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Samenvatting 

In opdracht van Axel-Veldboom Vastgoed heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd op het perceel 

Deurningerstraat 16 te Enschede. Het perceel ligt ten noorden van het centrum van Enschede 

en heeft een oppervlakte van circa 3.600 m2. De ligging van het plangebied is weergegeven in 

afbeelding 2a en een detailkaart is opgenomen in afbeelding 2b. De westzijde is momenteel 

bebouwd en de oostzijde ligt braak. De opdrachtgever is voornemens nieuwbouw in de 

oostzijde van het plangebied te realiseren en in de westzijde zijn parkeerplaatsen voorzien. Het 

onderzoek vindplaats in het kader van de aanvraag van een bouwvergunning. 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat de archeologische verwachting zich beperkt tot 

landbouwers uit de periode neolithicum-volle middeleeuwen tot de omwalling van de stad 

Enschede in de 13e eeuw. Vanaf 1900 hebben diverse gebouwen in het plangebied gestaan, 

waardoor de kans groot is dat de bodem in het plangebied verstoord is. 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem plaatselijk nog intact is. Echter in 

het grootste deel van het plangebied is de bodem ernstig verstoord. 

Binnen het plangebied wordt, gezien de bodemverstoringen in een groot deel van het 

plangebied, de kans op de aanwezigheid van archeologische waarden klein geacht. 

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

voeren. 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 5.10 

van de Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de 

Gemeente Enschede. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader en beleid 

In opdracht van Axel-Veldboom Vastgoed heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd op het perceel 

Deurningerstraat 16 te Enschede. Het perceel ligt ten noorden van het centrum van Enschede 

en heeft een oppervlakte van circa 3.600 m2. De ligging van het plangebied is weergegeven in 

afbeelding 2a en een detailkaart is opgenomen in afbeelding 2b. De westzijde is momenteel 

bebouwd en de oostzijde ligt braak. De opdrachtgever is voornemens nieuwbouw in de 

oostzijde van het plangebied te realiseren en in de westzijde zijn parkeerplaatsen voorzien. Het 

onderzoek vindplaats in het kader van de aanvraag van een bouwvergunning. 

Het archeologisch beleid van de gemeente Enschede is samengevat in de archeologische 

beleidskaart van de gemeente (zie afbeelding 1). Uit deze kaart blijkt dat het plangebied is 

gelegen in zone ‘Onderzoeksgebied A’.1 In dit gebied worden resten verwacht van de eerste 

erven van Enschede. Archeologisch onderzoek in het kader van een bouwvergunning is 

verplicht bij bodemingrepen groter dan 250 m2 en dieper dan 50 cm-mv. 

Onderhavig bureauonderzoek en het verkennend booronderzoek zijn de eerste twee fases van 

archeologisch onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd conform de BRL SIKB 4000, protocol 

4002 (bureauonderzoek) en protocol 4003 (Ivo-overig onderdeel booronderzoek).2  

Het onderzoek is uitgevoerd in december 2016 door dhr. L.C. Nijdam. De conceptversie van dit 

rapport is akkoord bevonden door de gemeente Enschede. 

 

                                                           
1
 Gemeente Enschede 2009 

2
 SIKB 2016 
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Afbeelding 1. Plangebied op een uitsnede van de archeologische beleidskaart van de Gemeente 
Enschede.  
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 Afbeelding 2a. Ligging van het plangebied (paars) op een topografische kaart.3 

 

Afbeelding 2b. Detailkaart van het plangebied op een topografische kaart.4  

                                                           
3
 Kadaster 2012 

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 verkennend booronderzoek heeft tot doel het vaststellen van de 

bodemopbouw en kansrijke zones selecteren voor vervolgonderzoek en kansarme zones 

hiervoor uitsluiten. 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: Deurningerstraat 16 
Toponiem: Deurningerstraat en Dr. Benthemstraat 
Kadastrale adressen  Enschede sectie C nr. 6756 
Provincie: Overijssel 
Gemeente: Enschede 
Opdrachtgever: Axel-Veldboom Vastgoed 
bevoegd gezag: Gemeente Enschede 
Coördinaten: Centrum Coördinaat 257837/471863 
Oppervlakte: 3.600 m

2
 

Kaartblad: 34f 
Onderzoekmeldingsnummer: 4026261100 

2 Bestaande en toekomstige situatie 

2.1 Beschrijving plan- en onderzoeksgebied 

De westzijde van het plangebied is momenteel bebouwd en de oostzijde ligt braak.  

2.2 Voorziene ontwikkeling 

De bestaande bebouwing in de westzijde van het perceel zal worden gebruikt bij de realisatie 

van de plannen in dit gedeelte van het plangebied. In de braakgelegen oostzijde zal een 

nieuwbouw plaatsvinden met in het uiterste oosten nieuwe parkeerplaatsen en een 

toegangsweg. 
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Afbeelding 3a. Toekomstige inrichtingsplannen. 

 
Afbeelding 3b. Toekomstige inrichting. 
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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 is gelegen op de westflank van een in het Saalien door het landijs opgestuwde 

wal van Enschede. De gestuwde  afzettingen betreffen zand- en grindrijke bodemlagen afgezet 

in de periode daarvoor door vlechtende riviersystemen. In de laatste ijstijd,  het ‘Weichselien’ 

is door de wind zand afgezet (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel). Uit de 

geologische kaart blijkt dat het plangebied ligt in een gebied waar dekzand aan de oppervlakte 

ligt (zie afbeelding 4).  

Afbeelding 4. Het plangebied geprojecteerd op de geologische kaart van Nederland.5  

 

Op de geomorfologische kaart is het plangebied gelegen in de bebouwde kom. Uit de kaart 

blijkt dat in het oosten een hoge stuwwal ligt. Op een hoogtekaart van de omgeving van het 

plangebied is deze stuwwal goed te zien (zie afbeelding 5). Ten noordwesten van het 

plangebied komen gordeldekzandruggen voor.6  

                                                           
5
 Rijks Geologische Dienst 1979 

6
 Alterra 2008 
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Ook op de bodemkaart ligt het plangebied binnen de bebouwde kom. Nabij het plangebied 

komen hoge zwarte enkeerdgronden in lemig fijn zand (code zEZ23), gooreerdgronden (pZn23) 

en er komen laarpodzolgronden (cHn23)voor. Gezien de grote afwisseling in bodems is een 

betrouwbare  interpolatie niet mogelijk.7 Misschien dat met behulp van het landgebruik op 

oude kaarten meer kan worden gezegd over het type bodem die binnen het plangebied 

aanwezig was.  

 
Afbeelding 5. Plangebied geprojecteerd op een hoogtekaart op basis van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN.)8 

 

3.3 Historische situatie op oude kaarten 

De naam Enschede kent zijn oorsprong in het begin van de 12e eeuw. De naam kan 
geïnterpreteerd worden als ‘en = einde’ en ‘schede = scheiding’ . Mogelijk heeft de naam 
Enschede met het scheidende karakter van de heuvelrug ten oosten van de stad te maken. In 
1325 kreeg Enschede stadsrechten, maar de stad kwam pas na 1830 door de textielnijverheid 
tot ontwikkeling.9 Nadat de stad stadsrechten kreeg, kreeg Enschede een dubbele gracht met 
daar tussen een aarden wal. De ronde vorm van de vestingstad van toen is nog altijd in het 
stratenpatroon van de stad aanwezig (zie afbeelding 2a). Het plangebied bevond zich in deze 
periode (14e-16e eeuw  in een zone waar, om de stad te beschermen tegen aanvallers, niet 
gebouwd mocht worden. Op de stadsplattegrond van Van Deventer uit circa 1560 kwam dan 
ook geen bebouwing in de omgeving van het plangebied voor.10 

Het plangebied ligt op de oudste detailkaart van het plangebied van rond 1780 aan de 
oostzijde van de westelijk van twee uitvalswegen vanuit de stad naar het noorden (zie 
voorblad van dit rapport). Uit de minuutplan (1811-1832) blijkt dat in de zuidwestpunt van het 
plangebied toen bebouwing stond (zie afbeelding 6). De veldminuut uit circa 1850 laat een 
kleinschalig landschap zien, waar de nattere (kwelgebieden) in gebruik zijn als weiland en de 
hoger gelegen zandruggen in gebruik zijn als akkerland. Het kerkhof dat ook nu nog bestaat en 
is opgericht in 1829 is op de kaart aangegeven (zie afbeelding 7).  

                                                           
7
 Alterra 1965-1995 

8
 AHN-2 2007-2012 

9
 Berkel en Samplonius 2006 

10
 Boshoven 2005 
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Op het informatiebord bij het kerkhof van de ANWB staat dat het een boerenkerkhof betreft 
van de voormalige gemeente Lonneker. Het plangebied ligt ten noorden van dit kerkhof in de 
zuidwest hoek van een hoger gelegen akker. Er is geen bebouwing in het plangebied aanwezig. 
Het gebied ten noorden van de stad staat aangegeven als ‘Het Lazonder’. 

Afbeelding 6. Minuutplan van het plangebied uit1811-183211  

                                                           
11

 Kadaster 1811-1832 
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Afbeelding 7. Het plangebied op een veldminuut van rond 1850.12 

Na 1900 is het plangebied bebouwd met diverse gebouwen. Het gebouw dat nu nog in de 

westzijde staat is gebouwd na 1985 (zie afbeelding 8). 

                                                           
12

 Bureau Militaire Verkenningen 1850 
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Afbeelding 8. Plangebied op uitsneden van topografische kaarten van de afgelopen honderd 
jaar.13 

                                                           
13

 Bonnebladen en Kadastrale kaarten geraadpleegd op www.topotijdreis.nl 
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Afbeelding 9. AMK-terreinen en vondstlocaties (archis 3.0). 
 

Afbeelding 10. Onderzoeksmeldingen (archis 3.0). 
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3.4 Bekende archeologische gegevens  

Archeologische Monumenten Kaart 

De kern van Enschede is opgenomen in de archeologische monumentkaart onder AMK-terrein 

13970. 

Archeologische vondstlocaties 

Binnen de middeleeuwse vesting van Enschede zijn diverse archeologische vondsten gedaan. 

Daarbuiten zijn opvallend weinig vondsten gedaan (zie afbeelding 8), terwijl er wel 

onderzoeken zijn uitgevoerd (zie afbeelding 9). Op circa 400 meter ten noordoosten van het 

plangebied is een granieten hamerbijl uit het neolithicum aangetroffen (vondstlocatie 

2711623100). 

Onderzoeksmeldingen (zie afbeelding 10) 

De resultaten van de onderzoeken behorende bij meldingen direct ten westen, oosten en 

zuiden van het plangebied worden hieronder besproken. Direct ten noorden van het 

plangebied is nog geen onderzoek uitgevoerd. 

(Westen) 

2238762100 (verkennend booronderzoek, advies geen vervolgonderzoek,  want bodem 

verstoord)14 

2270092100 (verkennend booronderzoek, bodem verstoord, veel baksteen en puinresten).15 

2297017100 (verkennend booronderzoek, bodem sterk verstoord).16 

 

(Oosten) 

2152723100 (De bodem was grotendeels geroerd met uitzondering van twee boringen waar 

de intacte bodem vanaf 1,4 m –mv aanwezig was. Er is geen vervolgonderzoek geadviseerd)17 

2255545100 (De bodem is grotendeels geroerd tot in de C-horizont, geen vervolgonderzoek)18 

(Zuiden) 

2073408100 (bodem grotendeels verstoord en er wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd)19 

2252223100 (bureauonderzoek) 

Verwachtingskaart 

Op de verwachtingskaart (zie afbeelding 11) staat ten zuidwesten van het plangebied een 

sterretje, dat aangeeft dat hier een hoeve stond. Ten noordwesten van het plangebied stond 

een windmolen. Het plangebied krijgt middelhoge archeologische verwachting voor 

landbouwers en een lage verwachting voor resten van jagers en verzamelaars.20 

 

 

                                                           
14

 Breda, e.a. 2010 
15

 Geen rapport gevonden online, wel een verwijzing naar het rapport. 
16

 Kappel en Blom 2010 
17

 Norde 2007 
18

 Breda 2010 
19

 Boshoven en Kwakkel 2005 
20

 Boshoven e.a. 2005 
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Afbeelding 11. Plangebied geprojecteerd op de verwachtingskaart archeologie van de 
gemeente Enschede. 21   

                                                           
21

 Boshoven e.a. 2005 
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4 Archeologische verwachting 

In  het plangebied kunnen op basis van de geologische ondergrond archeologische resten uit 

de periode na de afzetting van het dekzand verwacht worden. Het gaat om de periode laat-

paleolithicum-nieuwe tijd. Op basis van bodemtype en geomorfologie geven de 

verwachtingskaarten het plangebied een lage kans op resten uit de periode van jagers en 

verzamelaars en een middelhoge kans op resten van landbouwers. Op basis van het 

landgebruik op de veldminuut uit 1850 bestaat de kans dat in het plangebied een opgebracht 

landbouwdek aanwezig is of was. Daaronder kunnen resten van een podzolgrond redelijk 

intact aanwezig zijn.  

Op basis van ligging van het plangebied in het schotsveld vanuit de middeleeuwse vesting van 

Enschede is de verwachting laag voor resten van boerderijen uit de periode 13e- 17e eeuw. Er 

golden bouwrestricties. Op kaarten vanaf het einde van de 18e eeuw komt er rondom de stad 

bebouwing voor. Ook langs de oostzijde van de Deurningerstraat ter hoogte van het 

plangebied stond aan het begin van de 19e eeuw bebouwing. Pas na 1900 is de locatie zelf 

bebouwd. 

De archeologische verwachting beperkt zich tot landbouwers uit de periode neolithicum-volle 

middeleeuwen tot de omwalling van de stad Enschede in de 13e eeuw. Indien de bodem intact 

is dan worden archeologische indicatoren in de onderzijde van een eventuele landbouwdek en 

in de top van het natuurlijke bodemprofiel verwacht. In verband met de zure omstandigheden 

zullen organische resten snel verloren zijn gegaan. In de regel kunnen verweerde resten van 

aardewerk , houtskool en vuursteenfragmenten worden verwacht. Ook kan onder het 

landbouwdek een oudere akkerlaag aanwezig zijn. Indien het een vondsarme site (grafveld) 

betreft dan bestaat de kans dat er geen archeologische indicatoren aanwezig zijn. 

Vanaf 1900 hebben diverse gebouwen in het plangebied gestaan, waardoor de kans groot is 

dat de bodem in het plangebied verstoord is. Uit de bouwarchieven van de gemeente 

Enschede blijkt dat langs de zuidgrens een grote garage heeft gestaan en in de noordzijde 

stond een houten schoolgebouw. Bodemverstoringen zijn goed door middel van 

grondboringen op te sporen. Losse grond en gevlekte gronden (bruin met lichtgele vlekken of 

lichtgele grond met juist humeuze brokken) duiden op bodemverstoring.  
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5 Verkennend booronderzoek 

Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 7 december 2016 door L.C. Nijdam (senior 

prospector). De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1.  

5.1 Methode 

In het plangebied zijn 10 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 5104.22 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn 

beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.23  

De archeologisch belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.24 

5.2 Resultaten en interpretatie 

Veldinspectie 

Het terrein lag braak. Het centrale gedeelte van het terrein was wat lager gelegen dan de 

randen aan de noord-, oost- en zuidzijde. 

Verkennend booronderzoek 

De resultaten van het verkennend booronderzoek zijn in de onderstaande tabel samengevat. 

(De getallen betreffen de hoogte in m + NAP). 

Boring Opgebracht/geroerd Bh horizont C-horizont 

1 40,6 -40,05 m 40,05 - 39,9 39,9 - 39,6 

2 40,4 - 39,8 gestuit ? ? 

3 40,4 - 38,4 gestaakt - - 

4 40,4 - 40,2 Gestuit ? ? 

5 40,2 - 39,5 - 39,5 - 39,2 

6 40,3 - 39,4 - 39,4 – 39,1 

7 40,3 – 38,5 - - 

8 40,3 - 38,8 - - 

9 40,3 - 39,1 - - 

10 40,4 - 39,8 39,8 - 39,5 39,5 - 39,2 

 

In de boringen 1 en 10 is een intacte Bh-horizont aangetroffen rond 40,0 m + NAP. De boringen 

2 en 4 zijn voortijdig gestuit als gevolg van een aanwezige verharding van gebroken puin. De 

overige boringen zijn doorgezet tot onder het niveau waarop nog een intacte bodem verwacht 

kon worden. De diepte van de bodemverstoringen heeft ertoe geleid dat de boringen 3, 7, 8 en 

9 niet tot in de C-horizont zijn doorgezet. Als gevolg van het toestromen van grondwater liep 

het boorgat vol. In de boringen 5 en 6 is onder een ondiepe verstoring tot in de C-horizont 

geboord.  

                                                           
22

 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
23

 Bakker en Schelling 1989 
24

 Bosch 2007 
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Afbeelding 11. Boorpunten en interpretatie van de boringen. 

 

Uit de kaart met resultaten blijkt dat de bodem in een groot deel van het plangebied verstoord 

is. Er zijn vermoedelijk kleinere zones waar de bodem nog enigszins intact is.  
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6 Conclusies 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 
plangebied ligt?  
Het plangebied ligt in een dekzandgebied op de westflank van een stuwwal. Een 
oorspronkelijk landbouwdek is niet aangetroffen. In twee boringen is een Bh-horizont 
aangetroffen, waaruit blijkt dat de bodem plaatselijk nog intact is. Echter in het 
grootste deel van het plangebied is de bodem ernstig verstoord. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

Binnen het plangebied wordt, gezien de bodemverstoringen in een groot deel van het 

plangebied, de kans op de aanwezigheid van archeologische waarden klein geacht. 

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

Er worden geen resten verwacht. 

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

De bodem is tot sterk wisselende diepte verstoord en plaatselijk nog intact. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Gezien de aangetroffen bodemverstoringen in een groot deel van het plangebied 

wordt de kans klein geacht dat er nog archeologische resten in het plangebied 

aanwezig zijn. 

7 Aanbeveling 

Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

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

voeren. 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 5.10 

van de Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de 

Gemeente Enschede.  
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Boring 1       RD-coördinaten: 257844/471881

-mv (m)    NAP(m)

0 40,6

Boring 1       RD-coördinaten: 257844/471881

-mv (m)    NAP(m)

1 39,6

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs, scherpe ondergrens, opgebracht, 
vlekken humeuze grond

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs/bruin, scherpe ondergrens, opgebracht70

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

100

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

30

Boring 2       RD-coördinaten: 257842/471863

-mv (m)    NAP(m)

0 40,4
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, sterk 
puinhoudend, opgebracht

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend, 
gevlekt/verstoord, gestuit op puin

30

Boring 3       RD-coördinaten: 257840/471845

-mv (m)    NAP(m)

0 40,4

Boring 3       RD-coördinaten: 257840/471845

-mv (m)    NAP(m)

1 39,4

Boring 3       RD-coördinaten: 257840/471845

-mv (m)    NAP(m)

2 38,4

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

155

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

200

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin/grijs, gevlekt/verstoord, grondwaterer gat loop 
vol



20

Boring 4       RD-coördinaten: 257818/471859

-mv (m)    NAP(m)

0 40,4
gebroken puin,  gestuit

45

Boring 5       RD-coördinaten: 257818/471852

-mv (m)    NAP(m)

0 40,2

Boring 5       RD-coördinaten: 257818/471852

-mv (m)    NAP(m)

1 39,2

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, opgebracht

60
Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, Aa

70
Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin/zwart, gevlekt/verstoord, 
Ap

80

Zand, matig fijn, matig siltig, oranje/bruin, matig roesthoudend, Bhs horizont 
dekzand

100

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

10

Boring 6       RD-coördinaten: 257821/471868

-mv (m)    NAP(m)

0 40,3

Boring 6       RD-coördinaten: 257821/471868

-mv (m)    NAP(m)

1 39,3

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
opgebracht

75

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

90

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

120

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



180

Boring 7       RD-coördinaten: 257812/471869

-mv (m)    NAP(m)

0 40,3

Boring 7       RD-coördinaten: 257812/471869

-mv (m)    NAP(m)

1 39,3

Boring 7       RD-coördinaten: 257812/471869

-mv (m)    NAP(m)

2 38,3

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs/bruin, matig puinhoudend, gevlekt/verstoord, 
grondwater gestaakt

15

Boring 8       RD-coördinaten: 257811/471845

-mv (m)    NAP(m)

0 40,3

Boring 8       RD-coördinaten: 257811/471845

-mv (m)    NAP(m)

1 39,3

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

150

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



120

Boring 9       RD-coördinaten: 257836/471873

-mv (m)    NAP(m)

0 40,3

Boring 9       RD-coördinaten: 257836/471873

-mv (m)    NAP(m)

1 39,3

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

20

Boring 10       RD-coördinaten: 257834/471856

-mv (m)    NAP(m)

0 40,4

Boring 10       RD-coördinaten: 257834/471856

-mv (m)    NAP(m)

1 39,4

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs/bruin, sterk puinhoudend, opgebracht

50 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, opgebracht
60

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

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, donkeroranje/bruin, onscherpe 
ondergrens, matig roesthoudend, Bhs verkit

120

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




