliëf binnen het 

plangebied en omgeving prachtig te zien (zie afbeelding 4). Hierop zijn de stuifzanden in de 

zuidelijke helft en droge dal, zoals gekarteerd op de geomorfologische kaart zichtbaar. Het 

noordelijke deel van het plangebied ligt op de overgang van een breed plateau in de westzijde 

en een dalvormige laagte in de oostzijde.  

 
Afbeelding 4. Plangebied geprojecteerd op een hoogtekaart op basis van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN).7 

                                                            
6 Alterra 2008 
7 AHN-2 2007-2012 
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Op de bodemkaart (zie afbeelding 5) zijn het noordelijke deel en uiterst zuidelijke deel van het 

plangebied gekarteerd als veldpodzolgrond in leemarm en zwak lemig fijn zand (code Hn21). In 

een groot deel van het zuidelijk plangebied komen vlakvaaggronden voor in leemarm en zwak 

lemig fijn zand (Code Zn21). Hier heeft als gevolg van zandverstuiving nog maar weinig 

bodemvorming plaatsgevonden. Echter er kunnen onder het stuifzand begraven bodems 

aanwezig zijn, die archeologische waarden kunnen bevatten. 

  
Afbeelding 5. Het plangebied op een bodemkaart.8 

3.3 Historische situatie op oude kaarten 

Uit de militair topografische atlas van Huguenin uit het begin 19e eeuw blijkt dat het gebied 

ten westen Exloo bestaat uit woeste grond. In de noordzijde van het plangebied komt vooral 

heide voor en in de zuidzijde ligt een stuifduinen gebied (zie afbeelding 6).9 Er is wel reeds een 

weg of karrespoor aanwezig welk ligt tussen de plaatsen Odoorn en Ees en verder noordwaarts 

richting Borger gaat. Ook zijn er verbindingen tussen Exloo en Odoorn en Exloo en Ees (vroeger 

Ist).  

                                                            
8 Alterra 1965-1995 
9 Versfelt en Schroor 2005 
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Afbeelding 6. Het plangebied op de Militair Topografische kaart van Huguenin uit 1819-1829.10 

Afbeelding 7. Het plangebied op een veldminuut van rond 1850.11 

 

                                                            
10 Versfelt en Schroor 2005 
11 Bureau Militaire Verkenningen 1850 
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Uit de veldminuut blijkt dat halverwege de 19e eeuw de situatie niet wezenlijk veranderd is (zie 

afbeelding 7.12 Uit een kaart van rond 1900 blijkt dat er dan nog altijd niet veel veranderd is 

(zie afbeelding 8). 

Afbeelding 8. Plangebied op een topografische kaart uit het begin van de 20e eeuw.13 

Op basis van het bestuderen van oude kaarten worden binnen het tracé geen boven- en 

ondergrondse bouwhistorische waarden verwacht. De aanwezige Blidestede ten oosten van 

het tracé is wel een Rijks-monumentaal pand. Het is gebouwd als buitenhuis en zowel het huis 

en de tuin zijn ontworpen in de jaren ’30.14 

3.4 Bekende archeologische gegevens  

Voor het opstellen van een archeologische verwachting worden gegevens in een straal van 

circa 500km rondom het plangebied bestudeerd. 

Archeologische Monumenten Kaart (zie afbeelding 9) 

Ten noorden van het plangebied ligt AMK-terrein 14324. Dit betreft een terrein met daarin 

sporen van bewoning uit het Mesolithicum/Neolithicum en/of de Vroege Bronstijd, waaronder 

Wikkeldraad. Mogelijk ook Trechterbekercultuur en Enkelgrafcultuur. Bij karteringen rond 

1980 werden hier vuursteen en aardewerk uit de genoemde perioden gevonden. 

Ten zuiden van het plangebied ligt AMK-terrein 14328. Dit betreft een terrein met daarin 

sporen van een urnenveld en van bewoning uit het Neolithicum en/of de Vroege Bronstijd. In 

1940 werden hier op twee plaatsen Urnenveld aardewerk, crematieresten en bijgaven 

                                                            
12 Veldminuut circa 1850 
13 Bureau Militaire Verkenningen 1850-1950 
14 http://www.rijksmonumenten.nl 
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gevonden die wijzen op de aanwezigheid van een urnenveld. Bij boringen in 1999 bleek het 

oorspronkelijke bodemprofiel buiten het terrein van de kwekerij opvallend goed 

geconserveerd te zijn. 

Ook werd bij die gelegenheid enig vuursteen gevonden. In de kwekerij zelf is het bodemprofiel 

diepgaand verstoord. Het terrein wordt bedreigd door de voorgenomen uitbreiding van de 

aangrenzende boomkwekerij. 

AMK-terrein 8628, gelegen ten oosten van het tracé. Dit betreft een terrein met daarin een 

grafheuvel uit de periode neolithicum-ijzertijd. De diameter van de heuvel is ca. 13.5 meter en 

de hoogte circa 1,5 meter. De heuvel is redelijk gaaf, en niet nader wetenschappelijk 

onderzocht. 

Nabij het plangebied zijn de volgende waarnemingen gedaan: 

Waarneming 18862 (ten noordwesten van het plangebied): Schrabber uit het mesolithicum. 

Waarneming 18866 (ten noorden van het plangebied): bewerkt vuursteen uit de periode 

paleolithicum-bronstijd. 

Waarnemingen (ten zuidoosten van het plangebied) 18897, 214966, 214915: drie vuursteen 

brokken uit de periode paleolithicum-bronstijd, een mogelijk midden-paleolithisch fragment 

en een vuurstenen bijl uit de Trechterbeker periode. 

Waarnemingen 18898 en 18899 ten zuidwesten van het plangebied. Beide waarnemingen 

betreffen bewerkte vuursteenfragmenten 

Waarneming 214975 (ten westen van het plangebied): dikke steen. 

Waarneming 214941 (ten westen van het plangebied): vuurstenen werktuig, een steker uit het 

laat-paleolithicum. 

Waarneming 214875 (ten oosten van het plangebied): SVB-heuvels, grafheuvels uit het 

neolithicum? Nadere informatie ontbreekt. 

Waarneming 214876 (ten oosten van het plangebied):  twee vuurstenen werktuigen uit het 

neolithicum resp. laat-paleolithicum. 
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Afbeelding 9. Ligging van de hier besproken onderzoeksmeldingen (blauwe nrs., waarnemingen 
(gele stip met zwart nummer) en AMK-terreinen (rode nrs.) uit het archeologisch Informatie 
Systeem (Archis).15 

 

Onderzoeksmeldingen 

In de noordzijde van het plangebied heeft reeds een archeologisch booronderzoek 

plaatsgevonden ten behoeve van aanpassingen in aansluitingen van de N34. In dit deel van het 

plangebied zijn door ploegen geroerde bodems aangetroffen in de vorm van A-C profielen. 

Nader onderzoek is hier niet uitgevoerd. Op grotere afstand zijn nog enkele onderzoeken 

uitgevoerd. Als gevolg van de grotere afstand is relevantie van deze projecten voor de 

archeologische verwachting klein en dus worden deze hier niet besproken. 

                                                            
15 Archis 2016 
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Afbeelding 10. Plangebied geprojecteerd op de beleidskaart archeologie van de gemeente 
Borger-Odoorn. 16  

Beleidskaart archeologie (zie afbeelding 10) 

De noordzijde en uiterste zuidzijde betreffen zones met een hoge archeologische verwachting, 
met een grote kans op bodemverstoring. Een deel van de zuidzijde heeft een hoge verwachting 
zoals opgesteld voor stuifzandgebieden. Ten westen van het plangebied liggen twee 
cultuurhistorische objecten te weten W1 en W6 uit de Twee Wereldoorlog. 17 

 

 

 

                                                            
16 Gemeente Borger-Odoorn 2011, kaart 5 
17 Gemeente Borger-Odoorn 2011 
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4 Archeologische verwachting 

Op basis van het bureauonderzoek blijkt het archeologisch niveau de top van het dekzand 

betreft. Hier kunnen resten verwacht worden uit het laat-paleolithicum tot en met de late 

middeleeuwen. In de directe omgeving zijn vondsten uit de periode laat-paleolithicum tot en 

met de bronstijd bekend. Het ontbreken van nederzettingen of losse boerderijen op oude 

kaarten maakt de kans op resten uit de nieuwe tijd klein.  

Archeologische vindplaatsen kunnen verwacht worden in die zones waar de top van het 

dekzand nog intact is. Door zure en droge omstandigheden zullen organische resten verloren 

zijn gegaan en worden vindplaatsen gekenmerkt door grondsporen, die zich zullen afteken in 

het dekzand na het verwijderen van de door bodemvorming en gebruik verkleurde toplaag van 

de bodem. Archeologisch indicatoren die verwacht kunnen worden zijn bewerkte 

vuursteenfragmentjes, aardewerkfragmentjes, spikkels houtskool en leembrokjes. 

In het stuifzandgebied in het zuiden van het tracé is de verwachting tweeledig. In zones waar 

het dekzand door winderosie is aangetast zal het archeologisch niveau verdwenen zijn en in 

zones waar duinvorming heeft plaatsgevonden, zal het archeologisch niveau (de top van het 

dekzand) juist extra goed zijn geconserveerd. 

Bekende bodemverstoringen 

De grondbewerking ten behoeve van akkers en bosbouw in de nieuwe tijd kan ervoor gezorgd 

hebben dat de top van het oorspronkelijke bodem profiel volledig verploegd of sterk vergraven 

is. Uit de klicmelding is gebleken dat direct ten westen van de bestaande weg kabels en 

leidingen liggen. De bodem zal hier verstoord zijn als gevolg van het graven van sleuven. 

5 Verkennend booronderzoek 

Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 25 mei 2017 door L.C. Nijdam (senior 

prospector). Een boorpuntenkaart is opgenomen in bijlage 1.  

5.1 Methode 

In het plangebied is om de 40 à 50 meter, afhankelijk van het terrein, een boring gezet. De 

boringen 6 t/m 10 zijn gezet in de berm. Wegens diepe verstoringen zijn deze boringen 

nogmaals uitgevoerd aan de overzijde van het hek om na te gaan hoe de bodem aan de 

boszijde van het hek zou zijn. Dit zijn de boringen 12 t/m 17. In totaal zijn 46 boringen gezet 

met Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Er is gestreefd om tot minimaal 30 cm in de C-

horizont te boren. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.18 De 

niet verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis het systeem voor 

bodemclassificatie voor Nederland.19  

                                                            
18 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
19 Bakker en Schelling 1989 



ArGeoBoor rapport 1439: Exloo en Odoorn verbreding Erftoegangsweg en aanleg fietspad 
Opdrachtgever: Roobeek Advies  17 

De archeologisch belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.20 

5.2 Resultaten en interpretatie 

De resultaten van het verkennend booronderzoek zijn weergegeven op een kaart in bijlage 2. 

De Boorstaten zijn opgenomen in bijlage 3. 

Veldinspectie 

Het plangebied bestaat uit een berm begroeid met gras en uit een strook bos, die gescheiden 

zijn door een hek. In de zuidzijde komen in het bos resten van stuifduinen voor. 

Verkennend booronderzoek 

In een groot aantal boringen ontbreken natuurlijke bodemlagen die ontstaan zijn door 

bodemvorming in het dekzand. Het gaat om kenmerken die duiden op podzolisatie, zoals 

uitspoeling- (E-horizont) en inspoelingslagen (Bh-, Bs- en BC-horizonten). Het ontbreken van 

deze bodemlagen is waarschijnlijk een gevolg van verstuivingen en menselijk handelen 

(graven, ploegen en egalisatie). Het gaat om de boringen 3 t/m 10, 18, 22 t/m 25, 27, 28, 29, 

32, 35, 36 en 38 t/m 42. Hier worden geen archeologische resten meer verwacht. 

In de volgende boringen is nog slechts een BC-horizont aangeboord: 30, 31, 37, 43 en 45. Ook 

in deze boringen is de bodem sterk aangetast en daarmee ook eventuele vindplaatsen. 

In de zuidelijke helft van het plangebied komen landduinen voor, ontstaan door verstuiving 

van dekzand. Door de, niet altijd in boringen aantoonbare, aanwezigheid van een afdekkende 

stuifzandlaag zijn in de volgende boringen nog uit- en/of inspoelingslagen aangetroffen. Het 

gaat om de boringen: 1, 2, 11 t/m 14, (15 niet aangeboord, wel verwacht), 16, 17 en 19 t/m 21. 

Deze gebieden krijgen een hoge archeologische verwachting. 

Ten noorden van boring 25 wordt op basis van het AHN (zie bijlage 1) geen stuifzand meer 

verwacht. Boringen 25 en 26 zijn op de rand van een erf geplaatst. De boringen 27 t/m 35 zijn 

geplaatst op de rand van een akker ter plaatse van een boomwal. De boringen 36 t/m 46 staan 

langs de rand van een productie bos, dat na 1920 (bron: www.topotijdreis.nl) is aangeplant. In 

dit gebied zijn intacte bodemhorizonten aangetroffen in de boringen 26, 33, 34, 44 en 46.  

De top van het dekzand ligt in het zuiden tussen 21,2 m +NAP (boring 1), in het midden van het 

stuifzandgebied rond en 20,4 m +NAP (boring 12) en in het noorden van het stuifzandgebied 

rond 20,8 m +NAP (Boring 20) en volgt de hoogtecontour zoals deze op het AHN zichtbaar is. 

De diepteligging ten opzichte van het maaiveld is afhankelijk van de laag stuifzand die het 

dekzand bedekt. In de boringen 16, 19, 20 en 21 is dit circa 85 cm. In de boringen 1 en 2 ligt de 

intacte bodem op circa 50 cm-mv. In de noordzijde van het plangebied is de bouwvoor 

tenminste 35 cm dik. 

 

 

                                                            
20 Bosch 2007 
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In de onderstaande tabel zijn de zones met een hoge verwachting samengevat: 

boringen hoogte intact 
dekzand 
m +nap 

lengte 
tracé  

diepteligging 

1 en 2 21 - 21,3 68 m vanaf 45 cm-mv 

11 t/m 17 20,1 -  20,5 240 m 11 t/m 13 vanaf 35 cm-mv. 
14 t/m 17 onder stuifzand, dieper dan 60 cm-mv. bij 
boring 15 aanzienlijk dieper i.v.m. duin. 

19 t/m 21 20,6 – 21,1 150 m onder stuifduin, dieper dan 80 cm-mv. 

26 22,5 50 m vanaf 40 cm-mv 

33 en 34 22,0 100 m vanaf 35 cm-mv 

43 t/m 46 21,4 191 m vanaf 40 cm-mv 
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6 Conclusies 

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

plangebied ligt? 

Het plangebied ligt in een zone waar dekzand aan de oppervlakte ligt, waar in het 

zuidelijke deel van het plangebied stuifduinen en uitblazingslaagten voorkomen. Uit het 

booronderzoek blijkt dat plaatselijk nog een redelijk gaaf bodemprofielen aanwezig 

zijn.  

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

In het plangebied kunnen nog archeologische resten verwacht worden uit de periode 

laat-paleolithicum – late middeleeuwen. Het betreft zones waar de top van het 

dekzand nog intact is. Deze zones zijn samengevat in de bovenstaande tabel. 

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

Archeologische resten worden verwacht in de top van het intacte dekzand, die ligt 

onder een laag stuifzand of onder een bouwvoor op wisselende diepte onder het 

huidige maaiveld. Het kan gaan om resten van nederzettingen, greppels of andere 

grondsporen. De bouwvoor is tenminste 35 cm dik. Ter plaatse van de stuifduinen ligt 

het archeologisch niveau aanzienlijk dieper. De verwachting is echter dat de 

stuifduinen zullen worden afgegraven bij de aanlegwerkzaamheden. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

In de zone grenzend aan de huidige weg liggen nu kabels en leidingen, waardoor de 

bodem hier reeds geroerd is. Op grotere afstand ervan met name in het huidige bos  

zijn intacte bodems aanwezig waar bij het aanleggen (afgraven en egaliseren) van de 

cunnetten voor het verbreden van de erftoegangsweg en het aanleggen van het 

fietspad bodemverstoring zal optreden. Ook de te graven sloot ter plaatse van de akker 

in de noordzijde zal bodemverstoring opleveren in zones waar de bodem nog 

gedeeltelijk intact is.  
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7 Aanbeveling 

Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

Het wordt aangeraden om een archeologisch karterend onderzoek uit te voeren in de zones 

waar bij het verkennend booronderzoek een intacte bodem is aangetroffen en waar deze door 

de voorziene werkzaamheden verder worden aangetast. Dit is ter plaatse van de aan te leggen 

cunetten en de te graven sloot. Deze zones zijn afgebeeld op een kaart in bijlage 2. Het wordt 

aanbevolen om een karterend booronderzoek uit te voeren dat geschikt is voor het opsporen 

van vuursteen sites. Bij dit booronderzoek dient rekening te worden gehouden met de 

aanwezige stuifduinen, waar het booronderzoek behoorlijk intensief kan zijn als gevolg van de 

grote boordiepte en de losse grond. 

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

Gemeente Borger Odoorn. De zullen een besluit nemen over deze aanbeveling. 
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Bijlage 1. Boorpunten op een hoogtekaart 
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Bijlage 3 Boorstaten 



45

Boring 1       RD-coördinaten: 252576/543112 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,7

Boring 1       RD-coördinaten: 252576/543112 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

50 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont stenen60

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, BC horizont

100 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, C horizont

55

Boring 2       RD-coördinaten: 252561/543139 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,5

Boring 2       RD-coördinaten: 252561/543139 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,5

Zand, matig fijn, zwak siltig, donkergrijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

60
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, E horizont dekzand

70
Zand, matig fijn, zwak siltig, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh horizont stenen

100 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, vlekken donker bruin, bioturbatie

60

Boring 3       RD-coördinaten: 252546/543181 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,9

Boring 3       RD-coördinaten: 252546/543181 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,9

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

90

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



70

Boring 4       RD-coördinaten: 252533/543225 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,2

Boring 4       RD-coördinaten: 252533/543225 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,2

Zand, matig fijn, zwak siltig, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, gevlekt/verstoord, vlekken donker bruin

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, C horizont

40

Boring 5       RD-coördinaten: 252512/543268 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,2

Boring 5       RD-coördinaten: 252512/543268 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,2

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, opgebracht, vlekken 
licht geel

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord, vlekken 
donker bruin

80
Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, C horizont

30

Boring 6       RD-coördinaten: 252491/543326 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,7

Boring 6       RD-coördinaten: 252491/543326 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 19,7

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

60
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, Ap horizont, plastic

90
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, C horizont



145

Boring 7       RD-coördinaten: 252475/543364 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,1

Boring 7       RD-coördinaten: 252475/543364 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,1

Zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, vlekken licht geel

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, C horizont

30

Boring 8       RD-coördinaten: 252459/543416 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,2

Boring 8       RD-coördinaten: 252459/543416 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,2

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, opgebracht

60
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, 
opgebracht

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, veel vlekken licht geel

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, C horizont



50

Boring 9       RD-coördinaten: 252449/543437 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,1

Boring 9       RD-coördinaten: 252449/543437 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,1

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs/bruin, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, stuifzand ?

90 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/zwart, A horizont ?

120
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, gevlekt/verstoord, gestuit op 
onbekend

60

Boring 10       RD-coördinaten: 252444/543465 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,1

Boring 10       RD-coördinaten: 252444/543465 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,1

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/bruin, scherpe ondergrens, opgebracht

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, donkerbruin, scherpe ondergrens, matig doorworteld, 
gevlekt/verstoord

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, gevlekt/verstoord, gestuit

40

Boring 11       RD-coördinaten: 252513/543275 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,9
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

50 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand70
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, zwak roesthoudend, C horizont dekzand



40

Boring 12       RD-coördinaten: 252495/543323 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,8

Boring 12       RD-coördinaten: 252495/543323 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 19,8

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

45
Zand, matig fijn, zwak siltig scherpe ondergrens, matig roesthoudend, Bs horizont

80 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, zwak roesthoudend, C horizont

35

Boring 13       RD-coördinaten: 252480/543368 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,7
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

40
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand

70
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, C horizont dekzand

70

Boring 14       RD-coördinaten: 252462/543418 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,8

Boring 14       RD-coördinaten: 252462/543418 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 19,8

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs/bruin, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord, 
stuifzand?

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, BC horizont dekzand

120
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, C horizont dekzand



45

Boring 15       RD-coördinaten: 252455/543436 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,4

Boring 15       RD-coördinaten: 252455/543436 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,4

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

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, humeuze lagen, stuifduin

70

Boring 16       RD-coördinaten: 252452/543447 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,3

Boring 16       RD-coördinaten: 252452/543447 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,3

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, stuifzand

85

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/zwart, scherpe ondergrens, 
A horizont

90
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand95
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, BC horizont dekzand

110

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

60

Boring 17       RD-coördinaten: 252448/543477 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21

Boring 17       RD-coördinaten: 252448/543477 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord, 
stuifzand

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, Bh 
horizont stenen

90
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, C horizont dekzand



40

Boring 18       RD-coördinaten: 252429/543513 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,3

Boring 18       RD-coördinaten: 252429/543513 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,3

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs/bruin, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, deels stuifzand

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, 
sterk doorworteld, gevlekt/verstoord80

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, matig doorworteld, C horizont dekzand

70

Boring 19       RD-coördinaten: 252411/543558 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,4

Boring 19       RD-coördinaten: 252411/543558 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,4

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs/bruin, scherpe ondergrens, opgebracht, stuifzand

85

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

90
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwart, scherpe ondergrens, A horizont

100 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/oranje, zwak roesthoudend, Bs/Bw 
horizont, gestuit op stenen



40

Boring 20       RD-coördinaten: 252392/543606 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,7

Boring 20       RD-coördinaten: 252392/543606 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, stuifzand

60
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, stuifzand

85 Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, Apb 
horizont90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand

95

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/geel, onscherpe ondergrens, BC horizont 
dekzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, C horizont dekzand

55

Boring 21       RD-coördinaten: 252365/543667 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22

Boring 21       RD-coördinaten: 252365/543667 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, scherpe ondergrens, stuifzand

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
stuifzand/akkerlaag

105

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand

120 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, C horizont dekzand

80

Boring 22       RD-coördinaten: 252344/543716 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,4

Boring 22       RD-coördinaten: 252344/543716 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,4

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
stuifzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, zwak roesthoudend, C horizont dekzand



30

Boring 23       RD-coördinaten: 252331/543747 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,1

Boring 23       RD-coördinaten: 252331/543747 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,1

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, C 
horizont dekzand

100

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

20

Boring 24       RD-coördinaten: 252307/543794 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,1

Boring 24       RD-coördinaten: 252307/543794 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,1

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, stuifzand

100

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

30

Boring 25       RD-coördinaten: 252285/543842 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,5

Boring 25       RD-coördinaten: 252285/543842 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

50 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, scherpe ondergrens, humeuze lagen, stuifzand

80 Zand, matig fijn, zwak siltig, oranje, zwak roesthoudend, C horizont dekzand



40

Boring 26       RD-coördinaten: 252262/543894 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,9

Boring 26       RD-coördinaten: 252262/543894 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,9

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs/bruin, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

55 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand70
Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/geel, BC horizont dekzand

100
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, C horizont dekzand

40

Boring 27       RD-coördinaten: 252246/543941 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,7

Boring 27       RD-coördinaten: 252246/543941 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

60
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, vlekken licht geel

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, C horizont dekzand

70

Boring 28       RD-coördinaten: 252225/543987 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,8

Boring 28       RD-coördinaten: 252225/543987 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,8

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

100

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



40

Boring 29       RD-coördinaten: 252210/544028 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,6

Boring 29       RD-coördinaten: 252210/544028 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,6

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

60
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, vlekken licht bruin

90 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, C horizont dekzand

30

Boring 30       RD-coördinaten: 252192/544071 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,6

Boring 30       RD-coördinaten: 252192/544071 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,6

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

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, BC horizont dekzand

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

45

Boring 31       RD-coördinaten: 252169/544124 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,5

Boring 31       RD-coördinaten: 252169/544124 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,5

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

60
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, zwak roesthoudend, BC horizont dekzand

90
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, C horizont dekzand



15

Boring 32       RD-coördinaten: 252149/544168 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,4
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, vlekken licht geel70

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

35

Boring 33       RD-coördinaten: 252128/544217 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,4

Boring 33       RD-coördinaten: 252128/544217 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,4

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

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, E horizont dekzand
45

Zand, matig fijn, zwak siltig, donkerbruin/oranje, onscherpe ondergrens, Bhs 
horizont dekzand

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, BC horizont dekzand100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, C horizont dekzand

45

Boring 34       RD-coördinaten: 252109/544262 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,5

Boring 34       RD-coördinaten: 252109/544262 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,5

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

50 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, vlekken donker grijs, Bh horizont verploegd60

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, BC horizont dekzand90

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, zwak roesthoudend, C horizont dekzand



60

Boring 35       RD-coördinaten: 252091/544301 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,6

Boring 35       RD-coördinaten: 252091/544301 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,6

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, 
opgebracht

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel/wit, scherpe ondergrens, opgebracht

100

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

120

Boring 36       RD-coördinaten: 252050/544384 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,5

Boring 36       RD-coördinaten: 252050/544384 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin/grijs, gevlekt/verstoord, diverse 
kleuren vlekken

35

Boring 37       RD-coördinaten: 252031/544434 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,3

Boring 37       RD-coördinaten: 252031/544434 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,3

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

45
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord70
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, BC horizont dekzand80

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, C horizont dekzand



70

Boring 38       RD-coördinaten: 252010/544479 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,3

Boring 38       RD-coördinaten: 252010/544479 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,3

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

80
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

100 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, C horizont dekzand

100

Boring 39       RD-coördinaten: 251997/544522 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,3

Boring 39       RD-coördinaten: 251997/544522 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,3

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, gevlekt/verstoord, 
vlekken licht grijs

90

Boring 40       RD-coördinaten: 251976/544569 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,1

Boring 40       RD-coördinaten: 251976/544569 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,1

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, gevlekt/verstoord, vlekken donker grijs



30

Boring 41       RD-coördinaten: 251959/544615 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,2
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, vlekken licht geel

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, matig doorworteld, zwak roesthoudend, C 
horizont dekzand

100

Boring 42       RD-coördinaten: 251941/544662 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 22,1

Boring 42       RD-coördinaten: 251941/544662 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 21,1

Zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, gevlekt/verstoord, vlekken licht geel

40

Boring 43       RD-coördinaten: 251923/544710 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,9
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
bouwvoor

55 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, BC horizont dekzand

70
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, C horizont dekzand



40

Boring 44       RD-coördinaten: 251906/544756 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,8

Boring 44       RD-coördinaten: 251906/544756 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, bouwvoor

45
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, A 
horizont dekzand

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, BC horizont dekzand

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, C horizont dekzand

50

Boring 45       RD-coördinaten: 251888/544801 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,8

Boring 45       RD-coördinaten: 251888/544801 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,8

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

65
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, BC horizont dekzand

90
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, C horizont dekzand

45

Boring 46       RD-coördinaten: 251869/544850 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,8

Boring 46       RD-coördinaten: 251869/544850 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

50 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, onscherpe ondergrens, Bh 
horizont dekzand60

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, BC horizont dekzand80

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgeel, C horizont dekzand




