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Samenvatting 

In opdracht van het Projectbureau N201 + van de Provincie Noord-Holland heeft RAAP Archeolo

gisch Adviesbureau in augustus 2010 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in 

verband met werkzaamheden in het kader van natuurcompensatie voor de toekomstige N201 in de 

Bovenkerkerpolder (gemeente Amstelveen), 

Uit het bureauonderzoek bleek dal op het AHN in het plangebied een aantal hogere delen herken

baar waren, vermoedeliJk getijdengeulen/kreken die zich hebben ingesneden in een waddenge

bied circa 6000 jaar geleden. Het veen dat deze kreken en dit landschap oorspronkelijk afdekte 

vanaf de Bronstijd , is in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd afgegraven, zodat het landschap 

van 6.000 jaar geleden weer aan het maaiveld ligt. Hoewel uit de gemeente Amstelveen van der

geliJke kreekruggen nog geen vindplaatsen bekend zijn, is dat elders in de wijde omgeving (biJ

voorbeeld de gemeente De Ronde Venen) wei het geval. Vanwege de hog ere ligging -als gevolg 

van reli~finversle- vormden de kreekruggen in het plangebied vermoedelijk ook een gunstige 

bewoningslocatie. 

Het veldonderzoek richtte zich op de vraag of het daadwerkelijk ging om kreekruggen . Indien dat 

het geval was, is onderzocht of sprake was van bewoonbare oeverafzettingen of andere bewoon

bare niveaus en of die nog inlact waren (in principe geldt daarbij dat wanneer sprake is van ont

kalkte afzettingen ervan uitgegaan is dat zij nog intact zijn). 

In zowel het westelijke als het oosteliJke deel van het plangebied is vastgesteld dat de hoogtever

schillen het resultaat zijn van de aanwezigheid van een kreekrug in de ondergrond. In het weste

lijke deel betrett het twee verschillende kreken, die elkaar deels lijken te doorsnijden . De oudste 

van de twee is slecht herkenbaar op het AHN aan het maaiveld en ook in de borlngen. Pas na 

afronding van het veldonderzoek bleek uit nadere analyse van het AHN dat deze kreek verder 

doorliep dan op de beleidsadvieskaart staat aangegeven (Soon ius & Bekius 2008), In het ooste

lijke deel van het plangebied is het hoogteverschil deels het gevolg van de aanwezige kreek, maar 

deels ook van het nivelleren van het oorspronkelijke hoogteverschil. Daardoor zijn de lagere delen 

opgevuld met de afgeschoven hogere delen en is het hoogteverschil over een veel groter deel uit

gesmeerd dan de zone waar de kreekrug zich daadwerkelijk bevindt. 

De jongste van de beide kreken is aangetroffen vanaf het maaiveld en lijkt te zijn afgetopt. Aange

zien ook de oeverafzettingen van deze kreek nauwelijks zijn gerijpt en de kreek in zijn geheel vrij 

smal is, lijkt de jongste kreek niet als een kansrijk niveau beschouwd te kunnen worden. 

De oudere kreek kan naar analogie met vergelijkbare kreekruggen elders echter wei als een kans

rijk niveau worden beschouwd. De kreekafzettingen zijn (matig) gerijpt, nlet afgetopt en het betreft 

een vrij brede kreek. Vondstlagen, zoals van andere vindplaatsen wei bekend zijn, zijn niet aan

getroffen. Aangezien de kreek nog niet helemaal onderzocht is (daze is immers pas na afronding 

van het veldwerk 'ontdekt') kan een dergelijke laag elders op de kreekafzettingen mogelijk nog wei 
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worden aangetroffen. Overigens is deze kreek in het oostelijke deel van het plangebied wei afge

topt en derhalve niet meer intact. 

Naast eventuele vindplaatsen op de oudere kreekrug kunnen in het plangebied oak nog andere 

sporen van menselijke activiteit worden aangetroffen, zoals fuiken, visweren en/of kana's. Oit 

betreft echter vrijwel altijd toevalsvondsten, aangezien dergelijke vondsten met de reguliere pros

pectiemethoden vrijwel niet kunnen worden opgespoord (vergelijk Kruidhof e.a., 2007). Ondanks 

dat niet het hele oppervlak van kreek 1 is onderzocht, kunnen vermoedelijk ook de grotere vind

plaatsen (300 tot 1200 m2) die mogelijk aanwezig zijn, niet worden opgespoord met aanvullend 

booronderzoek. Aanvullende boringen in het bij onderhavige onderzoek gebruikte boorgrid, leve

ren hoogstwaarschijnlijk dezelfde informatie op over de aangetroffen kansrijke geo(morfo)logische 

niveaus. Wanneer daadwerkelijk gericht naar vindplaatsen op de oevers van de kreken gezocht 

wordt, dient een zeer dicht boorgrid gebruikt te worden. 

De aanbevelingen voor het plangebied zijn tweeledig (figuur 7): 

Voor het grootste deel van het plangebied, het deel met wadvlakteafzettingen buiten de beide 

kreken en voor het oostelijke deel van het plangebied (de groene zone op figuur 7) wordt in het 

kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden in dit deel van het plangebied onverwacht toch 

archeologische resten worden aangetroffen, dan is dan is conform artikel 53 en 54 van de Monu

mentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondst

melding via ARCH IS) . 

Voor de percelen waar een waterpartij wordt aangelegd (de rode zones op tiguur 7), geldt dat hier 

een zoeksleuvenonderzoek dient plaats te vinden . Zoals boven reeds is aangegeven zal een aan

vullend booronderzoek namelijk niet meer informatie opleveren over de archeologische poten-

tie, maar aileen de resultaten van het onderhavige onderzoek bevestigen dat sprake is van een 

archeologisch kansrijk oeverniveau . Met het voorgestelde zoeksleuvenonderzoek kunnen de kans

rijke niveaus over een groter oppervlak worden onderzocht en wordt de kans op het aantreffen 

van archeologische resten aanzienlijk vergroot. Ook wordt de geologische kennis van de kreken 

aangevuld . BiJ dit zoeksleuvenonderzoek zullen dus de kansrijke geo(morfo}logische niveaus (de 

oevers van de kreken) worden onderzocht op het voorkomen van archeologische resten, maar zal 

bovenal een geologisch pratiel over beide kreken worden aangelegd. Oit profiel reikt maximaal tot 

de ontgravingsdiepte van de waterpartijen. Voorafgaande aan het zoeksleuvenonderzoek dient 

een Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld. De werkzaamheden kunnen pas een aan

Yang nemen, waneer dit PvE door de bevoegde overheid is goedgekeurd. 
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archeologische vlndplaatsen- en verwachtingskaart (naar: Soonius & Bekius, 2008) 

I===:J kreekrug 
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AMK-terrein 

grens plangebied 

Figuur 1. Ligging van het plangebied met ARCHIS-waarnemingen en AMK-terreinen geprojecteerd op de 

archeologische vindplaatsen- en verwachtingskaart van de gemeente Amstelveen (naar: Soonius & Bekius. 

2008); inzet: ligging in Noord-Holland (ster) . 
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1 Inleiding 

1.1 Kader en doelstelling 

In opdracht van het Projectbureau N201+ van de Provincie Noord-Holland heeft RAAP Archeolo

gisch Adviesbureau in augustus 2010 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in 

verband met werkzaamheden in het kader van natuurcompensatie voor de toekomstige N201 in de 

Bovenkerkerpolder (gemeente Amstelveen). 

Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen reid en tot 

aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het bureauon

derzoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte archeologische waarden 

teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Doel van het veldonderzoek (verkennende 

fase) was het toetsen van die gespecificeerde archeologische verwachting en het in kaart brengen 

van de archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden (kreekruggen), alsmede de intact

heid en bewoonbaarheid daarvan. Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang 

van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens in hoofdstuk 4 een advies geformuleerd met 

betrekking tot eventueel archeologisch vervolgonderzoek. 

1.2 Administratieve gegevens 

Het plangebied (19 ha) ligt direct ten westen van de Bovenkerkerpolderdijk en wordt doorsneden 

door de Middenweg van de Bovenkerkerpolder (figuur 1). Het gebied staat afgebeeld op kaartblad 

31 B van de topografische kaart van Nederland (schaal 1 :25.000). 

Gemeente: Amstelveen 

Plaats: Amstelveen (buitengebied) 

Plangebied: Bovenkerkerpolder (natuurcompensatie N201) 

Onderzoeksgebled: aileen de zones met (vermoedelijke) kree.kruggen binnen het plangebied 

Centrumcoordinaten: 118.125/473.490 

ARCHIS-vondstmeldingsnummers: niet van toepassing 

ARCHIS-waarnemlngsnummers: niet van toepassing 

ARCHIS-onderzoeksmeldlngsnummer: 42357 

RAAP vindplaatsnummer: niet van toepassing 

RAAP objectnummer: niet van toepassing 

1.3 Toekomstige situatie 

Binnen het plangebied zal in verband met de aanleg van de toekomstige N201 natuurcompensatie 

plaatsvinden. Daarbij zullen waterpartijen, rietland, nat grasland en struwelen worden aangelegd. 

De daarmee gepaard gaande bodemverstoringen staan weergegeven in tabel 1 en op figuur 2. 
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waterpartij (antgraving tot max. 6,70 m -NAP) 

rielland (ontgraving tot max. 6,05 m -NAP) 

nat grasland (ontgraving tot max. 5,70 m -NAP) 

stfu veel (ull iYIi:tviIlY lui Hli:tX. 5170 rn -NAPj 

bestande situatie gehandhaafd 

grens plangebied 

Figuur 2. Overzicht van de voorgenomen (bodem)ingrepen in het plangebied, 

Binnen een aantal percelen zullen geen bodemingrepen plaatsvinden, maar zal de bestaande situ

atie worden gehandhaafd.' 

Geplande bodemingreep Maxlmale bodemverstoring 

Struweel 70 em (max. 5,70 m -NAP) 

Nat grasland 70 em (max. 5,70 m -NAP) 

Rielland 130 em (max. 6,05 m -NAP) 

Waterpartij 170 em (max. 6,70 m -NAP) 

Tabel1 . Overzicht van de geplande bodemingrepen en de daarmee gepaard 

gaande bodemverstoringen (zie figuur 2) . 

toen en anaer op basis van het door de opdrachtgever aangeleverde definitieve ontwelp d.d. 05-11-2010 met Grontmij-projectnummer 299833 en 

tekeningnummer 2998331 01.dwg. 
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1.4 Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek. Het veldonderzoek 

bestond uit een verkennend booronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van 

de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). 

De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.1), beheerd door de Stichting Infra

structuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl).geldt in de praktijk als richtsnoer. 

RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap. 

Zie tabel 2 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. Achter in 

dit rapport is een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen en worden enkele vaktermen beschre

ven (zie verklarende woordenlijst). 

Archeologische perioden 

Tljdperk Datenng 

Nleuwste d (=Nieuwe lijd C) 
�__--------~~----~~~---------.----------------__+ 1795 

Nieuwe tijd 1------------------+ 1650 

1---------------------------------+------------------+ 1500 

Mlddeleeuwei'l 

1-'....:....:..--------------+ 1250 

1--.,---------------+ 1050 

1---------------+ 900 

1----~---------+ 725 

1-'~--~~~----+ 525 

1--------------------------------~--~----~----~--+ 450 

Romelnse tlJd 
1__----------------+ 270 

1-------------------+ 70 na Chr. 

------------------...:---~----__!I__----'''---------------+ 15 voor Chr. 

l:.Jzertljd 
1-------------------+ 250 

1-------------------+ 500 

------------~----------------!1__----'''---------------+ 800 

Bronstijd 
1------------------+ 1100 

/------------------+ 1800 

---------------------------!1--~~----------+ 2000 

1-----------------+ 2850 

1-----------------+4200 

--------------------------...,1---'''-------:::--------+490015300 

1----'--------------+8640 

~---------------------------~--~--,-------__+9700 

Paleollthicum 
(Oude St.onlijd) 

rebel 2. Archeologische tijschaal. 

Dud 
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2 Bureauonderzoek 

2_1 Methoden 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te stel

len. Daartoe zijn reeds bekende archeologische en aardkundige gegevens verzameld en is het 

grondgebruik in het plangebied in het heden en verleden ge'lnventariseerd. 

Geraadpleegd zijn de volgende bronnen: 

- de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Amstelveen (Soon ius 

& Bekius, 2008); 

- het ARCHeologisch I nformatie Systeem (ARCH IS); 

- de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 

- de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW); 

- literatuur en historisch en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuurlijst); 

- de recente topografische kaart 1 :25.000; 

- recente luchtfoto's uit Google Earth (http:/www.earth.google.com); 

- het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 

- het informatiesysteem Kennis Infrastructuur CultuurHistorie (KICH). 

2.2 Resultaten 

Huidige situatie 

Op recente topografische kaarten 1 :25.000 is het plangebied afgebeeld als gras- en akkerland 

met sloten (Soonius & Bekius, 2008; figuur 1). Recente luchtfoto's uit Google Earth bevestigen 

dit grondgebruik. Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (http://www.ahn.nl/) varieert de 

maaiveldhoogte in het plangebied tussen circa 4,5 en 5,5 meter -NAP. 

Volgens informatie van het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLlC) wordt het plangebied 

doorsneden door enkele kabels en leidingen. Het betreft de nutsvoorzieningen van de huidige 

boerderijen binnen het plangebied. Afgezien van deze kabels en boerderijen zijn op basis van de 

geraadpleegde bronnen geen relevante infrastructurele objecten ge'ldentificeerd in het plangebied . 

Aardkundige situatie 

Geo(morfo)/ogie 

Het landschap binnen het plangebied, zoals dat rond 4500 voor Chr. aanwezig was, is het best te 

vergelijken met dat van de huidige Biesbosch. Er was sprake van een gebied met smalle kreken en 

geulen, die via grotere geuisystemen in verbinding stonden met de zee. Binnen dit gebied waren 

eigenlijk aileen de oeverwallen langs de geulen geschikt voor bewoning. Toen de kreken en geulen 

verlandden, bleven deze nog enige tijd herkenbaar als verhoging in het landschap en werden zij 

mogelijk ook geschikt voor bewoning. 

13 
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Vanaf 4000 voor Chr. verslechterden echter de bewoningsomstandigheden. Ais gevolg van ver· 

natting door het afsluiten van de kust begon er een lange periode van veengroei, waarbij ook de 

kreekruggen uiteindelijk werden overgroeid . 

Oit veengebied werd vanaf de 11 e eeuw ontgonnen, waarbij men al vrij snel het veen begon af te 

graven voor de winning van turf. Hierdoor ontstonden meren, die in de Nieuwe tijd zijn drooggema

len . In deze droogmakerijen bevindt zich nu, vanwege het afgraven van het veen, het oorspronke

lijke landschap van circa 6000 jaar geleden aan het oppervlak. 

Ook het plangebied ligt binnen een droogmakerij. Op een uitsnede van het AHN zijn duidelijk hoger 

liggende delen herkenbaar binnen een relatief vlak en lager gelegen landschap (figuur 3) . De 

hogere delen representeren vanwege het grillige verloop vermoedelijk de voormalige kreken en 

geulen die het vlakke kwelderlandschap doorsneden. Bij eerder onderzoek ter hoogte van de aan

sluiting van de toekomstige N201 met de Zijdelweg (De Groot, 2010; MOiler 2004a) is aangetoond 

dat de verhoging die daar op het AHN zichtbaar is, inderdaad een kreek representeert. Langs deze 

kreek was geen sprake van oevers en aanwijzingen voor rijping werden niet waargenomen in de 

afzettingen van de kreek. Op grond daarvan werd geconcludeerd dat deze kreekrug snel over

groeid is geraakt door veen en niet voor bewoning geschikt is geweest. 

Vermoedelijk had het veen in het plangebied oorspronkelijk een dikte van minimaal 1,7 meter tot 

meer dan 2 meter. Bij archeologisch onderzoek ter plaatse van het gemaal Noorderlegmeer ten 

zuidoosten van het plangebied is namelijk veen van die dikte aangetroffen (De Groot, 2009). Ove· 

rigens bevindt dat gebied zich grotendeels in onverveend bovenland, tussen de Bovenkerker Pol

derdijk en de Amstel. Hier is het veen, vanwege de nabije ligging van de Amstel, in het verleden 

niet afgegraven. 

Aan de basis van de boringen van De Groot (2009) is dekzand aangetroffen (5,3 m -Mv; 10,3 m 

-NAP). Ook in onderhavig plangebied kan dekzand worden aangetroffen. Onbekend is of de kreken 

zich tot in het dekzand hebben ingesneden. In de directe omgeving van het plangebied heeft 

namelijk geen eerder veldonderzoek plaatsgevonden. Voor de natuurcompensatie ten zuiden van 

het plangebied heeft aileen een bureauonderzoek plaatsgevonden en is geen veldonderzoek uit

gevoerd om bijvoorbeeld de aanwezigheid van eventuele kreekruggen vast te stellen (Huizing

Schreur & Soetens, 2008). 

IKAW 

Op de IKAW va It het plangebied in een zone met een zeer lage archeologische verwachting. Oeze 

waardering is gebaseerd op de ligging van het plangebied in een droogmakerij (Deeben, 2008; zie 

ook www.cultureelerfgoed.nl).DeIKAW is echter zeer grofschalig van opzet. Fenomenen zoals de 

(vermoedelijke) kreekruggen in het plangebied zijn hierop niet meegenomen. 

AHN en luchtfoto's 

Op de weergave van het AHN zijn in het plangebied verschillende (vermoedelijke) kreekruggen 

duidelijk waarneembaar (de hogere, donkerblauwe en groene delen op figuur 3). In het deel van 

het plangebied ten westen van de Middenweg kan een noord-zuid georienteerde aftakking van een 

kreekrug met enkele smallere uitlopers in zuidoostelijke richting worden herkend. Deze loopt waar

schijnlijk door in het oostelijke deel van het plangebied, maar is daar minder duidelijk herkenbaar. 
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legenda 
hoogte maaiveld to.v. NAP (em) 
,----r 500 en hoger 

Figuur 3. Ugging van het plangebied geprojecteerd op het Actueef Hoogtebestand Nederland (bron: www.ahn.nf) . 
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Tegen de Bovenkerker Polderdijk waaiert de kreek mogelijk over een grote breedte uit. Ook ten 

oosten van de Amstel lijkt de kreek door te lopen en heeft deze een meanderend verloop. De (ver

moedelijke) kreekrug ligt maximaal circa 1 meter hoger dan de rest van het plangebied. 

Opvallend is dat vrijwel aile boerderijen in de omgeving van het plangebied zijn gebolJwd op de 

loop van een (vermoedelijke) kreekrug . Oat zal ongetwijfeld te maken hebben met de hogere lig

ging daarvan alsmede de stevigere (zandigere) ondergrond ter plaatse van de kreekruggen. 

Op recente luchtfoto's uit Google Earth (www.earth.google.com) zijn de kreekruggen niet herken

baar. Oat is het gevolg van het feit dat het grootse dee I van de percelen binnen het plangebied in 

gebruik is als grasland. Eventueel zandiger materiaal in de ondergrond zal daarom niet worden 

opgeploegd en dus ook niet op luchtfoto's zichtbaar zijn. 

Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Over de situatie in het plangebied voorafgaand aan de Middeleeuwen is naast de bovengenoemde 

aardkundige ontwikkelingen weinig bekend. Uit de wijdere omgeving (bijvoorbeeld de gemeente 

De Ronde Venen) is weI bekend dat in prehistorische perioden op de hoger gelegen oevers van de 

kreken en geulen menselijke bewoning heeft plaatsgevonden (zie onder archeologie). 

In de Vroege Middeleeuwen werd het veengebied rond Amstelveen niet bewoond, simpelweg 

omdat dit te nat was voor zowel bewoning als agrarisch gebruik. Vermoedelijk yond aileen exten

sief gebruik plaats, zoals jagen en visvangst. 

Ais gevolg van de groeiende bevolking vanaf de 11 e eeuw, nam de vraag naar landbouwgrond toe . 

Daarom werd vanaf de hoge zand- en geestgronden meer naar het westen het veengebied inge

trokken om dat geschikt te maken voor de landbouw. In eerste instantie werd het veengebied ont

waterd door het graven van sloten . Resultaat daarvan was een regelmatige strokenverkaveling, 

waarbij het ontgonnen gebied door middel van kades werd beschermd tegen wateroverlast uit de 

niet ontgonnen gebieden. De Hollandse Dijk was bijvoorbeeld een zijkade om de ontginningen in 

de Bovenkerkerpolder te beschermen. 

Ais gevolg van de ontwatering begon het veen te oxideren. Het resultaat daarvan was een daling 

van het maaiveld door het inklinken van het geoxideerde veen . Mede daarom werden de ontginnin

gen ook weer kwetsbaarder voor overstromingen, die het veen verder aantastten en zorgden voor 

het ontstaan van meren en plassen (bijvoorbeeld de Haarlemmermeer). 

In de Nieuwe tijd werden deze meren en plassen nog verder uitgebreid door de turfwinning die een 

grote vlucht nam. Mede omdat ook onder water veen gewonnen kon worden, werd de uitbreiding 

van de plassen een groter probleem. Uiteindelijk leidde dat ook tot verboden op het winnen van 

veen . Ook de Bovenkerkerpolder was tot in de 17e eeuw nog een groot meer. Pas in 1765 werd 

aan de droogmaking van de polder begonnen (Haartsen & Brand, 2005; Soonius & Bekius, 2008) . 

Historische kaarten uit de 1ge eeuw laten voor het plangebied een situatie zien die overeenkomt 

met de huidige situatie. Op de kadastrale minuut uit de periode 1811-1832 en de topografische 

kaarten uit circa 1850 en 1900 staan aileen de boerderijen afgebeeld, die tegenwoordig ook nog 

aanwezig zijn in de omgeving van het plangebied. Het plangebied zelf is onbebouwd (watwaswaar. 

nl: Wieberrlink. 1990}. 

16 



RAAP·RAPPORT 2174 

Plengebi.d Bovenkerkerpolder (naluurcompensatl. N201). gem •• nte Amstelveen 

Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en Inventarlserend veldonderzoek 

Tegen de Bovenkerker Polderdijk waaiert de kreek mogelijk over een grote breedte uit. Ook ten 

oosten van de Amstellijkt de kreek door te lop en en heeft deze een meanderend verloop. De (ver

moedelijke) kreekrug ligt maximaal circa 1 meter hoger dan de rest van het plangebied. 

Opvallend is dat vrijwel aile boerderijen in de omgeving van het plangebied zijn gebouwd op de 

loop van een (vermoedelijke) kreekrug. Oat zal ongetwijfeld te maken hebben met de hogere lig· 

ging daarvan alsmede de stevigere (zandigere) ondergrond ter plaatse van de kreekruggen. 

Op recente luchtfoto's uit Google Earth (www.earth.google.com) zijn de kreekruggen niet herken

baar. Oat is het gevolg van het feit dat het grootse deel van de percelen binnen het plangebied in 

gebruik is als grasland. Eventueel zandiger materiaal in de ondergrond zal daarom niet worden 

opgeploegd en dus ook niet op luchtfoto's zichtbaar zijn. 

Historische situatle en mogelijke verstoringen 

Over de situatie in het plangebied voorafgaand aan de Middeleeuwen is naast de bovengenoemde 

aardkundige ontwikkelingen weinig bekend. Uit de wijdere omgeving (bijvoorbeeld de gemeente 

De Ronde Venen) is wei bekend dat in prehlstorische perioden op de hoger gelegen oevers van de 

kreken en geulen menselijke bewoning heeft plaatsgevonden (zie onder archeologie). 

In de Vroege Mlddeleeuwen werd het veengebied rond Amstelveen niet bewoond, simpelweg 

omdat dit te nat was voor zowel bewoning als agrarisch gebruik. Vermoedelijk vond aileen exten

siet gebruik plaats, zoals jagen en visvangst. 

Ais gevolg van de groeiende bevolking vanaf de 11 e eeuw, nam de vraag naar landbouwgrond toe. 

Daarom werd vanaf de hoge zand- en geestgronden meer naar het westen het veengebied inge

trokken om dat geschikt te maken voor de landbouw. In eerste instantie werd het veengebied ont

waterd door het graven van sloten. Resultaat daarvan was een regelmatige strokenverkaveling, 

waarbij het ontgonnen gebied door middel van kades werd beschermd tegen wateroverlast uit de 

niet ontgonnen gebieden. De Hollandse Dijk was bijvoorbeeld een zijkade om de ontginningen in 

de Bovenkerkerpolder te beschermen. 

Ais gevolg van de ontwatering begon het veen te oxideren. Het resultaat daarvan was een daling 

van het maaiveld door het inklinken van het geoxideerde veen. Mede daarom werden de ontginnin

gen ook weer kwetsbaarder voor overstromingen, die het veen verder aantastten en zorgden v~~r 

het ontstaan van meren en plassen (bijvoorbeeld de Haarlemmermeer). 

In de Nieuwe tijd werden deze meren en plassen nag verder uitgebreid door de turtwinning die een 

grote vlucht nam. Mede omdat ook onder water veen gewonnen kon worden, werd de uitbreiding 

van de plassen een groter probleem. Uiteindelijk leidde dat ook tot verboden op het winnen van 

veen. Ook de Bovenkerkerpolder was tot in de 17e eeuw nog een groot meer. Pas in 1765 werd 

aan de droogmaking van de polder begonnen (Haartsen & Brand, 2005; Soonius & Bekius, 2008). 

Historische kaarten uit de 1ge eeuw laten voor het plangebied een situatie zien die overeenkomt 

met de huidige situatie. Op de kadastrale minuut uit de periode 1811-1832 en de topografische 

kaarten uit circa 1850 en 1900 staan aileen de boerderijen atgebeeld, die tegenwoordig ook nog 

aanwezig zijn in de omgeving van het plangebied. Het plangebied zelf is onbebouwd (watwaswaar. 

nl; Wieberdink, 1990). 
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Bekende archeologische waarden 

ARCHIS en AMK 

20 1 0 70039 

In ARCHIS staan geen archeologische monumenten geregistreerd uil (de omgeving van) het plan

gebied. Wei zijn uit de directe nabijheid van het plangebied drie vindplaatsen uit de Middeleeuwenl 

Nieuwe tijd bekend (figuur 1). Het betreft een concentratie menselijk bot en baksteenpuin, die kan 

worden gekoppeld aan de afgegraven heuvel(terp) waarop ooit de kerk en het verdwenen dorp 

Tamen stond (ARCHIS-waarnemingsnummer 23997). 

Daarnaast zijn -Iangs de Bovenkerkerweg- enkele fragmenten aardewerk aangetroffen (rood

bakkend geglazuurd aardewerk, Proto-steengoed en Kogelpot). Deze zijn afkomstig uit het veen 

en afgedekt door een subrecente ophogingspakket (ARCHIS-waarnemingsnummers 56409 en 

60235). Naar aanleiding van het booronderzoek door RAAP werd dit ophogingspakket ge'interpre

teerd als een mogelijke huisterp of dijklichaam. Het proefsleuvenonderzoek heef! echter uitgewe

zen dat het gaat om een subrecent ophogingspakket en dat het aardewerk geen aanwijzing vormt 

voor de aanwezigheid van een vindplaats binnen het plangebied. Vermoedelijk is het als gevolg 

van de ontginning en/of later agrarisch gebruik in het plangebied terechtgekomen (MOiler, 2004b). 

Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaarl van de gemeente Amstelveen. 

Op de verwachtingskaart van de gemeente Amstelveen geldt voor een groot gedeelte van het plan

gebied een lage archeologische verwachting voor aile perioden (grijze zone op figuur 1) vanwege 

de ligging in een droogmakerij. Voor een kleiner deel van het plangebied geldt een hoge verwach

ling voor vindplaatsen uit het Midden en Laat Neolithicum (blauwe zones op figuur 1). Dit zijn de 

gebieden waar zich in de ondergrond een (vermoedelijke) kreekrug bevindt. Voor vindplaatsen 

uit de overige periodes geldt voor de zones met kreekruggen een lage verwachting (Soonius & 

Bekius, 2008). 

Verwachtingsmodel NeoJithicum (uit: Soonius & Bekius, 2008) 

In de gemeente Amstelveen zijn nog geen vindplaatsen uit het Neolithicum bekend. Ook op 

de kreekrug die westelijk van het plangebied ter hoogle van de Zijdelweg is onderzocht, zijn 

geen vindplaatsen aangetroffen (De Groot, 2010). In de gemeente De Ronde Venen , gelegen 

ten oosten van Amslelveen, zijn wei vindplaalsen bekend op het kreeksysteem dat ook door de 

Bovenkerkerpolder loopt. De vondsten, bestaande uit bewerkt vuursteen en aardewerk, werden 

aangetroffen aan het maaiveld en zijn vermoedelijk afkomstig van een klein kampement. Het 

kampementje heeft op een kreekrug gelegen, maar was door bodembewerking sterk verstoord. 

In de boor was tussen circa 30 en 50 cm -Mv nog wei een vondstlaag met houtskool herkenbaar. 

Mogelijk is dergelijke bewoning ook in de Bovenkerkerpolder aanwezig. Voor de ligging van de 

kreek- en geulsystemen is geen nauwkeurige data beschikbaar zoals in de gemeente De Ronde 

Venen. Er is geen bodemkundige informatie over de ligging en lithologie van de kreeksystemen 

beschikbaar van de Bovenkerkerpolder. 

Op het AHN is de ligging van met name grote kreek- en geulsystemen nog goed zichtbaar. Het 

begrenzen van dergelijke system en op basis van het AHN is echler zeer lastig omdat veel van 

het relief is uitgesmeerd of verdwenen waardoor het (geologische) verband tussen verschillende 

kreek- en geulsystemen niet meer duidelijk is . Ook levert het AHN geen informatie over de litholo

gische opbouw van de kreek- en geulsystemen. Duidelijk zichtbare kreek- en geulsyslemen zijn, 
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door middel van het digitaliseren van de relatief hogere delen op het AHN, op de verwachtings

kaart aangegeven, Er is hiervoor gekozen om zo het eventueel bewoonbare areaal in het Midden 

of Laat Neolithicum te begrenzen, 

Aangezien er nog geen archeologische vindplaatsen uit het Neolithicum binnen de gemeente 

Amstelveen bekend zijn, is niet te bepalen welke kreken en geulen wei bewoond zijn geweest en 

welke niet en welke criteria hierbij gehanteerd moeten worden, Omdat niet bekend is hoe de bewo

ning in dit gebied eruit heeft gezlen (semi-permanent en/of aileen 'special-activity-sites' ) is niet 

vast te stellen wat belangrijke factoren waren bij de locatiekeuze van de toenmalige bewoners, 

Men mag er wei van uitgaan dat voor semi-permanente bewoning andere eisen werden gesteld 

dan voor tijdelijke activiteiten, In Swifterbant (in oostelijk Flevoland) yond semi-permanente bewo

nlng plaats op de kleiige oeverwallen. Deze oeverwallen waren echter zeer goed gerijpt en enkele 

meters dik, De bewoning op deze kleiige oeverwallen werd vermoedelijk mede bepaald door het 

feit dat door de verre ligging van de zee zandige oeverwallen ontbraken, In de gemeente Amstel

veen liggen de kreek- en geulsystemen dichter bi] de zee, waardoor mogelijk sprake is van goed 

ontwikkelde zandige oeverwallen , De uiterste uitlopers van de systemen zijn vermoedelijk wei 

kleiig. Recent onderzoek op een van de noordoostelijke uitlopers van dit kreeksysteem in de 

gemeente De Ronde Venen heeft uitgewezen dat met name de kleiige oeverwallen niet goed zijn 

ontwlkkeld en dat bewoning hierop niet erg aannemelijk is (Kruidhof & De Boer, 2006), 

Hoewel het aannemelijk lijkt dat structurele bewoning in Amstelveen heeft plaatsgevonden op de 

eventueel aanwezige goed ontwikkelde, zandige oeverwallen in de 80venkerkerpolder, is hiervoor 

nog te weinig bodemkundige en archeologische informatie, 

KICH en molendatabase 

Het raadplegen van het cultuurhlstorische informatiesysteem KICH (http://www.kich.nl) en de 

molendatabase (http://www.molendatabase.nl) heeft geen relevante archeologische informatie 

opgeleverd, 

AHN en luchtfoto 's 

Het raadplegen van het AHN (http://www.ahn.nl)enrecenteluchtfoto.suit Google Earth heeft geen 

concrete aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van archeologische waarden in het plan

gebied, Wei zijn, zoals gezegd een aantal (vermoedelijke) kreekruggen herkenbaar op het AHN 

(figuur 3). 

Gespecificeerde archeologlsche verwachting 

Binnen het plangebied bevindt zich mogelijk een kreekrug, die in het Neolithicum wellicht geschikt 

was voor menseliJke bewoning . Het karakter van deze bewoning Is op basis van de bekende vind

plaatsen uit de omgeving moeilijk te bepalen. Het kan gaan om zowel semi-permanente woon

plaatsen als om meer dynamische, zoals kampjes die een rol speelden in de jacht en visvangst 

(Soon ius & Bekius, 2008). 

Voor de (mogelijke) kreekrug in het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting. Oit 

vanwege hel feit dat de kreekrug vanwege een hogere ligging in het destijds nalte gebied een 

geschikte locatie voor bewoning geweest kan zijn. Het eerste ultgangspunt hiervoor betreft de 
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rijping van de bodem en de aanwezigheid van oeverwallen. Hoewel de aard van de menselijke 

bewoning moeiliJk kan worden bepaald, wordt verwacht dat binnen vindplaatsen voornameliJk frag

menten houtskool, aardewerk en vuursteen kunnen worden aangetroffen. Waarschijnlijk is daarbij 

sprake van een ijle vondstspreiding. Oergelijke vindplaatsen kunnen hoogstwaarschijnlijk aileen 

nog intact worden aangetroffen op de flanken van de kreekrug . Aangezien de kreekrug min of 

meer direct vanaf het maaiveld kan worden aangetroffen, zal de top door recente bodembewerking 

reeds zijn aangetast. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methoden 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een booronderzoek verkennende fase. De 

onderzoeksmethode was er op gericht de op het AHN herkenbare verhoglngen, vermoedelijk 

kreekruggen, in kaart te brengen en te begrenzen. Daarnaast diende het onderzoek om de litho

logie en opbouw van de vermoedelijke kreekruggen en de eventuele oevers van de kreekrug· 

gen in kaart te brengen. Ten slotte diende het onderzoek ook om te bepalen of de (oevers van de) 

kreekruggen voor bewoning geschikt waren en of de bodemopbouw binnen het plangebied intact 

is. 

Tijdens het veldonderzoek zijn 47 boring en verricht in een grid van 40 bij 50 m. Het onderzoek 

heeft zich geconcentreerd op de zones in het plangebied die op het AHN hoger liggen (de moge· 

liJke kreekruggen). Waar nodig zijn boringen verplaatst zodat zij op het hoger gelegen deel op het 

AHN of op een duidelijk in het veld herkenbare hoogte of laagte konden worden gezet. Ook zijn 

enkele extra boringen uitgevoerd op duideliJk aan het maaiveld herkenbare verhogingen (figuur 4). 

Wanneer in het veld duidelijk was dat de (vermoedelijke) kreekrug was begrensd, zijn geen ver

dere boring en meer gezet. De boringen in een raai versprongen ten opzichte van die in de naast

gelegen raal, waardoor een systeem van gelijkbenige driehoeken ontstond. De raaien zijn haaks 

op de vermoedelijke kreekruggen gezet. 

Er is geboord tot maximaal 4 m ·Mv met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een 

gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands 

Normalisatie-Instituut, 1989) beschreven. Zawel de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoekstel· 

sel als de hoagteligging van de boringen is ingemeten met een GPS. Het opgeboorde materiaal is 

door mid del van snijden en verbrokkelen in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van arche

ologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en 

fosfaatvlekken). 

De gehanteerde methode wordt niet geschikt geacht voor het opsporen van de meeste in dit 

gebied te verwachten vindplaatsen uit het Neolithicum. Deze methode is puur bedoeld om de geo

logische opbouw van het plangebied en daarmee de kansrijke zones daarbinnen (zoals zandige 

oeverwallen langs de getijdenkreken) in kaart te brengen (zie boven). Eventuele grootschalige 

vindplaatsen met een vondstlaag en/of een dichte vondstspreiding (uit de Middeleeuwen). kunnen 

met de gehanteerde boormethode wei worden opgespoord (Tol e.a., 2004). 
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3.2 Resultaten 

Geologie en bodem 

De bodemopbouw in het plangebied komt in grote lijnen overeen met de bodemopbouw die op 

basis van het bureauonderzoek werd verwacht. 

In het plangebied is sprake van wadafzettingen/lagunaire afzettingen. Deze afzettingen zijn in ver

schillende fasen gesedimenteerd. Dat blijkt uit de aanwezige veenlaag, die In boring 29 is aange

troffen, maar ook uit de humeuze en schelphoudende nlveaus die in het westelijke deel van het 

plangebied zijn aangetroffen (figuur 4). Hoewel de wadafzettingenllagunaire afzettingen op het 

dekzand zijn gesedimenteerd, is bij het booronderzoek geen dekzand aangetroffen. Dit bevindt 

zich dus dieper dan het boorbereik (maximaal ca . 9,3 m -NAP). 

In de wadvlakte hebben zich in verschillende periodes twee kreken of getijdengeulen ingesneden. 

De verschillende periodisering van de kreken blijkt enerzijds uit de diverse dlepteligging (figuur 

5) en anderzijds uit de verschillende orientatie van de beide systemen, zoals die op basis van het 

AHN zichtbaar is (aangegeven op figuur 4). Overigens is de oudste van de kreken aan het maai

veld nauwelijks meer herkenbaar en is het verloop pas duidelijk geworden na een nadere analyse 

van het AHN, waarbij de hoogteverschillen zijn uitvergroot. Door Soonius & Bekius (2008) is deze 

kreek biJvoorbeeld als een kleine uitloper van het oost-west georienteerde systeem aangegeven 

(zie figuur 1). 

De oudste kreek is afgedekt door wadafzettingen/lagunaire afzettlngen (wadvlakte), terwijl de jon

gere zich direct onder het maaiveld bevindt. Waarschijnlijk is de jongste kreek ook afgetopt door 

recente agrarische activiteiten zoals ploegen. Als gevolg daarvan is in ieder geval het eventu-

ele restveen dat nog aanwezig was in de bouwvoor opgenomen en vermengd geraakt met klei en 

veen. 

Hieronder worden de aangetroffen lagen lithostratigrafisch beschreven: 

Veen 

In boring 29 is aan de basis van het profiel mineraalarm, bruin bosveen aangetroffen. De boven

kant van dit veen bevindt zich op circa 8,90 m -NAP. Wanneer deze hoogte wordt afgezet tegen de 

bovenkant van het basisveen, zoals dat bij het onderzoek bij poldergemaal Noordlegmeer is aan

getroffen, ligt het veen in het plangebied circa 50 cm hoger dan bij het poldergemaal (De Groot, 

2009). Bij het onderzoek aldaar zijn echter meerdere veenlagen aangetroffen, onder andere ook 

op 8.90 m -NAP. Vermoedelijk gaa! het bij het veen dat lijdens onderhavig onderzoek is aangetrof

fen, dan ook niet om basisveen. 

Wadvlakte 

De afzettingen in de (kleiige) wadvlakte bestaan over het algemeen uit sterk tot uilerst siltig, 

meestal zwak humeuze, matig slappe tot slappe klei. Deze bevat planten- en schelpenresten. De 

schelpen die konden worden gedetermineerd betreffen brakwaterkokkels (Cerastoderma glaucum) 

en/of platte slijkgapers (Scrobicularia plana). Bovenin (direct onder de bouwvoor) zijn de wadvlak

teafzettingen kalkloos, maar naar benden toe worden zij vrij snel kalkrijk. 

In de boringen 3,4,9, 13 tim 15 en 23 is op verschillende niveaus een matig humeus niveau met 

meer plantenresten en in boring 13 ook zeer veel wadslakjes (Hydrobia ulvae) en brakwaterkok-
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FiglIlIr 4. Resuftaten veldonderzoek. 
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kels (Cerastoderma glaucum) aangetroffen . De wadafzettingen/lagunaire afzettingen zijn onder 

gemiddeld laagwater gevormd en vielen dus nooit of hoogstens bij eb droog (sub- en intergetijde

afzettingen). Het gaat dus beslist niet om een niveau dat geschikt was voor menselijke bewoning . 

Kreek 1 (en kreek onbepaald) 

De wadvlakte is doorsneden door twee kreken/getijdengeulen (figuren 4 en 6). De oudste daar

van is het minst duidelijk herkenbaar, zowel op het AHN als in de boorprofielen. Feitelijk is pas bij 

de analyse van de gegevens na afronding van het veldwerk en nadat de hoogteverschillen op het 

AHN zijn benadrukt, de loop van deze kreek herkend. Op het AHN heeft hij een gebogen zuidoos

telijke orientatie en zijn twee smalle oevers met daartussen een restgeul herkenbaar. De kreek en 

beide oevers zijn in totaal circa 75 meter breed (figuur 4). In het oostelijke deel van het plangebied 

zijn de oevers en restgeul niet (meer) herkenbaar. Vermoedelijk omdat het oorspronkelijke relief 

hier is afgevlakt. 

Oat de kreek aan het maaiveld niet herkenbaar is, heeft vermoedelijk met de diepere ligging ervan 

te maken. De kreek is namelijk nog afgedekt door een laag wadafzettingen. De bovenkant van de 

kreek bevindt zich tussen 6,1 en 6,5 m -NAP. De oeverafzettingen van de kreek bestaan uit uiterst 

siltige, matig slappe tot matig stevige, kalkrijke klei met soms enkele plantenresten of siltlagen. De 

oeverafzettingen hebben een brokkelig uiterlijk, wat in feite het meest diagnostische kenmerk van 

de oevers van deze kreek is. 

De geulafzettingen, die aan de kreek kunnen worden toegeschreven, zijn niet even duidelijk her

kenbaar. Mogelijk kunnen boringen die nu als wadvlakte zijn ge'interpreteerd, ook geulafzettingen 

betreffen (bijvoorbeeld de boringen 18 en 19). Op basis van de boorgegevens was dit echter niet 

duidelijk en zijn aileen boringen met compactere klei en een brokkelig uiterlijk met zekerheid aan 

oevers van de kreek toegeschreven . 

De boringen met brokkelige klei volgen de loop van de kreek in zuidoostelijke richting, zoals die 

op het AHN herkenbaar is. Overigens lijkt een loop van deze kreek ter hoogte van de boringen 20 

tim 23 door de jongere kreek weer te zijn gereactiveerd. De be ide kreken snijden elkaar ook in het 

plangebied, wat mogelijk ook de reden is dat de oudere kreek in het centrale deel van het weste

lijke plangebied slecht herkenbaar is. Deze is immers mogelijk geerodeerd door de jongere kreek. 

De kreek loopt door naar het oostelijke deel van het plangebied. Hier is deze echter veel minder 

duidelijk herkenbaar op het AHN. Hoewel dat op basis van het AHN wei werd verwacht, zijn niet 

overal in het oostelijke deel van het plangebied kreekafzettingen aangetroffen (figuren 4 en 6). 

Aileen in de boringen 33, 36, 38 en 43 tim 47 werden deze waargenomen. 

Lithologisch zijn zij vrij divers en varieren ze van klei met zand- of siltlagen tot dezelfde brokkelige 

afzettingen als in het westelijke plangebied. De kreekafzettingen zijn in aile gevallen kalkrijk. 

Opvallend in dit deel van het plangebied is dat ook daar waar het maaiveld op het AHN niet hoger 

ligt, kreekafzettingen zijn aangetroffen. Het hoogteverschil op het AHN lijkt dan ook niet aileen het 

gevolg te zijn van de aanwezige kreek in de ondergrond, maar ook van andere processen. Oat is 

bijvoorbeeld zichtbaar in boring 39 waar sprake is van een 50 cm dikke opgebrachte laag. Deze is 

hoogstwaarschijnlijk het resultaat van het feit dat het oorspronkelijke hoogteverschil door de hui

dige gebruiker is afgevlakt: de hoge delen zijn afgeschoven om daarmee de lagere delen op te 

vullen. Daarbij is ook de kreekrug afgetopt, wat mogelijk verklaart waarom deze direct kalkrijk is . 
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Overigens is niet duidelijk of de kreekafzettingen langs de oostelijke rand (boringen 43 tIm 47) ook 

tot dezelfde kreek gerekend kunnen worden . Daarom zijn deze als kreek onbepaald opgenomen op 

figuur 4. 

Kreek 2 

Deze kreek is op het AHN en ook aan het maaiveld vee I duidelijker herkenbaar als een circa 40 

meter brede zone met oevers en een restgeul (figuur 4) . Deze kreek bevindt zich vrijwel direct 

onder de bouwvoor. wat de betere zichtbaarheid verklaart. In de boringen 21, 22, en 29 zijn afzet

tingen van de jongere kreek aangetroffen. In de boringen 1 en 2 is mogelijk de randzone van deze 

kreek aangeboord en is de kreek eveneens herkenbaar aan een brokkelig uiterlijk. schelpengruis 

en enkele siltlagen . 

In boring 21 is de op het AHN herkenbare (rest)geul van de kreek aangeboord . De (rest)geulafzet

tingen bestaan uit slappe, sterk siltige klei met plantenresten en siltlagen. Bovenin zijn deze kal· 

kloos, maar naar beneden toe worden zij vrij snel kalkrijk . 

De oeverafzettingen in de boringen 22 en 29 bestaan uil uiterst siltige klei met een wisselende 

hoeveelheid zandlagen. Bovenin (d irect onder de bouwvoor) is de klei kalkloos en bevat deze ijzer

vlekken. Onderln verdwijnen deze en wordt de klei kalkrijk. Ook wordt de klei naar beneden matig 

slap. terwijl deze bovenin matig stevig is. In boring 9 is mogelijk een oever van deze kreek aange

troffen . Deze bestaat uit sterk siltige. kalkrijke klei met zandlagen. 

Bouwvoor 

Binnen het plangebied zijn, met uitzondering van de recente bouwvoor. geen verstoringen waar

genomen in de boringen. De bouwvoor heett een dikte van circa 30 cm. In het oostelijke deel van 

het plangebied is sprake van een grotere mate van verstoring, omdat het oorspronkelijke hoogte

verschil is genivelleerd. De bouwvoor/het verstoorde niveau is daarmee dan ook dikker dan in het 

westelijke deel van het plangebied met een maximum van 0,6 m -Mv. 

Synthese 

Binnen het plangebied zljn twee kreken/getijdengeulen aangetroffen. Deze hebben een verschil

lende, maar op dlt moment onbekende. datering. Zij zijn namelijk op verschillende niveaus waarge

nomen en doorsnijden elkaar. 

De jongste (hoogstgelegen) kreek bestaat uit oevers en een restgeul. In de oevers zijn, met uit

zondering van ijzervlekken, geen sporen van rijping aangetroffen. Ze zijn kalkrijk en hooguit 

matig stevig . Ook zijn de oevers vrij smal, aangezien de hele breedte van de kreek zo'n 40 meter 

bedraagt. Daarmee komen de oevers van deze kreek overeen met de kreek die bij eerder onder

zoek in de Waverhoek bij Mijdrecht is aangetroffen. Hier werd een oever van 10 tot 13 meter breed 

waargenomen die bestond uit matig tot sterk siltige klei en waarin eveneens (duidelijke) sporen 

van rijplng ontbraken. Deze is ook ontstaan in een intergetijden (Iagunair) gabied. Voor dit plange

bied werd na boor- en zoeksleuvenonderzoek geconcludeerd dat een dergelijke smalle oever van 

slappe klei , die nauwelijks boven het waterniveau uitkwam, weinig mogelijkheden heeft geboden 

voor bewoning (Kruidhof & De Boer, 2006). 
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HoogstwaarschiJnlijk geldt dat ook voor de oever in het plangebied. Daarnaast dient ook nog te 

worden opgemerkt dat de top van de kreekafzettingen vermoedelijk verstoord is door biJvoorbeeld 

ploegen. Deze bevindt zich namelijk direct onder het maaiveld. 

De oudere kreek bevindt zich op een dieper niveau en is in het westelijke deel van het plangebied 

niet aangetast door (sub)recente graaf· of agrarische werkzaamheden. In het oostelijke deel is het 

oorspronkeliJke relief echter afgevlakt en zijn de kreekafzettingen vrijwel zeker verstoord . 

De oeverafzettingen van de oudere kreek IiJken beter te zijn ontwikkeld. Zlj lijken compacter en 

zijn over het algemeen breder en dikker (waar de onderkant is aangetroffen). Daarmee komen zij 

meer overeen met de afzettingen, zoals die zijn aangetroffen in bijvoorbeeld Swifterbant. Ook daar 

is sprake van goed ontwikkelde, gerijpte oeverwallen (Iangs een actieve geul) die later zijn over

slibd (Kruidhof & De Boer, 2006). Aangezien het verloop van deze oudere kreek echter feitelijk pas 

is ontdekt bij de uitwerking van het veldonderzoek, kon deze in het veld niet in het hele plange

bied worden onderzocht. Op basis van de gelijkenis met de kreekafzettingen van Swifterbant, maar 

ook die van Zeewijk (Van Heeringen & Theunissen [red.], 2001) lijkt het voor wat betreft het dieper 

gelegen, oudere kreeksysteem om mogelijk bewoonbare oeverafzettingen te gaan. 

Archeologle 

Tijdens het veldonderzoek zijn, met uitzondering van enkele fragmenten puin in de bouwvoor, geen 

archeologische indicatoren aangetroffen. Omdat deze zijn waargenomen in de geroerde boven· 

grond, vormen deze indicatoren geen aanleiding om de aanwezigheid van een grote archeologi

sche vindplaats (met een hoge vondstspreiding en een vondstlaag) uit de Middeleeuwen of Nieuwe 

tijd in het plangebied te vermoeden. 

DaarbiJ dient te worden opgemerkt dat het doe I van het verkennende onderzoek was: het in kaart 

brengen van de archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden (archeologisch kansrijke 

niveaus), alsmede de intactheid en bewoonbaarheid daarvan .. Het karteren van (neolithische) vind

plaatsen in de kreekafzettingen was nadrukkelijk geen doel van het onderzoek. 

In het plangebied zijn relevante geomorfologische eenheden aangetroffen in de vorm van de 

oeverafzettingen van de oudste, dieper gelegen kreek . Dat het een kansriJk niveau betreft, Is voor

namelijk gebaseerd op de overeenkomsten tussen de kreekafzettingen in het plangebied en kreek

afzettingen van bekende vindplaatsen uit het Neolithicum (o.a. Swifterbant: Kruidhof & De Boer, 

2006; Zeewijk: Van Heeringen & Theunissen [red.], 2001). Een belangrijk verschil is eehter wei dat 

op beide genoemde vindplaatsen, net als op aile bekende vindplaatsen die door Van Heeringen & 

Theunissen (2001) worden besehreven in West-Friesland, sprake is van een duidelijk herkenbare 

vondstlaag met bijvoorbeeld aardewerk, vuursteen en/of houtskool en sehelpresten. In het plan

gebied ontbreekt een dergelijke laag echter vooralsnog. Omdat het verdere verloop van de kreek 

pas blj de uitwerking van het onderzoek is aangetroffen. is de kreek nog niet volledig onderzoeht in 

het plangebied. Aangezien het om vindplaatsen met een kleine oppervlakte kan gaan (300 tot 1200 

m2 voor SWifterbant, een meer intensief bewoonde vindplaats) kan een dergelijke vondstlaag wei 

elders op de kreekafzettingen worden aangetroffen. 

Ook kunnen in de kreken, maar mogelijk ook in de wadvlakte losse sporen van menselijke aan

wezigheid worden aangetroffen. Het kan daarbij gaan om zaken als fuiken, visweren en/of kano's 

(vergelijk Kruidhof a.a., 2007) . 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

10039 

Uit het bureauonderzoek bleek dat op het AHN in het plangebied een aantal hogere delen herken

baar waren, vermoedelijk getijdengeulen/kreken die zich hebben ingesneden in een waddenge

bied circa 6000 jaar geleden. Het veen dat deze kreken en dit landschap oorspronkelijk afdekte 

vanaf de Bronstijd, is in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd afgegraven, zodat het landschap 

van 6000 jaar geleden weer aan het maaiveld ligt. Hoewel uit de gemeente Amslelveen van der

gelijke kreekruggen nog geen vindplaatsen bekend zijn, is dat elders in de wijde omgeving (bij

voorbeeld de gemeente De Ronde Venen) wei het geva!. Vanwege de hogere ligging -a Is gevolg 

van reliefinversie- vormden de kreekruggen in het plangebied vermoedelijk ook een gunstige 

bewoningslocatie. 

Het veldonderzoek richtte zich op de vraag of het daadwerkelijk ging om kreekruggen. Zo ja, dan 

is onderzocht of sprake was van bewoonbare oeverafzettingen of andere bawoonbare niveaus en 

of die nog inlact waren (in principe geldt daarbij dat wanneer sprake is van ontkalkte afzettingen 

ervan uitgegaan is da! zij nag intact zijn). 

In zowel het westelijke als het oosteliJk deel van het plangebied is vastgesteld dat de hoogtever

schillen het resultaat zijn van de aanwezigheid van een kreekrug in de ondergrond. In het weste

lijke deel betreft het twee verschillende kreken, die elkaar deels Hjken te doorsnijden. De oudste 

van de twee is slecht herkenbaar op het AHN aan het maaiveld en ook in de boringen. Pas na 

afronding van het veldonderzoek bleek uit nadera analyse van het AHN dat deze kreek verder 

doorliep dan op de beleidsadvieskaart staat aangegeven (Soonius & Bekius 2008). In het ooste

lijke deel van het plangebied is het hoogteverschil deels het gevolg van de aanwezige kreek, maar 

deels oak van het nivelleren van het oorspronkelijke hoogteverschil. Daardoor zijn de lagere delen 

opgevuld met de afgeschoven hogere delen en is het hoogteverschil over een veel grater deel uit· 

gesmeerd dan de zone waar zich daadwerkelljk de kreekrug bevindt. 

De jongste van de beide kreken is aangetroffen vanaf het maaiveld en lijkt te zijn afgetopt. Aange

zien ook de oeverafzettingen van deze kreek nauwelijks zijn gerijpt en de kreek in zijn geheel vrij 

smal Is, lijkt de jongste kreek niet als een kansrijk niveau beschouwd te kunnen worden. 

De oudere kreek kan naar analogie met vergelijkbare kreekruggen elders echter wei als een kans

rijk niveau worden beschouwd. De kreekafzettingen zijn (matig) gerijpt, niet afgetopt en het betreft 

een vrij breda kreek. Vondstlagen, zoals van andere vindplaatsen wei bekend zijn, zijn niet aan

getroffen. Aangazien de kreek nog niet helemaal onderzocht is (deze is immers pas na afronding 

van het veldwerk 'ontdekt') kan een dergalijke laag elders op de kreekafzettingen moge/ijk nag wei 

worden aangetroffen. Overigens is deze kreek in het oostelijke deel van het plangebied wei afge

topt en derhalve niet meer intact. 
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Naast eventuele vindplaatsen op de oudere kreekrug kunnen In het plangebied ook nog andere 

sporen van menselijke activiteit worden aangetroffen, zoals fuiken, visweren en/of kano's. Oit 

betreft echter vrijwel altijd toevalsvondsten, aangezien dergelijke vondsten met de reguliere pros

pectiemethoden vrijwel nlet kunnen worden opgespoord (vergelijk Kruidhof e.a., 2007). Ondanks 

dat niet het hele oppervlak van kreek 1 is onderzocht, kunnen vermoedelijk ook de grotere vind

plaatsen (300 tot 1200 m2) die mogelijk aanwezig zijn, niet worden opgespoord met aanvullend 

booronderzoek, Aanvullende boringen in het bij onderhavige onderzoek gebruikte boorgrid leve

ren hoogstwaarschijnlijk dezelfde informatie op over de aangetroffen kansrijke geo(morfo)logische 

niveaus. Wanneer daadwerkelijk gericht naar vindplaatsen op de oevers van de kreken gezocht 

wordt, dient een zeer dicht boorgrid gebruikt Ie worden. 

4.2 Aanbevelingen 

De aanbevelingen voor het plangebied ziJn tweeledig (figuur 7): 

1, Voor het grootste deel van he! plangebied (de groene zone op figuur 7) word! in het kader van 

de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen, Indien bij 

de uitvoering van de werkzaamheden in dit deel van het plangebied onverwacht toch archeo

logische resten worden aangetroffen, dan is dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumen

tenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten biJ de Minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht 

(vondstmelding via ARCH IS). 

2. V~~r de percelen waar een waterpartij wordt aangelegd (de rode zones op figuur 7) geldt dat 

hier een zoeksleuvenonderzoek dient plaats te vinden. Zoals boven reeds is aangegeven zal 

een aanvullend booronderzoek namelijk niet meer informatie aanleveren over de archeologi

sche potentie, maar aileen de resultaten van het onderhavige onderzoek bevestigen dat sprake 

is van een archeologisch kansrijk oeverniveau. Met het voorgestelde zoeksleuvenonderzoek 

kunnen de kansrijke niveaus over een groter oppervlak worden onderzocht en wordt de kans op 

het aantreffen van archeologische resten aanzienlijk vergroot. Ook word! de geologische kennis 

van de kreken aangevuld , Bij dit zoeksleuvenonderzoek zullen dus de kansrijke geo(morfo)logi

sche niveaus (de oevers van de kreken) worden onderzochl op het voorkomen van archeolo

gische resten, maar zal bovenal een geologisch prafiel over beide kreken worden aangelegd. 

Oil profiel reikt maximaal tot de ontgravingsdiepte van de waterpartijen. Voorafgaande aan het 

zoeksleuvenonderzoek dient een Programma van Eisen (PvE) Ie worden opgesteld. Er kan pas 

met de werkzaamheden worden begonnen, als dit PvE door de bevoegde overheid is goedge

keurd. 

De gemeente Amstelveen heeft op basis van het onderzoek op 8 oktober 2010 een selectiebe

sluit genomen en, op advies van Cultureel Erfgoed Noord-Holland, bovenstaande aanbevelingen 

overgenomen. 
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Figuur 7. Advieskaart. 
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RAAP-RAPPORT 2174 

PI.ngebied Bovenkerkerpolder (naluurcompensalle N201). gemeente AmBtelveen 

Archeologisch vooronderzoek: een bureeu- en Inventeri.erend veldonderzoek 

Gebruikte afkortingen 

AHN 
AMK 

ARCHIS 
CMA 
IKAW 

KICH 

KLIC 

KNA 
-Mv 

NAP 
SIKB 

Actueel Hoogtebestand Nederland 

Archeologische MonumentenKaart 

ARCHeologisch Informatie Systeem 

Centraal Monumenten Archief 

Indicatleve Kaart van Archeologische Waarden 

Kennislnfrastructuur Cu/tuurHistorie 

Kabels en Leidingen Informatie Centrum 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

beneden maaiveld 

Normaal Amsterdams Peil 

Stichtlng Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
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RAAP-RAPPORT 2174 

Plangabied Bovenkerkarpolder (naluurcompensalle N201 l. geme.nle Amslelveen 
Archeologlsch vooronderzoek: .an bureau- en invenlarisorond veldonderzoek 

Verklarende woordenlijst 

droogmakerij 

201 0 

Gebied ontstaan door droogleggen van (een deel) van een plas, meer of zee. 

geul 

70039 

Brede en diep uitgeslepen aan- en afvoerwegen van de eb- en vloedstroom in een waddenge

bied. 

kreek 

Sterk meanderende uitloper van een geul of priel in de kwelder. 

kreekrug 

landige geulvulling die na klink van de slappe grond er omheen als een rug in het landschap 

zichtbaar is. 

kwelder 

Begroeid en slechts bij zeer hoge vloed overstroomd buitendijks gebied (vergellJk 'schor', 'gors' 

en 'griend'). 

oeverwal 

Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de oevers treden van 

de stroom het grovere matariaal het eerst bezinkt. 

verlandlng 

Vooral het door sedimentatie en veengroei 0pvullen van geulen e.d . waardoor tensloUe 

'land' ontstaat. De verlanding van een gebied kan uiteraard ook sterk samenhangen met een 

grondwaterspiegeldaling (zeespiegeldaling). 

wad 

Onbegroeid, bij vloed overstroomd en bij eb droogvallend gebled achter een niet geheel geslo

ten kust. 
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RAAP·RAPPORT 2174 
Plangebied Bovenkerkerpolder (natuurcompensalle N201). gemeente Amstelveen 

Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventsriserend veldonderzoek 

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. Ligging van het plangebied met ARCHIS·waarnemingen en AMK-terreinen geprojec

teerd op de archeologische vindplaatsen- en verwachtingskaart van de gemeente 

Amstelveen (naar: Soonius & Bekius, 2008); inzet: ligging in Noord·Holland (ster). 

Figuur 2. Overzicht van de voorgenomen (bodem)ingrepen in het plangebied . 

Figuur 3. Ligging van het plangebied geprojecteerd op het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(bron: www.ahn.nl). 

Figuur 4. Resultaten veldonderzoek. 

Flguur 5. Profiel boorraai C·C'. 

Flguur 6. Profiel boorraai F·F'. 

Figuur 7. Advieskaart. 

Tabel1. Overzicht van de geplande bodemingrepen en de daarmee gepaard gaande bodemver

storingen (zie figuur 2). 

Tabel 2. Archeologische tijdschaal. 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 
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RAAP-RAPPORT 2174 

Plangobiod Bovenkerkerpoldor (naluurcompenselie N201). gemeenle AmslelvBBA 

Archoologisch voaronderzoek: Ben bureau- en inventariserend veldonderzoek 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 
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Bijlag. 1: boorbesehriJvingen. RAAP 
~: 

boring: AVBP~1 
besehrijver: RG/SK. dalum; 18-6-2010. X: 118.242.76, Y: 473.611,94. preclsle locatio: 1 em. co6rdlnaalsysleem: Rijksdriehoeksmeling, kaartblad: 31B, hoogle: -5,19, preclsle 
hoogle: 1 em, referentiavlak: Nonnaal Amsterdams Pall, melhod" hoogtebepaling; GPS, boortype: Edelman-7 en gu15-3 em, doel boring: archeologie - varkenning, 
landgebruik: grasland, provincie: Noord-Hollend, gemeenle: Amstelveen, plaatsnaam; Amstelveen, opdrachtgever: Projeelbureau N201, uilvoerder. RAAP Wesl 

o em -My 15,19 m -NAP 
lithologie; klei, uilersl siltig, zwak humeus, brulngrijs 
Bodemkundig: Inlerprelatie: bouwvoor 

20 em ·My I 5,39 m -NAP 
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lllhoiogle: kiei, sterk sillig, zwak humeus, IIchlbruingrijs, kalkloos 
Bodemkundlg: enkole Fe- en Mn-vlekken 

30 em ·My I 5,49 m ·NAP 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: klel, uite",t siltig, zwak humeus, IIchtgrijs, enkele sliliagen, mallg slap, spoor plantenreslen, kalkrljk, Inlerpretatie; kreekafzottlngen 
Bodemkundig; veel Fe-vlekken 
Opmerking: kreekafzettingen? 

80 em ·My I 5,99 m ·NAP 
Aigemeen; aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens; abrupl «0,3 em) 
lilhologie; kiei, uilersl siltig, liehlblauwgrijs, enkele silliagen, matig slap, spoor plantenreslen, katkrijk, Inlerprelalie: kreekafzettlngen 
Bodemkundlg: snkele Fe-vlekken, oxidati. en reduelle versehijnselen 
Opmerking: kreekafzettingen? 

100 em ·My 16,19 m ·NAP 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lilhologie: kiei, ullerst sillig, liehtblauwgrljs, matig stevig·, spoor planlenresten, kalkrijk, Inlerprelatie: kreekafzeltingen 
Bodemkundlg: vOlledlg geredueeerd 
Opmarking: brokkelig 

140 em ·My I 6,59 m ·NAP 
Aigemeen; aard bov.ngrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens; abrupl «0,3 em) 
Lithologie: klei, uilersl siltlg, grijs, humusvlekken, mallg slevlg, spoor planlenreslen, kalkrlJk, Interprelalle: kreekafzeUlngen 
Bodemkundig; volledlg geredueeerd 
Opmerking: brokkelig 

270 em ·My 17,89 m ·NAP 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens; abrupt «0,3 em) 
Lilhologle: kiel, slerk siltig, grljs, humusvlekken, matig slap, spoor plantenreslen, kalkrijk, Inl"rprelalle: kreekafzeltingen 
Bodemkundig: volledlg gereduceerd 
Opmerking: minder brokkellg 

330 em ·My I 8,49 m ·NAP 
Aigemeen: aard bovengren.: abrupl «0,3 em) 
lithologie: klal, slerk gillig, zwak humeus, grijs, humusvlekken, slap, spoor plantenresten, kalkrijk, inlerprelatie: wadvlakte (k1eiig) 
Bodemkundig: volledlg gereduceerd 

Einde boring op 400 em -My 19,19 m ·NAP 



I , 

...." 
Bijl_ge 1: boarbeschrijvingen. RAAP .....0 

boring: AVBP-2 
beschrijver: RG/SK, datum: 18.a-2010, X: 118.193,67, Y: 473.623,71, precisie localie: 1 em, eotirdinaatsysleem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31 B, hoagte: -5,18, preeisie 
hoagie: 1 em, relerentievlak: Normaal Amsterdams Peil, melhode haoglebepaling: GPS, boartype: Edelman-7 en 9uts-3 em, doel baring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, provlneie: Noord-Holland, gemeent.: Amstelvaen, plaalsnaam: Amstelveen, opdraehlgever: Projactburaau N201, uilvaerder: RAAP Wesl 

o em -My 15,18 m -NAP 
Aigemeen: aard ondergrens: geleidelljk (0,3-3 em) 
Ulhologie: klel, ullerst sillig, matig humeus, bruingrijs, kleibrokken 
Bodemkundig: enkele Fa-vlekken, inlerprelalie: bouwvoor 

30 em -My I 5,48 m -NAP 
Aigemean: aard bovangrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, sterk sillig, lichtgrijs, maUg slap, kalkrijk, interprelaUe: kreekalzettingen 
Bodemkundlg: veel Fe- en Mn-vlekken 

fH'-Hoffi'tN'i-- _ _ 

boring: AVBP-3 

60 em -My I 5,78 m -NAP 
Lithologie: klei, uitersl sillig, IIchlgrlls, enkele silliagen, mallg slap, sehelpengruis, kalkrijk, interpralalie: kreekalzeUingen 
8odemkundig: vee! Fe-v!ekken 

95 em -My 16,13 m -NAP 
Lithologie: klel, uiterst siltig, grijs, enkale sllUagen, slap, sehelpengruis, kalkrijk, interpretaUa: kreekaizaWngen 
Bodemkundig: vOlledig gereduceerd 

125 em -My I 6,43 m -NAP 
Algemeen: aard andergrens: diffuus (3-10 em) 
Lithologie: klai, uiterst silllg, matig humeus, bruingrijs, enk.l. ,illiagan, slap, schelpfragment marien wadplaat, kalkrllk, interpr"lalle: wadvlakte 
(kleiig) 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 

145 em -My 16,63 m -NAP 
Algemaen: aard bovengrens: diffuu. (3-10 em), aard ondergrens: diffuus (3-10 em) 
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, zeer slap, sehelpengruis, spoor plantenresten, kalkojk, Inlerpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

200 em -My 17,18 m -NAP 
Aigemeen: aard bovengrens: dilluus (3-10 em) 
Lithologie: klei, uitersl siltlg, zwak humeus, grijs, enkele silUagen, zeer slap, sehelpengruis, spoor plantenreslen, kalkrijk, interpretatie: wadvlakte 
(kleiig) 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 

Einde boring op 275 em -My I 7,93 m -NAP 

beschojver: RG/SK, datum: 18-8-2010, X: 118,144,84, Y: 473.635,72, precisie Iccatie: 1 em, _rdinaalsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoagte: -5,39, preeisia 
hoogte: 1 em, referentievlak: Normaal Amsterdam. Peil, methode hoogtabepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 em, doel boring: archealogie - verkenning. 
landgebruik: grasland, provincia: Noord-Holland, gemeenle: Amstelveen, plaatsnaam: Arnstelveen, opdraehtgever: Projeclbureau N201, uitvoerder. RAAP West 

o em -My I 5,39 m -NAP 
Aigameen: aard ondergrens: abrupt «0.3 em) 
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin 
Bodemkundig: onkele Fe-vlekken, interpretalie: bouwvoor 

25 em -My I 5,64 m -NAP 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 

\

Lithologie: klei, sterk sillig. zwak humeus, bruingrijs. kalkloos, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Badamkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken 

35 em -My 15,74 m -NAP 
lithologie: klei, uiterst sillig, lichtgrijs, kalkloos, InterpretaUe: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: veel Fe-vlekken 

50 em -My I 5,89 m -NAP 
~ Lithologie: klei, ulterslsiltig, Iiehlgrijs, enkele sllUagen, kalkrijk, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 

---......... Bodemkundlg: veel Fe-vlekken 

100 em -My 16,39 m -NAP 
Lilhologle: klei, uiterst sillig, zwak humeus, grijs, slap, spoor plantenresten, kalkrijk, interprelatle: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidaUe en reductie verschijnselen 

125 em -My 16,64 m -NAP 
Lithologie: klel, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, slap, spoor planlenresten, kalkrljk, int.rpretalle: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundlg: valledlg geredueeerd 

150 em -My 16,89 m -NAP 
Lithologie: klol, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, slap, sehelp compleet marien wadplaat, spoor plantenrasten, kalkrijk, interpretatie: 
wadvlakte (klellg) 
Ilodamkundig: l.klnag/lrogetalle·Mrzonl, volledig geredueeerd 
Opmerking: 1",!kwaterkQkkel 

160 em -My 16,99 m -NAP 
Lilhologie: klel, sterk sillig, grlls, enkele humuslagen, slap, welnig plantenresten, kalkrilk, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: volladig gereduceerd 

Einde boring op 250 em -My 17,89 m -NAP 
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I Bijlage 1: boorbeschrijvingen. 

P'"'< 

RAAP 
1-<'-

Bijlage 1: boorbeschrijvlngen. 

bosehrljve" r~G1SK . datum: 17-8.2010, X: 111-999,19, Y: 473.670,43, prod,le loeo09: 1 om. cOOrd!naalayslelilm: RIjkSCriehoeMmetlng. kIIartblao; 31B, hoegl.: -5,15, preelsl

e 

boring: AVBP-7 
hoogw: 1 em, relolcnllovlal<: Normaal Amsterdams Peil, methodo hoOglobOpallng: GPS, boonyP.: Ed.lm.n·7 ~" go\&-3 em. doel bOring: arclleolog

ie 

- verkenning. 
landgebruliC Qrostand, vondstzichlbaarheld: slecht, provlncle: NOOfd.HoUand, gemoanw: Am.lel,oon, plaalS(lllam: Am. talvean, apdraahlgeVer: PlOjeClbureau N201, 

ullvoerder: RMP W~\ 

Oem ·MY 15,15 m ·NAP 
Ngomoen: aard 6ndorgreJ1!l : abrupt « 0,3 em) 
UU",loglo: )<leI, sterk 5lI11g, mollg humeus, grijsbruin 
BodQmkundlg: Inte<JIreUlUe: bOOWVOOr 

35 em ·MY I 5,50 m ·NAP Algama"n: aerd bOvenSIGns: abiupl «0;3 em), aard ondorgrens: geleidelljk (0,3-3 em) 
L]lholog

io
: kI.', filork 8111ig. Z\vak humeus. brulngrijs, weinig plantenreslen, Inlerprelatle: wadvlokle (kleiig) 

50 em ·My I 5,65 m ·NAP Algoma",,: aard bOvongrenS: II"loldolijk (0.3-3 em), eo<~ o.derglOna: glllcidel k (0.3-3 om) ~ ~lIhologllY. ~Iel, sler\( sUtlg,lIchlbruingrr1s. spoor ~Ia"!enmsten , kIIlkloos,lnloqltel.atle: w8dvla~lo (kleiig) 

L ",,-SodemKundlg: 111181 fe·~lo~ke~ 

70 em ·MY I 5,85 m ·NAP AIgGm""n: .orr! boIIa"gmn': galeldlllijk \0,3-3 em), 9Bfd ondolllm05: II"lnldelljk (0,3-3 em) UI~oglo : kinl. ;10<1<. siltlg, IIchl!I<US. .poor pl.ant""rcslen, kall<lOoS. II1tcrprelalic: wadvlakle (k1elig) 
!lodflmkondlg: ookele fe.yl.!<IC"., ""ldaU. on r6duello verschljnselon 

85 em ·My I 6,00 m ·NAP {llge'lI!On: liard oovooa'OO&: geleldetllk (0,3-3 em), aard cndergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
UlholOglo : kl8\. uilO{SlS IlIg, \l~J" .poor planlenreslen, kelkrijk, inlerpretatie: wadvlakle(kleiig) 

I!Odcm!\umllg: VCIlodlG gercdllCt!ord 

160 em ·Mv 16,75 m ·NAP Algem""n: "",d boIIan9rena: geleldoftjk (0,3-3 em), aard cndergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
U91Il1o!J

1
e: k~I, ullOrsl 5lltl9. grll., .n~.le silUagen, spoor planlenreslen, kalkrijk, Inlerprelatle: kreekafzellingeo 

Bodemkundlg: vollodig g<>r.dU(8ettl 
opmor1<lng: (rendjkleeklllzoHinge01 

1,95 em -MY 17,10 m ·NAP Algomann: aard bo\'ongren. : g.IB1d~iJk (0,3·3 em), aord cndergrens: geleldelijk (0.3-3 em) 
UlholOg\e: !dnl, ulle~ .IIUg, zwak " " meus, donkeryrilS, enkele zBndlagen, kalkrijk. inleepretalie: kreekafzettingen 

B<X1om~urldlo: " "Uod!g gereduceerd 
opmc,Id~~ (rand) kroekslzelUnoOO? 

1r
275 em -MY /7,90 m -NAP 
AIIIomoen: aOfd bo,,'."gr.ns~ gele!dolijl< (0,3-3 em) 
LI\hOlOgle; kleI , ullOISI stlUg. gol" .Iap. I<rIlkrijk, inlerprelaUe: wadvl8klo (kleiig) 

Bodemkundlg: ""IIOOlg gerooUccerd 

Einde boring op 400 em ·My 19,15 m ·NAP 



...... 
Bijlage 1: boorbesehrijvingen. RAAP 

~ 

~~~~I~e~ ~:S~.~!:! 17-8-2010, X: 117.951,30. Y: 473.682,27, preeisle?aeaO: 11. coQd'ns.2",,9, R~Qrl.~Qks~.tlng, kaartblad: 31B, hoogle: -5,16, precisie 
hoogto: 1 em, ""r.renileviak; Normaal Amslerdams Peil, melhode hooglebepaling: GPS, boortype: Edelmart-7 en guls·3 c:m, doel boring: archealogie - verkennlng, 
lilfldgebruik: Q'a!iland. vondslzichlbaarheid: slechl, provlncie: Noord·Holiand, gameante: Amslalvean, plaal&naam: Amstollle8ll, opdrochlgaver: Projeclbureau N201, 
ull.aeroe.: RMP Wosl 

Oem ·My 15,16 m ·NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lllhologie: klei, slerk siltlg, malig humeus, grijsbruin 
8odemkundig: interpretatie: bouwvoor 

25 em -My 15,41 m -NAP 
Aigemeen: aard bovangrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrans: gelBidelijk (0,3·3 cm) 
Lithologie: klei, slerk sillig, lichtbruingriJs, spoor planlenraslen, kalkloos, Interpretatle: wadvlakle (kleiig) 
Bodemkundlg: veel Fe-vlekken 

90 em ·Mv I 6,06 m ·NAP 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), RRrrl nndArgrens: geh:!id~lijk (0,3-3 lom) 
Lithologie: klei, uitersl sillig, liehlblauwgrijs, malig slevig, sehelpengruis, spoor planlenreslen, kalkrijk, interprelalle: kreekafzellingen 
Bodemkundlg: volledig geredueeerd 
Opmerking: brokkelig 

150 em ·My 16,66 m ·NAP 
Aigemeen: aard bovengrens: geleideliJk (0,3-3 em) 
Lithologie: kJel. uiterst siltig, grijs, matig stevig, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: kreekaizettingen 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 
Opmerking: brokkelig 

Einde boring op 300 em ·My I 8,16 m -NAP 
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Bijlag. 1: boorbesehrljvlngen. RAAP 

~; 

boring: AVBP-9 
beschrijver: RG/SK, datum: 17-8-2010, X: 117.905,20, Y:473.692,49, preelsie loeatie: 1 cm, co~rdlnaalsysteem: Rijksdrlehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoagie: -5,12, preclsie 
hoagte: 1 em, referentievlak: Normaal Amsterdam. Peil, melhode hooglebepaling: GPS, boorlype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologla - verkenning, 
IBndgebruii<: grasland, vondslzJchlbaameld: stechl, provincie: Noord.Holiand, game.nte: Am.telveen, plaatsnaam: Amslelveen, opdraehlgever. Proje'ctbureau N201, 
uitvoerner: RAAP West 

Oem ·My 15,12 m ·NAP 
Aigameen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: klei, slorl< .lIlig, matig humeus, grijsbruin 
Bodemkundig: Interpretalie: bouwvoor 

30 em ·My 1 5,42 m -NAP 
Aigemeen: aard bovengrono: abrupl (<0,3 em), aard ondergrens: d1ffuu. (3-10 em) 
Lnhologle: klai, slork sllig, grijs, ankele zandlagen, kelkrijk, interpretatie: oeverafzeltingen 
Bodemkundlg: veel Fe-vlekken 
Opmerking: zl 1,5 ; oeverafzeWngen? of kreek? 

100 em .My/6,12 m ·NAP 
Algemeen: aard bovengrens: diffuu. (3-10 em), aard ondergrens: diffuus (3-10 em) 
Lithologie: klel, slerk sillig, grijs, kalkrijk, Inlerprelalie: kreekafzeltingen 
8odemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie vefschijnselen 
Opmer1<ing: kleekafzeltingen? 

130 em ·My 1 6,42 m ·NAP 
Aigemeen: aard bovengrens: diNuu. (3-10 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: Ide;, slerk sillig, zwak humeus, gri)s, spoor planlenrestan, kalkrijk, inlerprelalie: kreekefzetlingen 
Bodemkundig: volledlg geredueeerd 
Opmerklng: kreekafzetllngen? 

165 em ·My 16,77 m -NAP 
Aigemeen: aard bovengrens: geleldelijk (0,3·3 em), aard ondargrens: geleldelljk (0,3-3 em) 
lithologie: klei, slerk sillig, matig hum_us, grijsbruin, weinlg riel, kalkloos, inlerprelatie: wadvlakte (kleilg) 
8odemkundlg: laklaaglvegetatie-horizont 
Opmerking: laklaag7 

180 em ·My 16,92 m ·NAP 
AIg_maen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3·3 em), aard ondergrens: galeidolijk (0,3-3 em) 
Lilhologio: klei , slerk sillig, 9rljs, spoor rial, kalkarm, inlerprelalie: wadvlakte (klelig) 

220 em ·My 17,32 m ·NAP 
Algemeen: earn bovengrens: geleldelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, sterk sillig, grij8, kalkriJk, Intarprelatie: wadvlakte (klailg) 

Einde boring op 300 em ·Mv 18,12 m ·NAP 
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-.; 
Bljlage 1: boorbeschrijvingen. RAAP -, 
boring: AVBP-10 
besehrijver: RGlSK, dalum: 17-~2010, x: 117.853,46, Y: 473.706,45, precisie Iocalie: 1 em, ooOrdinaalsysleem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogle: -5,35, precisie 
hoogle: 1 em, referenijevlak: Normaal Amslerdams Peil, melhode hooglebepaling: GPS, boortypa: Edelman-7 en guls-3 em, doel boring: archeologle - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondslzichlbaameld: slachl, provincie: Noord-Holiand, gemeanle: Amslelveen, plaalsnaam: Amstelveen, opdrachtgevar: Projeelburaau N201, 
uilvoerder: RAAP Wesl 

o em -My 1 5,35 m -NAP 
Aigemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, kalkloos 
Bodemkundlg: inlerprelalie: bouwvoor 

20 em ·My 1 5,55 m -NAP 
Algemaen: aard bovengren.: abrupt «0,3 em), aard ondergrans: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klal, sterk .illig, lichtbrulngrijs, spoor plantenresten, kelkloos, interpretatle: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundlg: veol Fe-vlekken 

~¥r~~";lt-__ _ 

boring: AVBP-11 

60 em ·Mv 1 5,95 m -NAP 
A(qemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0.3-3 em), aard onderQrens: geleidolijk (0,3-3 em) 
lithologie: klel, sterk sillig, zwak humeus, grijs, weinig net, kalkloos, Interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundlg: vollOOlg gereduceerd 

85 em ·My 1 6,20 m ·NAP 
Aigemaen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, sterk sittig, grijs, onkele silliagen, spoor riel, kalkrijk, interpretalie: wadvlakto (klellg) 
Bodemkundlg: volledig gereduceerd 

110 em ·My 16,45 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelljk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleldelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, .terk slltig, gri]s, matig slap, spoor riet, katkrijk, Interpretalle: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

220 em -My 17,55 m -NAP 
A1gamaen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, sterk sillig, grijs, zeer stap, kalkrijk, Interpretalie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundlg: volledig geredueeerd 

Elnde boring op 250 em ·My 17,85 m -NAP 

beschrijver: RG/SK, datum: 17-8-2010, X: 117_604,89, Y: 473.717,70, precisie locatie: 1 em, ooOrdlnaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogle: -5,34, preeisie 
hoogte: 1 em, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, melhode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en gUls-3 em, doel boring: archeologle - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondslziehtbaarheld: stecht, provineie: Noord-Holland, gemeente: Amstelveen, plaalsnaam: Arnslelveen, opdraehtgevee: Prejeetbureau N201, 
uilvoerder: RAAP West 

o em -My 1 5,34 m -NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, uiterst sittig, malig humeus, griJsbruln 
Bodemkundlg: ankele Fe-vlekken, interpretalie: bouwvoor 

3D em ·My 1 5,64 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleldelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, sterk siltlg,liehtbruingrijs, spoor planlenresten, Interpretalie: wadvlakle (kleiig) 
Bodemkundig: ve.1 Fe-vlekken 

70 em -My 1 6,04 m -NAP 
Algeme.n: "ard bovangrons: geleidelijk (0,3-3 em), aard andergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klol, slor1t Billig, IldItgrijs, spoor plantemesten, kalkloos, Interpretatie: wadvlakle (kleiig) 
Bodemkundlg: enk&lo Fu .. v/ekken, oxidaUe en reductie verschijnselen 

100 em ·My 16,34 m -NAP 
A1gemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klal, stark slltig, gri]s, kaJkrijk, interpret.tle: kreekafzetUngen 
Bodemkundlg: volledig gereduceerd 
Opmerking: brokkelig; kreekafzeHingen? 

190 em ·Mv 17,24 m -NAP 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lllhologle: klel, sterk sillig, gnjs, zeer slap, spoor riel, kalkrijk, interpretatie: w.dvlakte (kleiig) 
Bodemkundlg: volledig geredueeerd 

Einde boring op 250 em -My 17,84 m -NAP 
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.-.! 
Bijlag. 1: boarbesehrijvingen. RAAP 

'-" 

boring: AVBP-12 
beschrijver: RGISK, datum: 1 Hl-2010, X: 11B.257,64, Y: 473.572,74, preeisie loeatie: 1 em, coOrdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmetlng, kaartblad: 31B, hoagte: -5,01, preeisie 
hoagte: 1 em, referentlevlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepeling: GPS, boartype: Edelman-7 en guts-3 cm, doe! boring: archeologie - verkenning, 
landgebrulk: gresland, vondstzichtbearheid: slecht, provincia: Noard-Hotland, gemeente: Amstelveen, plaatsnaam: Amstelveen, opdrachtgever: Projectbureau N201, 
uitvoerder: RMP West 

o em -Mv 1 5,01 m ·NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klel, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin, kalkloos 
Bcdernkundig: interpretatie: bouwvoor 

30 em ·My 1 5,31 m ·NAP 
Algemeen: eard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klei, sterk siltig, grils, kalkloos, interpretatie: wadvlakte (kleilg) 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

/

90 em ·My 15,91 m ·NAP 
Algeme"n: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtblauwgrijs, schelpengruis, kelkrijk, interpretaUe: wadvlakte (kleiig) 

""';";'<>4o<V"..'.!~~ Bodemkundig: volledig gereduceerd 

350 em ·My 1 8,51 m ·NAP 
Algemaan: •• rd bovengrens: geleldelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, uiterst siltig, g,ljs, zeer slap, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
BodBmkundig: volledig geredueeerd 

Einde boring op 400 em ·My 1 9,01 m ·NAP 



...,. 
Bljlage 1: boorbeschrlJvlngen, RAAP 

~ 

boring: AVBP·14 
beschriJvc,: RGISK, da\Um: 17-8-2010, X: 118.159,64, Y: 473,595,83, precisie Iocalie: 1 em, COO,dlllllnt5yslcem: Rijksdriehoeksrneting, kaarlblad: 31B, hoagte: -5,25, preclsis 
hoogte: 1 em, !9ferantiovtak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoagtebepaling: GPS, boortype: Edelm"n-7 en guts-3 cm, doe! boring: archeologle - verkenning, 
16IIdgobrulk: grasiand, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Holland, gemeente: A",slelveen, plae1snaam: Amslelveen, opdrachtgever: Projectbureau N201, 
ul1voetdar. RMP Weal 

o em -Mv I 5,25 m -NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, inlerpretalie: bouwvoor 

35 em -My f 5,60 m -NAP 
Algemeen: Bald bovongfo",,: abrupl «0,3 em), aard onderglens: geleldelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: kleI, Glori< sijUg, grljs , interprelelie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundlg: veel F .... vIe ken 
Opmerking: wadvlakte? 

70 em -Mv 15,95 m -NAP 
Algomeen: Bald bovol'9re!lS: gcleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: kleJ; uttensl sntig, OI1J$, schelpengruis, inlerpretatie: wadvlakte (ldeiig) 
Bodsmkunrllg: veol F .... vl.kkan 
Opmeri<ing: wadvlakle? 

Ngerneon: aard bovengrc",,: obrupt «0,3 emJ. eord andergreos: abrupt «0,3 cm) 

/

130 em -My 16,55 m -NAP 

LlU1ologlo: klol, ultenst sUllg, ma~9 humeu., don~ergdjs, schelpfragment marien wadplaat, Interpretatie: wadvlakte (kloiig) 
i4L.LA .... A.(~.::.J. Boderrikundlg: loJdOllglvagetotre-hodzonl, voUedlg uaICuuceetd 

Opm rl<ing: veel b<akw.terkokkels 

150 em -My 16,75 m -NAP 
Algemeen: aord bOvongrons: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: kloi. uncl'St "'lIjg, Orij$, slap, sehelpengruis, weinlg plantenresten, interpretatie: wadvlakle (klellg) 
Bodemkunc!lg: voItedlg 9eteducoerd 

Einde boring op 250 em -Mv 17,75 m -NAP 

boring: AVBP·15 
bescN!jver. RGlSK, datum: 17~-20 10, X: 118,112,05, Y: 473.606,85, precisie locatie: 1 em, COOrdill8alSYSloom: Rijksdriehoeksmetlng, kaartblad: 31 B, hoogto: -5,39, precisie 
hoaglo; 1 em, rererOtltlDvlak: N'OI'I1WlIAmsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortyp,,: Edelman-7 n 9uts-3 em, doel boring: archeologle - verkenning, 
landg.brulk: gra."'OO, IiOndstzJchtbaarheld: slecht, provincle: Noord-Holiand, gemeente: Am,telvee", pI.Iltsnaam: Amstelveen, opdraehtgever: ProJoctbureau N201, 
Ullvoorner. RAAP West 

o em -MY 1 5,39 m -NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: veen, zwak kleiig, don kerb ruin, veraard veen 
Bodemkundig: interpretatie: bouWYoor 

- - 30 em -My f 5,69 m -NAP 
AljJemecn: ""rd bovengrena: ebrupt «0.3 em) 
UtholOgl. : klel. u tar$! sl!tIg, 2WlJk humell., grijs, spoor plantenresten, interpretsti.: wadvlokt. (klei/g) 
Bodomkundlg; veel FIHfckkon 

~~~~~~,--------

60 em -My' 5,99 m -NAP 
Lithologie: klei, ulterst silijg, lichtgriJs, interpreLatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodsmkundig: veel Fe-vlekken 

105 em -My f 6,44 m -NAP 
Lithologie: klei, ulterst silllg, grlJs, sehelpengruis, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: enkale Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen 

130 em -My 1 6,69 m -NAP 
Aigemeen: oard andB'lIreos: Obnlpl «0,3 em) 
Lithologie: klal, ulterst sUUg, grtJ., schelpengruis, interpretatie: wadvlakle (kleiig) 
Bodemkundlg: voIledlg gc(educeelll 

150 em -MY 1 6,89 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: ebrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, sterk sillig, matig humeus, donkergriJs, sehelplragment, spoor plantenresten, Interpretatie: wadvlakl. (kleiig) 
Bodemkundig: laklaaglvegetatle-horizont, vollOOig gereducoerd 

165 em -My 17,04 m -NAP 
Lithologie: klei, uiterst siitig, zwak humeus, griJs, zeer slap, sGhelpengruis, welnlg plantenresten, interpretatie: wadvlakte (kleilg) 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 

210 em -My 17,49 m -NAP 
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, zeer slap, schelpengruls, spoor plantenreslen, Interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: volledlg gereduGeerd 

Einde boring op 250 em -Mv I 7,89 m -NAP 
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~ 

BIJage 1: boorbeschrijvingen. RAAP 
~ 

boring: AVBP·13 
beschrijver: RG/SK, datum: 17-B-2010, X: l1B.210,32, Y: 473.564,06, preeisialocaHe: 1 em, coardinaatsysteem: Rljksdrlahoeksmetlng, kaartblad: 31B, hoogle: -4,91, preeisia 
hoagte: 1 em, refarentievtak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 em, doe! boring: archealogla - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondslzichtbaamaid: stech!, provincie: Noord-Holland, gemeente: Amstetveen, plaatsnaam: Amsletveen, opdraehtgever. Projectbureau N201, 
uttvoerder: RMP West 

o em -MY I 4,91 m -NAP 
Aigemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithotogie: klei, ulterst sittig, matlg humeus, grijsbruin, veenbrokken 
Bodemkundig: InlerpreteUe: bouwvoor 
Archeologle: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 

1~+7~~~--__ __ 
35 em -My I 5,26 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: gelaidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klel, sterk slltig, grijs, kalldoo., interpretatie: wadvlakle (klellg) 
Bodemkundlg: veel F&-vlekken 

50 em -My 15,41 m -NAP 
Algemeen: aard bovangrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleldelljk (0,3-3 em) 
Lithclogie: klel, sterk oillig, gojs, kalkrijk, Interpretslie: wadvlakte (klellg) 
Bodemkundig: veel Fe-vlekken 

170 em -MY 16,61 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeu., donkergrijs, sehelp <:ampleet marien wad pia at, kalkrijk, Interpretatie: wadvlakle (klaiig) 
Bodemkundig: laklaagNegetatie-horizont, volledig gereduceerd 
Opmeri<ing: veel wadslakjes, enkele klelne kokkets 

180 em -My 16,71 m -NAP 
Algemeen: aard bovengren.: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klel, sterk sillig, grijs, sthelpangrui., kalkrijk, interpretalie: wadvlakte (ldeiig) 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

240 em -Mv 17,31 m -NAP 
AIgQm.a~: aard OOvOOII'.": Qat.ldelUk (0,3-3 em), Bard ondu'U,.",: geioldc1lJk (0,3-3 em) 
LllhologlG: kl.l •• I.rX 5~Ilg, %Wok numeu6, donkorgrij. , schalp oemp/oot merien wadplaal. kolkrijk. Interpretatie: wadvlakte (klellg) 
Bodomkun~lg: IGldllag/vogOI"Uo-horizon~ YOIladig gereduoee,d 
Opmer1dng; veel wadslakjes, ankola klolno kokkels 

260 em -Mv 17,51 m -NAP 
Aigemeen: aard bov.ngre.s: geleldelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, slerk sllllg, grijs, schelp compleet marien wadplaat, kalkrijk, interpretalie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: vollodig geredueeerd 
Opmeri<ing: brakwaleri<okkel 

340 em -My I 8,31 m -NAP 
Algemeen: aard bovengren.: geleidelijk (0,3-3 om) 
lithologie: klel, sterk sillig, zwak humeus, donkergrijs, humusvlekken, weinig riet, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: volledig gereducaerd 

Einde boring op 400 em -My 18,91 m -NAP 
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,...,.. 
Bijlage 1: boorbeschrilvingen. 

70039 
RAAP ...,. 

2010 
boring: AVBP-16 
beschrijver: RG/SK, datum: 17-8-2010, X: 118.063.12, Y: 473.619,00, precisie locatie: 1 em, co6rdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 316, hoogte: -5,43, preclsle 
hoagte: 1 em, referentlevlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortypa: Edetman-7 en guts-3 em, doal boring: archeologla - varkennlng, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slacht, provincie: Noord-Holiand. gemeente: Amstelve.n, ptaatsnaem: Amstelveen, opdrachtgever: Prolectbureau N201, 
uilvoerdar: RAAP West 

o em ·Mv I 5,43 m ·NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen 
8odemkundig: interprelatie: bouwvoor 

--35 em ·Mv 15,78 m ·NAP 
Aigamaan: aard bovangrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klel. sterk sittig. zwak humsus, grils, spoor plantenresten, interpreloHe: wadvlakte (klaiig) 
Bademkundig: veel Fe-vlekken 

75 em ·Mv 16,18 m ·NAP 
Lithologie: klei, sterk sillig, grijs. spoor plantenreslen. interpretatie: wadvlokte (kleiig) 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxldatie en reductie verschijnselen 

95 em ·Mv I 6,38 m ·NAP 
Lithologie: klel, sterk siltig, matig humeus, brulngrijs, zeer slap, weinig riet. interpretaHe: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: volledlg gereduceerd 

-150 em ·Mv 16,93 m ·NAP 
Lilhologie: klai, ulterst sittig, grils, slap, spoor planlenresten, kalkrijk, inlerpretatie: kreekafzettlngen 
Bodemkundlg: volledlg gereduceerd 
Opmerking: brokkelig uiteriijk; kreekalzattingen? 

Einde boring op 250 em ·Mv 17,93 m -NAP 
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Bljlage 1: boorbeschrijvingen. RAAP ..... 
boring: AVBP·17 
beschrijver: RG/SK, datum: 17-8-2010, X: 118.032,38, Y: 473.627,39, preclsie lacatle: 1 em, cofirdlnaatsystaem: Rijksdriehoeksmellng, kaartblad: 31 B, haagte: -4,91, precisia 
hoogte: 1 cm, relerentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en gut8-3 em, doel boring: archealogie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondslzichtbaameid: slecht, provinci.: Noord-Holland, gemeente: Amslelveen, pI.alsnaam: Amslelv •• n, opdrachtgever: ProJectbureau N201, 
uilvoerder: RMP Wast, apmerking: extra baring op verhoglng 

o em ·My 14,91 m ·NAP 
Algemeen: aard ondergrans: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: vean, zwak klallg, bruin, veen (nlat gedifferentleerd) 
Bodamkundlg: intarpretatia: bouwvoor 

40 em ·My 1 5,31 m -NAP 
Algoman": aord bovengrens: abrupt «Q.3 cm) 
Lithologie: I<Icl. slerk&1tIg. grijs. Onkolo humuslagen 
Bodemkundlg: veal F.,.vlekken 
Opmorklng: IiIhologle onduldclljk 

70 em ·My 1 5,61 m ·NAP 
Lithologie: klei . sterk siltig, grljs 
Bodemkundig: veel Fe-vlakken 
Opmerking: lithologie onduldelijk 

130 em -My 1 6,21 m ·NAP 
Lithologie; klei. uitarst silllg, lichtblauwgrljs 
Bodemkundlg: enkela Fo-vlakken, oxidatia an reductie varschijnselan 
Opmerking; lithologie onduldelljk 

150 em ·My 16,41 m -NAP 
Lithologie: Idei. zwak zandig, gri]s, malig stovl9, kalkconeratlas, interpret.lle; kreekalzetlingan 
Bodemkundig: valledlg gereduceerd 
Opmerl<ing: brokkellg; kreekafzellingen? 

200 em -MY 1 6,91 m ·NAP 
Algameen: aord andergrens: diffuus (3-10 em) 
lithologie: klei, zwak zandlg, grijs, malig slevig, Interpretatie: kreekafzeUlngen 
Bodemkundig: volledlg geredueeerd 
Opmerking: brokkellg; kreekafzeUingen? 

270 em ·My 17,61 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 em) 
lithologie: Idei. uiterst siIIig, grijs, malig slap. intarpretatie: wadvlakte (ldailg) 
Bodemkundlg: voll"dlg gereduceerd 

Elnde boring op 300 em ·My 17,91 m ·NAP 

13 



..... i 

Bijlage 1: boorbesehrljvingen. RAAP 
'-I 

boring: AVBP-18 
besehrijver: RGISK, dalum: 17·8·2010, X: 118.014,20, Y: 473,630,86, precisle localie: ' em, co6rdinaalsysteem: Rijksdriehoeksmeling, kaartblad: 31B, hoogle: -5,42, precisie 
haagLe: 1 em, referenlievlak: Normaal Amslerdams Peil, melhode hooglebepaling: GPS, boortyp.: Edelmen-7 en guLs-3 em, doel boring: archeologle - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichlbaarheid: slecht, provincle: Noord-Holiand, gemeenle: AmsLelveen, plaaLsnaam: AmsLelveen, opdrechtgever: ProJeclbureau N201, 
uitvoerder: RAAP West 

o em -My 1 5,42 m -NAP 
Aigemeen: aard ""dergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin. veraard veen 
Bodemkundlg: inlerprelalle: bouwvoor 

35 em -My 1 5,77 m -NAP 
Algemeen: aard bovengren.: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
Lilhologle: klei, sterk sillig, zwak humeus, lichlbruingrijs, kalkloos, interpretalie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundlg: enkele Fe-vlekken 
Opmerking: wadvlakte of restgeul? 

"./'"80 em -My 16,22 m -NAP 
""H'-H~,,,*B-.../ Algemaan: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 

boring: AVBP-19 

Lithologie: klal, sterk silUg, grijs, spoor planlenresten, kalkloos. Inlerpretalie: wadvlakte (kleiig) 
8odemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschiJnselen 
Opmer1dng: wadvlakte of restgeul? 

100 em -My 1 6,42 m -NAP 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard Dndergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klel, sterk sillig, grijs, spoor riet, kalkrijk, intarpratatie: wadvlakle (kleiig) 
Bodemkundig: volledlg geredueeerd 
Opmerklng: wadvlakte 01 restgeul? 

200 em -My 17,42 m -NAP 
Algemeen: aerd bovengren.: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klei, sterk siltig, grijs, zeer slap, kalkrijk, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 
Opmer1<ing: wadvlakte 01 restgeul? 

Einde boring op 250 em -My 1 7,92 m -NAP 

boschMJver: RGISK, dalum: 17-8-2010, X: 117.966,12, Y: 473_642,16, precisie locatie: 1 em, coOrdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31 B, hoogte: -5,33, precisie 
hoogte: 1 cm, relerentievlak: Normaal Amsterdams Peil, melhode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doal boring: archeologle - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstziehtbaarheid: slecht, provincia: Noord-Hoiland, gemeenle: Amstelveen, plaalsnaam: Amstelveen, opdrachtgever: Projectbureau N201, 
uilvoerder: RAAP West 

o em -My 1 5,33 m -NAP 
Algemaen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: veen, min era alarm, donkerbruin, veraard vean 
Bodemkundig: Inlerprelatle: bouwvoor 

40 em -My 1 5,73 m -NAP 
Algemeen: aerd bovengrans: abrupt «0,3 em), aard ondergren.: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, sterk siltig, IichtbruingMjs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundlg: enkele Fe-vlekken 

fHf-H'+f.<~~ _________ 70 em -My 16,03 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, sterk sillig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: wadvlakte (klellg) 
Bodemkundlg: vollOOig gereduceerd 

85 em -My 16,18 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithotogle: klei, sterk sillig, gMJs, spoor plantenresten, kalkriJk, Interpretatie: wadvlakle (kleiig) 
Bodamkundlg: vollOOl9 gereduceerd 

200 em -My 17,33 m -NAP 
Algemaen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: klel, sterk siltig, grijs, slap, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodamkundig: volledig geredueeerd 

230 em -MY 1 7,63 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klel, sterk siltig, grijs, slap, kalkrijk, inlerpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

Einde boring op 250 em -My 17,83 m -NAP 
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Bljlage 1: boorbeschrijvlngen. RAAP 
~ 

boring: AVBP-20 
beschrijver: RG/SK, datum: 17-8-2010, X: 117.916,9l, Y: 473 653,48, preclsle locatie: 1 em, coOrdinaatsysteem: Rijksdriehoeksrneting, kaartblad: 31B, hoogte: -5,21, preclsle 
hoogte: 1 em, referen~evlak: Normaal Amsterdams Pell, methode hooglebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en [luls-3 em, doel bering: archeologle - verkenning, 
landgabruik: grasland, vondstzlchlbaarheid: sleeht, provineis: Noord-Holland, gemeente: Amstelvesn, plaatsnaam: Amstelveen, opdrachtgever: Projectbureau N201 , 
ultvoer<ler: RAAP West 

o em ·Mv 15,21 m ·NAP 
Algemeen: aard onde'llren,: abrupt «0,3 em) 
L~hologie: klei, slerk 'iltig, zwak humeu_, grijsbruln 
Bodemkundlg: Interpretalle: bouwvoor 

30 em -Mv 1 5,51 m ·NAP 
A1gemeen: .ard bevengreM: abrupt (<0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lilhologie: klei, sterk sillig, grijs, kalkloos, interpretatie: wadvlakle (ldeli9) 
Bodemkundig: veel Fs-vlekken 

80 em ·Mv 16,01 m ·NAP 
Algamaan: aard bevangrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleldolijk (0,3-3 em) 
Lithologie: Idei, slerk alllig, grij., .poor planlenre.ten, kalkrijk, Interpretstie: wadvlakte (ldeilg) 
Bodemkundlg: enkele Fe-vlekken, oxidalla en reductie verschijnselen 

110 em ·Mv 16,31 m -NAP 
Algemeen: BBrd bovengren.: geleldelljk (0,3-3 em), aard ondergren9: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klel, zwak zandig, liehtblauwgrijs, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: kreekafzeilingen 
Bodemkundig: voUedig geredueeerd 
Opmerking: brokkellg; kreek- of oeverafzeUingen7 

225 em ·Mv 17,46 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: galeldetijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleldelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: kiel, zwak zandig, lichtblauwgrijs, spoor plantenraslen, kalkeoncreli •• , Interpretatl.: kreekafzellingen 
Bodemkundig: volledlg gereduceerd 
Opmerklng: brokkellg; kreek- of oeverafzetlingen7 

240 em ·Mv 17,61 m -NAP 
AIII'lr]1een: nard bevongrans, geleldetfjl< [0.3--3 em), nard cndorgrens: geleldelijk (0,3-3 em) 
Ullhologla: klol, sterk slltlg, gnjs, mollg slop. spoor hout, InlO/protaUo: wadvlakte (kleiig) 
Bodomkundlg, YOlledlg g018dUCODrd 
Opmerklng: wok elwanvlakle? 

340 em -Mv 1 8,61 m -NAP 
Algemeen: aard bovengre"" geleldetijk (0,3-3 em) 
lilhologie: klei, sterik 5illlg, grijs, matig slap, spoor planlenresten, inlerpretalie: wedvlakte (ldeiig) 
Bodemkundlg: volledlg gereduceerd 
Opmerking: kreek of wadvlakle? 

Einde boring op 400 em ·Mv 1 9,21 m ·NAP 
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Billaga 1: boorbesehrljvingen. 

boring: AVBP·21 201 0 70039 
besclJrijver: RGlSI<;, datum: 17-8-2010, X: 117.869,51, Y: 473.664,08, prccjslo Ioc<IUe; 1 em, cOOrdlnaatsysteem: Ri]ksdriehoeksm.~fI9, kIlartblad: 316, hoagte: -5,47, preelsle 
hoogle: 1 em, mlrutln[l1vlak: Normaal Amst.rdams Peil, methode hooglnbepallog: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 em, doe! boring: arCl1oologle - verkenning, 
landgebrul)c : lImslond, IIOOdstziehtbaarheid: slecht, provineie: Noord-HoUand, gemeen19: Amstelveen, plaatsnaam: Amstelveon, opdlDchtgever. Pmleelbureau N201, 
ultvoorder: RMP West 

Oem -Mv /5,47 m -NAP 
Algeme.n: aard ond.rgrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, kleibrokken, veraard veen 
Bodemkundlg: interprelslie: bouwvoor 

50 em -Mv /5,97 m ·NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupl «0,3 em) 
Lithologie: klei, sterk 5l\1ig, zwak humBus, grl]s, kalkloos, intBrpretatie: verlandlngsafzettingen (reslgeul) 
Bodemkundlg: ve.1 F.-vlekken 

70 em ·Mv / 6,17 m ·NAP 
Lithologie: klei, sterk sillig, griJs; ~I~p: kRlkriJk, inte: rrrll1tEl.tl~· verlandings~fzettinQl3n (rest!)€'ul) 
Bod.mkundig: volledlg gereduceerd 

95 em ·Mv / 6,42 m -NAP 
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
lilhologie: klei, sterk sillig, gri]s, enkale silliagen, slap, spoor plantenr.slen, kalkrijk, interpre19Ue: verlandlngsafzeltingen (re6Igeul) 
Bodemkundig: voll.dlg geredueeBrd 

180 em -Mv /7,27 m ·NAP 
Algomeen: aard bovengrens: geleidelljk (0.3-3 em), aard ondergren.: gelBidBlljk (0,3-3 em) 
lithologie: klei. sterk giltig, gri]s, matig slap, spoor hout en riel, kalkrijk, interpretalie: wadvlakte (kleilg) 
Bod.mkundig: volledlg gereduceerd 

260 em -Mv I 8,07 m ·NAP 
Algemeen: aard bovengren.: geteidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, sterk sll tlg, zwak humeus, liehtbruingrijs, matig slap, walnlg rlat, kalkrijk , Interpretalie: wadvlaklB (kleiig) 
Bodemkundlg: volledlg geredueeerd 

Einde boring op 300 em -Mv / 8,47 m ·NAP 
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Bijlage 1: baarbeschrijvingen. 

boring: AVBP-22 
beschnjver: RG/SK, datum: 17-8-2010, X: 117.858,93, Y: 473.666,95, preclsielocatle: 1 em, cOOrdinaatsysteem: Rljksdrlahoeksmating, kaanblad: 31B, haagte: -5,15, precisie 
hoogte: 1 em, relerentievlak: Normaal Amsterdams Pell, methode haagtebepaling: GPS, baarlype: Edelman-7 en gut5-3 em, doel boring: archeologie - verkenning, 
iandgebruik: grasland, vondstziehlbaarheld: slecht, provincie: Noord-Holland, gemeente: Amsteiveen, plaatsnaam: Amslelveen, opdrachtgever. ProjeetbtJreau N201, 
uitvoerder: RAAP West 

o em -My 15,15 m -NAP 
Algomaen: aard andergrans: abrupt «0,3 em) 
Llthologio: klei, uilerst slltig, matig hum.us, gnjsbruln, kleibrokkon, kalklaas 
Bodamkundig: interpretatie: bouwvoor 

30 em ·My I 5,45 m ·NAP 
Algomeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondargrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, uiterst sillig, liehtgrijs, veal dunne zandlagan, kalknjk, interpretatie: kraekafzetllngan 
Bodemkundlg: onkele Fe- en Mn-vlekken 
Opmerking: kreek- of oeverarzetlingen? 

50 em -My 15,65 m ·NAP 
A1gomeen: aerd bovengrens: geleldelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klel, ultersl sllUg, lIehlgrljs, veel dunna zandlagan, kalkriJk, inlerprelalie: kreekafzellingen 
Bodemkundlg: veel Fe-vlekkan 
Opmerklng: kreek- oloeverafzetlingen? 

110 em ·My /6,25 m ·NAP 
Aigemeen: aard bovangrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondargrens: abrupl «0,3 Gm) 
Lithologie: klel, ullerst sillig, IIchlgrij., enkele zandlagon, kalkrijk, inlerpratatle: kreekafzettingen 
Bodemkundig: veal Fa-vlekken 
Opmerking: kreek- of oeverafzeHingen? 

130 em -My / 6,45 m ·NAP 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupl «0,3 em), aard ondargrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klel, uilerst sillig, gnjs, enkele zandlagen, kaiknjk, inlarpretalie: kreekafzeliingen 
Bodemkundlg: ankele Fe-vlekken, oxide lie en reductio verschlj n,elen 
Opmerking: kreek- of oeverafzeHingen? 

150 em ·My /6,65 m ·NAP 
Aigemeen : aard boyengrens: geleldelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidellik (0,3-3 em) 
lithologie: klel, ullerst siltig, gnjs, enkele zandlagen, schelpengruis, spoor plantenreSlen, kalkrijk, intarprelatie: kreakatzaWngen 
Bodemkundlg: volledig gereduceerd 
Opmerklng: kreek- of oeverafzetlingen? 

~~~~~:---215 em -My /7,30 m -NAP 
Aigemaon: uerd bovongruns; gololdoUjk (0.3-3 ~m). oord ondorgrens: oaloldeNJk (0.3-3 on) 
Uthologle: klol, ullemt . nllg, zwok humG\lB. ani., cnkclo zandlngao, $Cholplm9rTWlnt marll!ll wadplaal, spoor planlenreslen, kalkrljk, interprelatie: 
krooknlzeHlngon 
Opmerking: plaHe sliikgaper; kreek- of oeverafzetlingen? 

220 em -My /7,35 m ·NAP 
Algemeen: aard bovongrens: geleldeliik (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupl «0,3 em) 
Lithologie: idel, sterk siltig, matlg humeus, brulngrijs, spoor plantenresten, interprelalio: wadvlakle (klelig) 

235 em ·My 17,50 m ·NAP 
A1g.meen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergren.: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, slerk siltig, gnjs, enkele humus- en situagen, slap, spoor plantenresten, interpreiali': wadvtakte (kleiig) 

290 em -MY / 8,05 m ·NAP 
Algamaen: aard bovengren.: abrupt «0,3 em), aard cndergren.: abrupl «0,3 em) 
Lilhclogle: klai, slerk siltig, grijs, matig slap, spoor riat, Interpralalie: wadvlakte (kleiig) 

-350 em ·My / 8,65 m ·NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lilhologle: klei, slerk siltig, zwak humeus, liehtbruingnis, matlg slap, weinig riet, inlerprelalie: wadvlakle (kleiig) 

Elnde boring op 400 em ·My I 9,15 m ·NAP 
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Bi~ag6 1: boorbeschrijvingen. RAAP 

~ 

boring: AVBP·23 
bosc.ojvet: RGlSK, datum: 17-11 .. 2010, X: 117.819,76, Y: 473.676,59. p<lldslo loealie: 1 em, co<lrdlnaolSyslaem: RI)ksdrie/1OekSlllcling. klIarlb\ad: 31 B, hoagie: .. 5,55, preelsle 
hoogte: I em, referenuovtak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebopallng: GPS, boortype: Edelman-7 en guls-3 em, doel botIng: archflOlogle .. verkenning, 
lanqgcbruilr. gTllSland. vondstziciltbaurtHrid: slechl, provincie: Noold-Holland. gcmcenlO: Amstelveen, plaatsna.m: Amslolveon, opdracht9""sr:: Projectbureau N201, 
uilVOerder: RAAP Wosl 

o em -My I 5,55 m -NAP 
Algemeen: aard ondarglens: ebrupl «0,3 em) 
Lithologie: veen, zwek kleilg, bruin, veen (nlel gedifferentleerd) 
Bodemkundig: interpretatie: bouwvaor 

30 em -My I 5,85 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupl «0,3 em), aard ondergrens: geleidellJk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, sterk sillig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundlg: veel Fe-vlekken 

15 em -My 16,30 m -NAP 
Aigemeen: aerd bovengrens: geleidelljk (0,3-3 em), aard ondorgren.: geleldelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klel, slerk 5111ig, grijs, kalkrijk, interpretatie: wadvlakle (kleiig) 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen 

95 em -My 16,50 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrons: goleldel1jk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, sterk , 11110, grlJs, enk"lo ~endl.gen, spoor riel, kalkrljk, inlerprelatle: kreekafzettlngen 
Bodemkundig: volledig ooredu~OId 
Opmerklng: kreekatzeltingen? 

125 em -My 16,80 m -NAP 
Algemeen: aard bovangrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, slerk silllg, malig humeus, grlJ.bruin, weinlg plantemesten, kalkloos, inlerpreta~a: wadvlakle (kleiig) 
Bodemkundig: laklaaglvegetalie-horizonl, volledig gereduceerd 
Opmerking: laklaag? 

150 em -My 11,05 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: geleidaliJk (0,3-3 em), aard ondergren.: gelaidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klei, ster1< silllg, zwak humeus, griJ', weinig planlenre.ten, kalkloos, interpretatie: wadvlakle (kleiig) 
Bodemkundig: volledlg gereduceerd 

200 em -My 1 7,55 m -NAP 
A1gemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3 .. 3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3 .. 3 em) 
Lithologie: klel, sterk sllllg, gri)s, matig slap, kalkrijk, Interpretatie: wadvtakle (kleiig) 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

Einde boring op 250 em -My I 8,05 m -NAP 
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Bijlage 1: boorbeschriJvingen. RAAP ..... 
boring: AVBP-24 
beschri)ver: RG/SK, datum: 18·a·2010, X: 118.078,80, Y: 473.573,87, preclsie locatle: 1 cm, co6rdinaalsysteem: Rijksdriehoeksmeling, kaartblad: 31B, hoogle: ·5,45, precisie 
hoogte: 1 em, neferenUevlak: Normaal Amsterdams Pell, melhode hoogtebepallng: GPS, boortype: Edelman·7 en guls·3 em, doel boring: areheologle • verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzlehtbaarheid: sleeht, provlnele: Noord·Holiand, gemeente: Amstelveen, plaalsnaam: Amstelveen, opdrachtgever: Prolectbureau N201, 
uilvoerder: RAAP West 

Algemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 11111=--0 em -MY 1 5,45 m -NAP 
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen 
Bodemkundlg: Interpretalie: bouwvoor 

20 em ·My 1 5,65 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klel, sterk siltig, liehtibruingrijs, spoor plantenresten, interpretalie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: vael Fe-vlekken 

80 em -My 1 6,25 m ·NAP 
Algemeen: aard bovengrens: geleidalijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologia: klei, sterk sillig, zwak humeus, gri)s, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: wadvlakte (ldeiig) 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, axidalia en reductle verschijnsalen 

100 em ·My 1 6,45 m ·NAP 
Algemeen: aerd bovengrens: geleldelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleldeli)k (0,3-3 em) 
Lithologie: klel, sterk siltlg, lichtgrils, matig slep, spoor rlet, kalkrijk, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: volledlg gereduceerd 

150 em -My 1 6,95 m -NAP 
Algomeen: aard bovengrens: geleldelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klel, ulterst siltig, lichlgrils, matlg slap, spoor riet, kalkrijk, Interpretatie: kreekalzettlngen 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 
Opmer1<ing: brokkelig; kreekalzeltlngen? 

300 em -My 1 8,45 m -NAP 
Algemaan: aard bovengrens: geleldelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klal, sterk slltlg, zwak humeus, Ilehtbruingrils, slap, spoor riet, kalkrijk, interpretalie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: voltedig ger.duceerd 

Einde boring op 400 em -My 19,45 m -NAP 
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Bijlage 1: boorbeschrijvingen. RAAP 

boring: AVBP.25 20 1 0 7 0 0 3 9 
besehrijver; RG/SK, dalum: 18-8-2010, X: 116.045,94, Y: 473_581,13, preeisle Iccatie: 1 em, coIIrdlnaatsysteem: Rijksdrieheeksmetlng, kaartblad: 31 B, hoegte: -5,25, precisie 
hoegte: 1 em, rererentievtak: Normaal Amsterdams Peil, melhode hoogtebepallng: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologle - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondslziehlbaarheld: slecht, provlneie: Noord-Holland, gemaente: Amstelveen, plaatsnaam: Amstelveen, opdrachtgever; Projeelbureau N201, 
uilvoerder; RAAP West 

o em -My 1 5,25 m -NAP 
Algomeen: aard andergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: klei, sterk slltig, matlg humeus, gnlsbruin 
Bodemkundig: Interpretatie: bouwvaer 

30 em -My 15,55 m -NAP 
Algemeen: aard bevengcens; abrupt «0,3 em), eerd endergrens: geleidelljk (0,3-3 em) 
Lithologie: kl.I, sterk siltig, zwok humeus, IIchtbruingrijs, spoor plantenresten, kalkleos, interpretatle: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: veel Fe-vlekken 

90 em -My /6,15 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: ge!e!doIlJk '0.8 a em). nard on:d.arvrcn:;~ galsidalijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, sterk slltlg, lichtblauworils, spoor ptontenre.steo, kalkloos, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, ""ldaUo on reductlo vecscl\llnse1an 

115 em -Mv 16,40 m -NAP 
Algemeen: aard bov.ngr""s; gel.ldelljk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, sterk siltig,lichtgrijs, mallg stevig, spoor plantenresten, kalkl1jk, Interpretatie: kreekalzetlingen 
Bodemkundig: volledlg geredueaenJ 
Opmerking; beetle brokkelig; kreekalzeilingen? 

Einde boring op 300 em -Mv 1 8,25 m -NAP 
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.-,; 
Sijl_ge 1: baorbeschrijvingen. RAAP -. 

boring: AVBP-26 
beschrijver: RG/SK, dalum: 1S-ll-2010, x: 117.9S0,78, Y: 473.597,02, precisielocalie: 1 cm, coOrdinaalsysleem: Rijksdriehoeksmeling, kaartblad: 31B, hoagie: -5,30, precisie 
hoogte: 1 em, referenlievlak: Normael Amsterdams Pell, melhode hooglebepallng: GP$, baortype: Edelman-7 en guts-3 em, doel boring: archeologie - verkenning, 
lendgebrulk: grasland, vondstzlchtbaarheid: slechl, provincie: Noord-Holland, gemeenle: Amstelveen, plaatsnaam: Amslelveen, opdrachtgever: Projeetbureau N201, 
uitvoerder: RAAP West 

o em -My / 5,30 m -NAP 
Algameen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klel, sterk siltlg, malig humeus, grijsbruin 
Bodemkundlg: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor 

30 em -My / 5,60 m -NAP 
Algemean: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: gelaidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: Idel, slerk sillig, liehlbrulngrijs, spoor plantenrestan, kalklaos, interpretatie: wadvlakte (klelig) 
Bodemkundlg: veel F&-vlekken 

/

90 em -My /6,20 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: Idel, sterk siltig, lichlgrijs, opoor plantenresten, katkrijk, interpretatie: wadvlakte (klelig) 

~;.s<;.s<;..s.<;!<>.~ Bodemkundlg: ookele Fe-vlekken, oxidalie en reductie veroehilnselen 

110 em -My /6,40 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard onde'llrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klal, sterk siltig, lIehlgrijs, mallg stevig, kalkrijk, interpretatie: kreekarzetlingen 
Bodemkundlg: volledig gereduceerd 
Opmorking: brokkellg; kreekafzettingen? 

180 em -Mv /7,10 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: gelBidelilk (0,3-3 em), aard onderyrens: geleldelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klel, sterk sillig, grijs, matig stevig, schelpengruis, spoor plantanrasten, kalkrijk, interprelaUe: kreekafzettingen 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 
Opmarklng: beetle brokkelig; kreekafzeUingen? 

300 em -My / 8,30 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: geleid811jk (0,3-3 em) 
lithologie: klei , sterk sillig, grijs, maUg slap, weinig riet, kalkrljk, interpretatie: wadvlakte (ldeiig) 
Bodernkundig: volledlg gereduceerd 

Elnde boring op 400 em -My /9,30 m -NAP 
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Bijlago 1: boorbosehrtjvingen. 

boring: AVBP-27 
beschriJv.r: RG/SK, dalum: 17·6·2010, X: 117.931,76, Y: 473.609,09, predsie locatie: 1 em, c06rdinaalsystaem: Rijksdriahoeksmallng, kaartblad: 31B, hoogte: -5,30, preclsla 
hoogte: 1 em, referanHevlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman·7 en guts·3 cm, doal boring: archeologia - verkenning, 
landgebruik: graBland, vondstzichtbaarheld: slecht, provincie: Noord-Holland, gemaente: Amstalveen, plaatsnaam: Amstelveen, opdrachtgever: Projectbureau N201, 
uitvoerder: RAAP West 

--- 0 em ·My / 5,30 m ·NAP 
Aigemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
lithologie: klel, uiterst slltig, matig humeus, griJsbruin 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor 

30 em -My I 5,60 m ·NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 cm) 
lilhologle: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, spoor haUl, kalkloos, interpretatle: wadvlakta (klellg) 
Bodemkundig: enkele Fe·vlekken 
Opmerking: humuslaag? 

100 em ·My /6,30 m -NAP 
lithologie: kiei, uiterst slltlg,lIchtblauwgrlJs, spoor plantenrasten, kalkloos, Interpretalie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: enkele Fa·vlekken 

120 em ·My /6,50 m ·NAP 
lithologie: klei, uilerst sillig, lichlblauwgrijs, spoor pianlenr.sten, kalkrijk, Interpretalie: wadviakte (kleiig) 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

140 em -My /6,70 m ·NAP 
lithologie: klei, uiterst sillig, lichlblauwgrljs, cnkele sliliagen, zeer slap, spoor planlenreslen, kalkrijk, interpretalie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: onkele Fe-vlekken 
Opmerklng: of verlandingsafzellingen? 

Einde boring op 250 em ·My /7,80 m ·NAP 
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t-'!:~ 

Bijlaga 1: boorbeschr~vingan. RAAP 
~; 

boring: AVBP-28 
besehtijver: RG/SK. datum: 17-B-2010. X: 117.BB3,06, Y: 473.819,92, precisle locatie: 1 em, eoOrdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogle: -5,20, precisie 
hoogte: 1 em, referentievlak: Normaal Amsterdam. Peil, melhode hooglebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guls-3 em, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grastand, vondslziehtbaarheid: slecht, provlncl.: Noord-Holland, gemeent.: Amstelveen, plaalsnaam: Amslelvaen, opdrachtgever: Projectbureau N201, 
uilvoerder. RAAP West 

o em -My 1 5,20 m -NAP 
Aigemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: klei, uiterst siltig, maUg humeus, grijsbruin 
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor 

25 em -My 1 5,45 m -NAP 
A1gemean: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 

-...... Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgriJs, kalkloos, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
""'-Bodemkundig: enkele Fa- en Mn-vlekken 

50 em -My / 5,70 m -NAP 
lithologie: klei, uilersl siltlg, liehlgriJs, kalkloos, interprelalle: wadvlakle (kleiig) 
Bodemkundig: veal Fe-vlekken 
Opmarking: brokkellg; rand jongere kreek? 

80 em -My / 6,00 m -NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klel, uitersl sillig, IichlgrtJs, kalkrijk, interpretalia: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: veel Fe-vlekken 

100 em -My / 6,20 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lilhologie: klei, uiterst sillig, zwak humeus, grlJs, welnig plantemesten, kalkloos, Interpretatle: kreekafzelHngen 
Bodemkundlg: volledlg geredueeerd 
Opmerking: kreekafzellingen? 

130 em -My /6,50 m -NAP 
Lithologie: klei, uiterst sillig, griJs, enkele silliagen, welnlg planteme.ten, kalkrijk, Interpretatie: kreekafze~ingen 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 
Opmerklng: kreekafzetllngen? 

150 em ·My 16,70 m -NAP 
Lithologie: klei, uitersl sillig, griJs, speor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: kreekafzeltingen 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 
Opmerking: brokkelig; kreekafzeUlngen? 

250 em -My 17,70 m -NAP 
lithologie: klel, uiterst siltig, griJ", matig slap, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: wedvlakte (kleiig) 
8odemkundig: volledig gereduceerd 

Einde boring op 300 em ·My / 8,20 m -NAP 
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.~ 

Bijlage 1: boorbesehrijvingen. RAAP 
~ 

boring: AVBP-29 
besehrijver: RGlSK, dalum: 17-8-2010, X: 117.834,26, Y: 473.631,13, precisie locatie: 1 em, coordinaalsysleem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31 S, hoogle: -5,19, precisie 
hoogle: 1 em, referenlievlak: Normaal Amslerdams Pell, melhode hooglebepaling: GPS, boortype: Edehnan-l en guls-3 em, doel boring: archeol09ie - verkennlng, 
landgebruik: grasland, vondslzlchlbaarheld: slech~ provincie: Noord-Holland, gemeente: Amslelveen, plaalsnaam: Amslelveen, opdrachlgever. Projeclbureau N201, 
uilvoerder: RAAP Wesl 

Oem -Mv 15,19 m -NAP 
Aigemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: klel, ultersl sillig, matlg humeus, grljsbruln 
Bodemkundlg: interpretalie: bouwvoor 

20 em ·Mv I 5,39 m -NAP 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupl «0,3 em) 
lithologie: klei, uilerst sillig, liehlbruingrijs, enkele zandlagen, slevig, spoor plantenresten, kalkloos, interpretalie: kreekafzettingen 
Bodemkundig: en kala Fe- en Mn-vlakken 

~i77'771<~-_ _ 
60 em -Mv I 5,79 m ·NAP 
Lilhologle: klei . uitersl sittig. lichlgtijs, veel rhmn~ zAnriIAcp.n~ mRtig J;tevig, ~poor r>lantenrest~n, kalkrijk, interpretatie: kreekafzeUingen 
Sodemkundig: veel Fe-vlekken 

lithologie: klel. uiterst sillig, grijs, snkele zandlagen, malig stevlg, spoor plantenresten, kalkrijk, inlerpretalie: kreekafzetlingen 
8odemkundig: veel Fe-vlekken, oxidalie en reductl. versohijnselen 

/

130 em ·Mv I 6,49 m ·NAP 

150 em ·Mv 16,69 m -NAP 
Lllhol09ie: klei, uilersl sillig, grijs, enkele zandlagen, malig slovig, spoor plantenresten, kalkrijk, Inlerpretalle: kreekafzettingen 

17;~~~~~::t. Bodemkundig: volledig geredueeerd 

, Lithologie: klei, ullersl sillig, grijs, enkele zandlagen, slap, spoor planlenresten, kalkrijk, interpretalle: kreekafzettingen 1r
185 em ·Mv 17,04 m -NAP 

8odemkundlg: volledig geredueeerd 

250 em ·Mv 17,69 m ·NAP 
Aigemeen: aard Ol1dergrens: dilluus (3-10 em) 
Lilhologie: klel, uilerst sillig, liehtbruingrijs, enkele zandlagen, slap, weinig riel, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen 

~~~~N- Bodemkundig: voll.dlg geredueeerd 

300 em ·Mv 18,19 m ·NAP 
AJgemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lllhol09ie: klel, sterk siltig, grijs, slap, weinig rlet, kalkrijk, inlerprelalie: wadvlakle (kleiig) 
8odemkundig: volledig geredueeerd 

370 em ·Mv I 8,89 m ·NAP 
Aigema"n: aard bovengren.: abrupt «0,3 em) 
lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, interprelatle: komafzettingen 

Einde boring op 400 em ·Mv 19,19 m ·NAP 
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"'"" Bljlago 1: boorbeschrijvlngen, RAAP 
l000i' 

boring: AVBP-30 
beschrijver: RG/SK, datum: 17-8-2010, X: 117_785,72, Y: 473,642,59, precisie loealie: 1 em, ooOrdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -5,39, preeisie 
hoogte: 1 em, re(erenlievlak: Normaal Amsterdams Pell. methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en 9uts-3 em, doel boring: areheologle - verkenning, 
landgebruik: grBsland, vondslziehtbaarheld: slecht, provinele: Noord-Holland, gemeente: Amstelveen, plaalsnaam: Amstelvoen, opdraehlgever: Projeelbureau N201, 
uilvoelder: RAAP West 

Algemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 1
11111=--0 em ·My 15,39 m ·NAP 

lithologie: veen, mineraalarm, don kerb ruin, veraard veen 
______ Bodemkundig: interpretalie: bouwvoor 

25 em ·My 1 5,64 m ·NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: Idei, sterk siltig, liehtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: wadvlakte (ldeiig) 
Bodemkundig: veel Fe-vlekken 

lithologie: Idel, uiterst sittig, grijs, kalkrijk, interprelatie; wadvlakle (kleiig) 
Bodemkundlg: veel Fa-vlakken 1r
11 0 em ·My 16,49 m ·NAP 

140 em ·My 16,79 m ·NAP 
Aigemaan: aard ondergrens: abrupl (<0,3 em) 
Lithologie: klei, uiterst sittig, grtjs, sehelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: wedvlakte (kleiig) 

Fr.H'fir)~~ Bodamkundig; volledlg geredueeerd 

180 em ·My 17,19 m ·NAP 
Algemeen: aard bovongrons: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: dlffuus (3-10 em) 
lithologie: klal, uiterst sittig, zwak humaus, bruing,;js, schelpengruls, weinig plantenrasten, kalldoos, Interpretalie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: volledlg geredueeerd 
Opmerking; kalkrijk siltlaagje 

210 em ·My 17,49 m ·NAP 
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 em) 
Lithologie: klei, uilerst sittig, zwak humeus, grijs, zeer slap, sehelpengruis, welnig plantenresten, kalkrijk, inlerpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: volledlg gereduceeld 

Einde boring op 250 em ·My 17,89 m ·NAP 
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' ..... 
Sijl_ga 1: boorbeschrijvingen. RAAP 

"'1 
boring: AVBp·31 
be!.ChriJver: RGlSK, datum: 18-8-2010, X: 118.234,36, Y: 473.494,35, preeisie loeatie: 1 em, ooOrdioaatsysteem: Rljksdrlehoo~sm"tlng, kllaltblad: 31 S, hocgte: -4,92, precisie 
hooglO: 1 cm, roferenlievlak: Normaal Amsterdams Pail, methode hoogtebapaling: GPS, boortypo: Edelman-7 ~n guts-3 em, docl bor '9: areheologle - verkenning, 
Inndgebrulk: greslond, vondslZiehtbaarheld: sleeht. provincie: Noord-Holiand, gemeente: Amslelvaon, plnatsnanm: Amstelveon, opdrnohtgevor. ProJectbureau N201, 
UilVOOrdel: RAAP West 

o em -Mv 1 4,92 m -NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, sterk siltig. matig humeus, grijsbruin 
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor 

40 em -Mv 1 5,32 m -NAP 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleldelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, stert< . iltig, liehtbruingrijs, spoor plantenresten, InterprelaUe: wadvlakte (kleilg) 
Bodemkundig: veel Fe-vlekken 

110 em -Mv 16,02 m -NAP 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), af:lrd ondargnms: w.leirleliJk (O,:i-3 rom) 
Lithologie: klei, stert< slllig, lichtgriJs, spoor plantenresten, Interpretalie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidaUe en reduetle versehijnselen 

130 em -Mv 1 6,22 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleldelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, stert< silllg, liehtgrijs, spoor plantenresten, interpret. tie: kreekafze"ingen 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 
Opmert<ing: bee~e brokkellg; kreekanettlngen? 

260 em -Mv 17,72 m -NAP 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei , sterk siltig, lichtgrljs, matlg slap, spoor plantenresten, Interpretalie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundlg: volledlg gereduc.erd 

Einde boring op 300 em -Mv 1 7,92 m -NAP 
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P"'I> 
Bijlage 1: boorbesehrijvingen. RAAP 

---
boring: AVBP-32 
basehrijver: RG/SK, datum: 17-<1-2010, X: 117.698,43, Y: 473.575,66, precisie Iccatie: 1 em, co6rdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, keartblad: 31B, hoagte: -5,35, preeisie 
haagte: 1 em, referenHevlak: Narmaal Amsterdams Peil, melhode hooglebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guls-3 em, doel boring: arehealogie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondslzichtbaarheid: slacht, provlncle: Noord-Holland, gemeante: Amslalvaan, plaalsnaam: Amsteiveen, opdrachtgevar: ProJactbureau N201, 
ultvoerder: RAAP West 

o em ·My 1 5,35 m ·NAP 
Atgemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lilhologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd) 
Bodemkundtg: enkele Fe-vlekken, tntarpretatte: bouwvoor 

35 em ·My 1 5,70 m ·NAP 
A1gameen: aard boyengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klei, slerk siltlg, zwak humeus, bruingrijs, spoor ptantenresten, kalkloos, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Opmerklng: gehele boring: kreekafzettingen of wadylakle? 

80 em ·My 16,15 m ·NAP 
Algemeen: aard bovengren.: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, sterk siltig, 9rijo, spoor plantenreslen, kalkloos, interpretatie: wadvlakte (k/eiig) 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 

90 em ·My 1 6,25 m ·NAP 
Aigemaen: aard bovengrens: geleldelijk (0,3-3 em), aard ondergrans: galeldalljk (0,3-3 em) 
Lithologie: ktai, sterk siltig, liehtgriJs, mati9 slap, spoor riet, kalkloos, interpratatia: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: votledig geredueeerd 

140 em ·My 16,75 m ·NAP 
Algemeen: aard bovengren.: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleldelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, slerk siltig, grijs, maUg slap, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatte: wadvlakte (klailg) 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

A1gemaen: aard bovengrens: geleldelijk (O,3-3 em) 

/

190 em ·My 17,25 m ·NAP 

Lithologie: klel, sterk sillig, grijs, slap, kalkrijk, Interpretalie: wadvlakle (ldeiig) 
Bodemkundig: volledig gereducaerd 

r:ffHj7f:~· Einde boring op 250 em ·My 17,85 m ·NAP 
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.,...., 
Bljlage 1: boorbeschrljvingen. RAAP 

boring: AVBP-33 
201 0 70039 

bcochriJvor. RGlS"K, dnlum: 18·8-2010. X: 1 18.289,44. Y: 473.454.38, preclslo Iocalio: I em, coOrdlnaalsysleem: Rijksdrlehoeksmellng. kaartblad: 31B, hoogle: -5,31. precisie 
I\ooglo: 1 em, raferentilMak: Normael Amslerdams Pell, melhode hOoglobapallng: GPS, boortypa: Edelman-7 en gU15-3 em, doel boring: areheologia - vel1<enning. 
landgabrutk: grasland. vondstzichlbaamaid: slechl. provincie: Noord.KoIland, gemeento: Amstelveen, plaalsnaam: Amslelv.en, opdrachtgev.r: Projaelbureau N20l, 
uilvoerd&!: RAAP West 

o em ·My I 5,31 m ·NAP 
Algameen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: veen. zwak kleiig. donkerbruin, vean (nlet gedlfferentleerd) 
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor 

35 em ·My 1 5,66 m ·NAP 
Aigameen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0.3-3 em) 
lithologie: klei, sterk siltig. lichtgrijs. spoor plantenresten, Interprelatle: wadvlakle (kleilg) 
Bodemkundig: veal Fe-viekken 

65 em ·My 15,96 m ·NAP 
Atgemeen: aard bovengrens: geleidalijk (0;3-3 r:m), l3::.rti on(lBrnfAnS' ge1eidelijk (0,3-3 efT!) 
lIlhologle: klel, stark sillig. zwak humeus. grijs. welnlg plantenresten. interpretalie: wadvlakle (kleiig) 
Bodemkundig: Fe-concreUes 

90 em ·Mv I 6,21 m ·NAP 
Aigemeen: aard boveng1ells: goleldelijk (0,3-3 em), aard ondorgrens: geleldelijk (0.3-3 em) 
lithologie: klel, ult.ro' sllUg, tlchlgrijs, spoor plantenresten, Interpretalie: wadvlakle (kleiig) 
Bodemkundig: ookale Fa·vlek~~n. alidalle en reduclle verschljoselen 

115 em ·My 16,46 m ·NAP 
Algem •• o: aard bovengrens: geleidelijk (0.3-3 em) 
lithologie: klei. uilerst sllUg, lichtgrijs, veel dunn. zandlagen. matlg slap. spoor plantenresten. interpreletle: kreekalzettingen 
Bodemkundlg: volledlg gereduce"rd 
Opmerldog: zoer dunne laag]es; kreekalzeilingen? 

150 em ·My I 6,81 m ·NAP 
lithologie: klei. ullerst siltig. tichlgrijs. enkelo zandlagcn. malig slap. Interpretatie: kreekalzeltingen 
Bodemkundlg: valtedig gereduceerd 
Opmerking: zeer dunna laagles, lieht brokkelig; kreekafzetlingen? 

280 em ·My 18,11 m ·NAP 
lilhologle: klel. ulterst siltig. zwak hum.us. grijs. slap. weinio plantenreslen, inlerpretalie: wadvlakte (kleilg) 
Bodemkundig: valledig geredueeerd 
Opmel1<ing: oak riel 

Einde boring op 400 em ·Mv I 9,31 m ·NAP 
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.-" 
Bljlege 1: boorbeschrijllingen. RAAP --
boring: AVBP-34 
beachrl) •• r: RGiSK, datum: 16-6-2010, X: 11 6.272,6B, Y: 473.407.41. proolsla iocaUa: I em, coOrdinaalsysleem: Rijksdriehoaksmallng, kaartblad: 31 S, hoogle: -5,30, precisle 
hOO{/le: 1 em. r.ferentia.lak: Normaal Amsterdams Peil, melhode hOoglobtlpal/ng: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 em, doe! bering: archeologla. verkenning, 
I'ndgebruik: grasJand, vondslzlchtbaarheid: slecht, provlncie: Noord.Hol4mcf, gomeonlo: Amstelve.n, pla.tsnaam: Amstelveen, opdrachtgever: Projectbureau N201, 
ullvoerder: RAAP Wesl 

~~~~[=---;o em ·My J 5,30 m ·NAP 
~ Lithologie: veen, miner •• larm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd) 
~ Bodemkundig: inlerprelalie: boumoor 

15 em ·My J 5,45 m ·NAP 
Aigemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, slerk sillig, malig humeus, grijsbruin, veenbrokken 
Bodemkundig: interprelatie: bouwvoor 
Archeologla: .nkel fragmenl bouwpuln (onbepaald) 

40 em ·My J 5,70 m ·NAP 
Algemeen: aard bevengrens: abrupt «0,3 em) 
Lilhologle: klei, sterk sillig, lichlbruingrijs, inlerpretatie: wadvlakte (klelig) 
Bodemkundig: veel F ... vlekken 

90 em -My I 6,20 m -NAP 
Lllhologie: klal, stark siltlg. liehtgrl)s 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxldatie en reduelle versehijnselen 

110 em ·My 16,40 m ·NAP 
lithologie: klei, sterk gillig, lIehtgrijs, slap, inlerprelalle: wadvlakte (klelig) 
Bodemkundig: enkel. Fe-vlekkan, voliedig geradueeerd 

150 em ·My J 6,80 m ·NAP 
Lithologie: klal, slerk siIlig, Iichtgrijs, enkele silliagen, slap, spoor planlenrasten, inlerpretaUe: wadvlakle (kleiig) 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig garedueeerd 

205 em ·My I 7,35 m ·NAP 
lithologie: klei, sterk slltlg, zwak humeus, grijs, slap, spoor planlenresten, interpretatie: wadvl8kle (kleilg) 
Bodemkundlg: enkela Fa-vlekken, volledig garadueeerd 

Einde boring op 250 em ·My I 7,80 m ·NAP 

boring: AVBP-35 
beschri)ver: RG/SK, datum: 18-8-2010, X: 116.318,61, Y: 473.417,38, precisie loeatie: 1 em, eoOrdinaalsvsleem: Rijksdriehoeksme~ng, kaartblad: 31 B, hoogte: -5,07, precisie 
hoogte: 1 em, referenlievlak: Normaal Amsterdams Peil, melhode hoogtebepallng: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 em, doel boring: archeologle· verkenning, 
landgebruik: grasland, vondslziehtbaBrheld: sleeht, provlnele: Noord-Holiand, gemeenle: Amstelveen, plaatsnaam: Amstelveen, opdrachtgever: Projeclbureau N201, 
uilvoerner: RAAP West 

~~~~[:---:o em ·My 15,07 m ·NAP 
~ Lithologie: veen, slerk klolig, gri)sbruin, veen (niet gedifferenlieerd) 

Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor 

10 em ·My 15,17 m ·NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupl «0,3 em) 
Lithologie: klei, slerk sillig, bruingrij', kleibrokken 

!
iii!~!~Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatle: beuwvoor Archaologle: enkal fragmanl bouwpuln (onbop •• ld) 

Opmerklng: glas 

50 em ·My 15,57 m ·NAP 
Algemeen: aard bevengrens: abrupt «0,3 em), Bard ondergren,: abrupt «0,3 em) 
Llthologia: vaen, sterk kleiig, grijsbtllin, veen (niet gooifferenlieerd), Interpretatie: wadvlakte (klaiig) 
Bodemkundlg: enkele Fe-vlekken 
Areheologla: enkel fragmenl bouwpuln (onbopaald) 

75 em -My I 5,82 m ·NAP 
Aigameen: aard bevengrens: abrupl «0,3 em), a.rd ondergren,: abrupl «0,3 cm) 
Lilhologia: klei, sterk silllg, lichlgrij., spoor planlenresten, interpretalie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: Fe-concrelies 

100 em ·Mv /6,07 m ·NAP 
Aigemeen: aarn bovengrens: abrupl «0,3 em), aard onderyren.: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klel, uiterst sillig, liehlgrijs, humusvlekken, spoor planlenreslen, Interpretalie: wadvlakle (kleiig) 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 
Opmerking: enkele slillaag; wadvlakle? 

115 em ·My 16,22 m ·NAP 
Algemeen: aard beveng",ns: abrupl «0,3 em), eard onderyrens: geleldelijk (0.3-3 em) 
Lithologie: klei, uilersl silllg, liehlgrijs, enkele silllagen, weinig riet en wortels, interprelatle: wadvl8kte (kleiig) 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 

160 em ·My 16,67 m ·NAP 
Algemeen: aard bevengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lilhologie: klei, uilersl slltig, mallg humeus, brulngrijs, weinig riet, Interpretalle: wadvlakle (k1eilg) 

190 em ·My 16,97 m ·NAP 
Algemeen: aard bovengren,: abrupl «0,3 em) 
Lithologie: klei, uiterst siltig. lichtgriJs, veel dunne siltlagen, spoor plantenrosten. interpretalie: wadvlakte (kfeiig) 
~ Opmerking: wadvlakte? 

Elnde boring op 250 em ·Mv I 7,57 m ·NAP 
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BIII.ge 1: boorbeschrijvingen. RAAP 

~ 

boring: AVBP-36 
beseh'ijver: RGISK, datum: 18·8-2010, X: 118,364,47, Y: 473.427,07, preclslaloeatie: 1 em, coOrdlnaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, ka.r1blad: 31B, hoogte: -5,06, precisis 
hoogte: 1 em, referenUevlak: Normaal Amsterdam. Pell, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman·? en gut5·3 em, doel boring: archeologle - varkenning, 
landgebrulk: graslend, vondstzichtbaarheld: slecht, provincia: Noord-HolIsnd, gemeente: Amstelveen , pla.tsns.m: Amstelveen, opdrachtgever: ProJeetbureau N201, 
ullvoerder: RMP West 

~~~~k--~O em -Mv I 5,06 m -NAP 17 Algemeen: aBrd ondergro'lS! nbrupt « 0,3 em) 
L~hologie: veon, sterk !delog, golobrlLln, veen (niet gedifferentieerd) 
Bodemkun<flg: IntcrprelaUe: bouwvoor 

10 em -Mv 15,16 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard anderg,ens: geleldetijk (0,3·3 em) 
Lithologie: klei, sterk sillig, grijs, enkele <andlagen, m.lig stevig, spoor plantenresten, kalkrijk, Interpretatie: kreekalze~lngen 
Bodemkundig: vee I Fa·vlekken 
Opmendng; aeve,· of kreekafzettingen7 

135 em -Mv 16,41 m -NAP 
Algemeen: aard boveng,en.: geleldelijk (0,3.3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3·3 em) 
Lithologie: klei . uilersl sillig, lichtgrijs, slap, spoor ,iet, kalkrijk, interpretatie: wadvlakle (klei lg) 
Bodemkundig: veel Fe·vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen 
Archeologle: IIchte zweem fasfaat 
Opmerking: foslaat 01 ijzer?; wadvlekte? 

Algemeen: aard bavengrens: geleldelljk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleldelijk (0,3·3 em) 
Lithologie: klei, ullerst siltig, IIchtgrijs, slap, spoor riet, kalkrijk, interpretstie: wadvlakt. (klellg) 1/
145 em -Mv 16,51 m -NAP 

rr.fT;HH~~l Bodemkundig: volledlg gereduceerd 

fff:H7-H-f~' 210 em -Mv 17,16 m -NAP 
Algemeen: aard bovongrens: geloidelijk (0,3-3 em), aard andergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klel, uliolSI siJlig, "'" II humeus, lichtbruingrils, slap, welnlg rlet, kalkrijk, Interpretatie: wadvlakte (klellg) 
Bodemkundig: volladlg O.roduc .... td 

230 em -Mv 17,36 m -NAP 
Algemssn: aard bavengrens: geleidelilk (0,3-3 cm) 
Lithologie: klei, ulten;t siltig, lichlgrljs, slap, spoor riet, kalkrijk, interpretatle: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundlg: volledlg gereduceerd 

Einde boring op 250 em -Mv 17,56 m -NAP 
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Bljlage 1: boorbesehri]vingen. RAAP ....., 

boring: AVBp·37 
beschMjver: RG/SK, datum: 18-8-2010, X: 118.347,39, Y: 473.380,03, precisie localie: 1 em, collrdinaalsysteem: Rijksdriehoeksmeting, ka.rtblad: 31B, hoagte: -4,97, precisie 
hoagie: 1 em, referentievlak: Normaal Amsterdams Pail, melhode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guto-3 em, doel boring: areheologle - varkenning, 
tandgebruik: grasland, vondstzlehtbaarheid: sleeht, provincia: Noord-Holland, gemeente: Amstalveen, plaatsnaam: Amstelveen, opdrachtgevar: Projectbureau N201, 
uiIVoerder: RAAP West 

o em -Mv 1 4,97 m -NAP 
Algemean: aard ondergrans: abrupt «0,3 em) 
lithologie: veen, zwak Ideilg, bruin, veraard veen 
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor 
Archeologle: .nkal flllgment bouwpuin (onbapaald) 

./50 em -Mv' 5,47 m -NAP 
~ Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 

lithologie: klal, sterl< slllig, IIchtbrulngrijs, mallg stap, welnlg plantenresten, kalkloos, Intarpretatie: wadvlakte (ldeiig) 
Bodemkundig: veel FE>-vlekken 

100 em -MY 15,97 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleldelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klei, uilerst sillig, liehtgrijs, enkele zandlagen, matlg slap, spoor plantenresten, kalkloos, interprelatie: wadvlakle (ldeilg) 
Bodemkundig: volledlg geredueeerd 
Opmerklng: wadvlakte? 

120 em -My 16,17 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klai, uilerst sillig, IichlgrlJs, slap, spoor planlenresten, kalkriJk, inlerpralatie: wadvlakte (ldellg) 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 

Einde boring op 400 em -My' 8,97 m -NAP 
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....,. 
Bi~age 1: boorbeschrijvingen_ RAAP ...... 
boring: AVBP-38 
besehojver: RGISK, datum: 18-8-2010, X: 118.410,86, Y: 473.434,41, precisie Iocatie: 1 em, coOrdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmallng, kaartblad: 31B, hoogle: -5,34, preeisle 
hoagIe: 1 em, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 em, doel boring: arehaologle - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstziehtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Holland, gemeente: Amstelveen, plaalsnaam: Amsteiveen, opdrachtgever: Projeetbureau N201, 
uilvoerder: AMP West 

o em ·My I 5,34 m ·NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lHhologie: klei, uHerst silllg, malig humeus, grljsbruin 
Bodemkundig: Interpretatle: boumoor 

20 em ·My I 5,54 m ·NAP 
Algemeen: aard bovengren.: abrupl «0,3 em), aard oodergrens: geleldelijk (0,3-3 em) 
lithologie: zand, ma\lg 5illig, lichtgrijs, veel dunne kleHagan, zeer fijn, kalkrijk, inlerpretalle: kreekalzetlingen 
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken 

45 em ·My I 5,79 m -NAP 
AJg8mgen: aa[d bo\Iengr(Hl:a! gel:!!do'ij!< (0,3-3 em), ~ard ondargrcns: gs!sldelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klel, ulCerS! aillig, 11ch1arlls. veel dunne zandlagen, kalkrljk, Interpretalle: kreekalzettingen 
Bodemkundig: veel Fe. en Mn-vlekken 
Opmerking: hele dunne laagjes 

75 em -My 16,09 m ·NAP 
Algomeon: aald bovengren$! 9Ol9ldolllk (0.3-3 em), aard OOdergrulUl: geleldelijk (0,3-3 em) 
LHhologlo: kl.l, utterst sllUg, gnl'. enkelo zendlollon, kDlkr1Jk, lnterpretsUe: kreekalzetlingen 
8odemlll/ndlD: on~ele Fe-vlekkon, oxldalie en reductio vcfschllnsolon 
Opnler1dt1Q: hei~ dunne foagj •• 

100 em ·My 16,34 m ·NAP 
Algemeen: sard bOvengrens: gololdolijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleldelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klel. oller.1 slldg, grtjs, onkele zendlegen, spoor plantenresten, kalkconcre~es, interprelatie: kreekafzellingen 
Bodemkundlg: vcllodig garedllceerd 
Opmerking: hele dunne laagjes, brokk_lig 

120 em ·My 16,54 m ·NAP 
Algomaon: aard bovongfl!l1&: galeldelljk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klol , ulforstsllUo, grij., cnkele zandl"gen, spoor plantenreston, interpretalie: kreakalzetllngen 
Bodemkundlg: _aU.dlg ueroduasrd 
Opmerklng: he Ie dunne laagjes, brokkelig 

150 em ·My I 6,84 m -NAP 
Algeme_n: aam bovongrensl gololdolilk (0,3-3 em), aard ondeTllrens: dlffuus (3-10 em) 
lithologie: klel, u~e rst .illig, Ori,!s, spoor plan!anres!en, interpreta~e : wadvlakte (kleilg) 
Bodemkundio: vclledk.! gared,ocean:! 

- 210 em ·My 17,44 m ·NAP 
Algemeen: aan:! bovengr6ns: dIlluus (3-1 Oem), aan:! ondergrens: gelaidalilk (0,3-3 em) 
Lithologie: klel, ullerst .IIUg, maUg humeus, bruingrijs, spoor plantenresten, Interpretatie: wadvlakte (k1eiig) 
Bodemkundig: votledlg 9 .... duceerd 

235 em ·Mv 17,69 m ·NAP 
Algemeen: aald bOvengre",: golcldelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klel. ultorst sllUg, grijs, wainig plantenresten, interpretatie: wadvlak!e (kleiig) 
Bodemkundlg: volledlg g0l8~uco .. d 

Einde boring op 300 em ·Mv 1 8,34 m ·NAP 
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Bijlage 1: boarbaschrijvingen. 

boring: AVBP-39 
beschrijver: RG/SK, datum: 16-8-2010, X: 118.393,68, Y: 473.389.52, predsle Iocatle: 1 em, co<lrdlnaatsysteem: Rijksdriehoeksmellng, kaartbl.d: 31B, hoagte: -4,91 , precisia 
hoogte: 1 em, raferentlevlak: Normaal Amsterdams Pail. methode hoogtebepaling: GPS, boartype: Edelman-7 en guts-3 em. doel baring: archeotogla - ver1<ennlng, 
landgebrulk: grasland, vondslZichtbaarheld: sleeht. provinei.: Noord-Holland, gameente: Amstelveen, ptaalsnaam: Amstelveen. opdraehtgever: Projeetbureau N201. 
uitvoerder: RAAP West 

o em -My 1 4,91 m -NAP 
Atgemeen: aard ondergren.: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: ktal, sterk .Iltlg, matig humeus, grijsbruin 
Bodemkundig: Interpret"tle: opgebrachte grand 

10 em -My 15,01 m -NAP 
Algemaen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: zand, zwak silllg, Ilehlgrijs, idelbrokken, matig ~jn 
Bodemkundig: interprelalie: opgebrachte grand 

'50 em -My 15,41 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrans: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, veen (niet gedlfferentleerd) 
Bodemkundlg: Interpretatie: bouwvoor 

65 em -My 1 5,56 m -NAP 
Aigemoen: aard bovengren.: geleldelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: veen, minoraalarm, donkerbruin, veraard veen, Interpretatie: wadvlakte (kleiig) 

100 em -My 15,91 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrans: geleldelljk (0,3-3 em) 
lithologie: klel, sterk slltlg, zwak humeus, lIehtbruingrus, weinio plantenresten, kalkloas, interpretatie: wadvlakte (kleilg) 
Bodemkundlg: enkele Fe-vlekken 

135 em -My 1 6,26 m -NAP 
Aigemeen: aard bovengren.: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: idel, sterl< silllg, lIehtgrijs, maUg slap, weinlg ptantenreslen, kalidoas, interpostalie: wadvlakle (idellg) 
Bodemkundlg: volledig gereduceerd 

Einde boring op 300 em -MY 17,91 m -NAP 
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Bijlage 1: boorbesehriJvingen. RAAP 

I10ooo1 

boring: AVBP40 
beschrljv.r: RGISK, dalum: 18-8-2010, X: 118.439,71, Y: 473.399,31, preei.ie locatie: 1 em, COOrdinaolsysteem: Rijksdrlehoeksmating, kaartblad: 31B. hoogle: -4,94, precisie 
hoagie: 1 em, reler.nlievlak: Normaal Amslerdam. Pell. methode hooglebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en gul.·3 em. doal boring: .reheologi9 - verkennlng, 
landgebruik: grasland, vondslzlchlb_arheld: slecht, provincie: Noord-Holland, gemeenle: Amslelveen. plaatsnaam: Amslelveen, opdr_chlgever: Projeelbureau N201, 
uitvoerder: RAAP West 

o em -My 1 4,94 m -NAP 
Algeme.n: oard ond.rglllns: abrupt (<0.3 em) 
Lilhologia: ,"'an •• Wrk klaRg. bruln. veon (nlet gedifferentiaerd) 
Bodemkundlg: InlQrpretoff\l: boUwvoor 

GO em -My 1 5,54 m -NAP 
Aigemeen: a_cd bQVp.ngrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0.3·3 cm) 
lithologie: klel. ullerst slIUO. ~chlgrijs, spoor plantenresten, kalkloos 
Bodemkundig: c"kalo Fe·vlokkon 

125 em -My 16,19 m ·NAP 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (O,3-:l rm); aard on<i6?f!Jrens: diffuu'! (3-10 ~m) 
lithologie: klei, uiterst glltlg, grijs, slap, wainig plantenrasten, kalkrijk 
Bodemkundig: volledig geraducaerd 
Opmerklng: spoor hout 

- 230 em -My 17,24 m -NAP 
Algemeen: aald bovcngrons: elilfUus (3·10 em). nard ondergrens: diffuu. (3-10 em) 
Lithologie: klel. utlorsl sllUg. Ori)s. enk.ele .ituagen, slap. schelpengruis. spoor plantenresten, kalkriJk 
Bodemkundig: YOnedlg gereducoerd 
Opmerklng: wadvlakl.? 

250 em -My 17,44 m -NAP 
Algemeen: aard boyengren.: diffuus (3-10 em) 
Lithologie: klei, uitersl oilllg, zwak humau •• donkergrijs. enkele sitUagen, slap, schelpengruls, spoor plantenreslen, kalkrijk 
Bodemkundig: volledi9 gereduceerd 

Einde boring op 300 em -My /7,94 m -NAP 
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Bljlaga 1: boorbeschrijvlngen. RA AP -.. 

boring: AVBP-41 
besch,;jver: RG/SK, datum: 18-8-2010, X: 118.422,63, Y: 473_352,00, prodsie locatie: 1 em, coOrdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmating, kaartblad: 31 B, hoagte: -5,16, precisle 
hoagte: 1 cm, raferenlievlak: Normaal Amslerdams Peil, method. hooglebepaling: GPS, boortypa: Edelman-7 en guts-3 em, dcel boring: archeclogie - v.rkennlng, 
landgebruik: grastand, vondstzichlbaarheid: sleeht, provineie: Noord-Holiand, geme.nte: Amstelveen, plaatsnaam: Amslelveen, opdraehtgaver: Projeelbureau N201, 
uitvoerder. RAAP West 

Oem ·My 15,16 m -NAP 
Algemeen: aard endergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, veen (niel gediffarentieerd) 
Bodemkundlg: Intarpratatl.: bouwvoor 
Archeologl.: enkal fragment bouwpuln (onbepaald) 

_________ Opmerl<ing: zandbijmenging 

35 em ·My 1 5,51 m ·NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
lithologia: klal, stark slltlg, lichtbruingrljs, weinig plantenresten, Inlarpratatie: wadvlakla (klallg) 
Bodamkundig: veal Fe-vtekken 

65 em ·My 1 5,81 m ·NAP 
Lithologie: klei, uilerst siltig, grijs, slap, weinig plantenre,ten, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: volledig garedueeerd 

110 em ·My 16,26 m ·NAP 
Lithologie: klei, uiter,t slltlg, grijs, slap, spoor plantenresten, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: volledlg gereduceerd 

200 em ·My 17,16 m ·NAP 
lithologie: klei, uiterst siltig, zwek humeus, donkergrijs, slap, schelpengruls, spoor plantemasten, interpretatle: wadvlakte (kleilg) 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

Einde boring op 250 em -My 17,66 m ·NAP 
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Bijlage 1: boorbeschrijvlngen. 

70039 
RAAP 

~ 2010 
boring: AVBP-42 
beschrijver. RGISK. dalum: 1B-B-2010, x: 11B.486,35, Y: 413.408,77, preclsle locatia: 1 em, coIkdlnaataysl"em: Rijksdriehoeksmeling, kaartblBd: 31 B, hoogte: -5,20, preclsle 
hoogte: 1 em, ro!crontiovlak: Normaal Amsterdam. Pail, methode hooglebepallng: GPS, boortypo: Edolman-7 en guts-3 em, doel boring: archeologle - verkenning, 
landgebruik: graslard, YOMslzichtbaarheid: stecht, provincie: Noord-Holiand, gemeente: AmslBlvoen, pI.aLsn.am: Amslelveen, opdraehtgever: ProjeClbureau N201, 
uitvoerder. RMP Wosl 

o em -My 1 5,20 m -NAP 
Algomeen: aard ondargrens: abrupt «0,3 em) 
lilhologie: veen, zwak kleilg, bruin, veen (nlet gedifferentieerd) 
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor 
Opmerking: zandbijmonging 

30 em -MY I 5,50 m -NAP 
Algemaen: Bard bovengrens: abrupt «0,3 em), .ard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klel, stark silllg, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos, interpretalie: wBdvlakte (kleilg) 
Bodemkundig: veal Fe-vlekken 

130 em -My J 6,50 m -NAP 
Algameen: aard bovOngltmo: gelcldelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klel ,-$Ietlc sUlig. brulngri/S, kalkrijk, interpr"taUe: wadvlakte (klaiig) 
Bodemkundig: ~eeJ Fe·\Itekk"" 

150 em -My 16,70 m -NAP 
Algomeen: aard bovengrens: geleidBlijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klel, sterk olltlg, grij., kalkrijk, interpretatie: wadvlakto (klelig) 
Bodamkundig: voliedlg gereduceerd 

Einde boring op 300 em -My I 8,20 m -NAP 
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Bljlage 1: boorbaschriJvlngen. RAAP 

~ 

boring: AVBP-43 
boschrijver: RGlSK, datum: 18-6-2010, X: 118.468,28, Y: 473.361,47, precisle locatie : 1 em, cotlrdiOSBIsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartbiad: 31B, hoogte: -4.75, precisi. 
hoogte: 1 cm, referentlevlak: Normaal Amsterdam. Pell. methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelmnn-7 en guts-3 em, doel boring: archeologie - verkenning, 
IBndgebrulk: grasland, vondstzichtbaameid: slechl. provincle: Noord-HolIBnd, gemeenle: AmSIClveen, plaBl$nBsm: Amslelveen, opdrachlgever: ProJectburaau N201, 
uitvoerdar: RAAP West 

I;III~--O em -My 14,75 m -NAP Algemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lilhologie: veon. zwak kieilg, bruin, veen (nlal gedlfferentieerd) 

, • • • • • • • Bodemkundlg: Interpretalie: boulWoor 
•••• ',' , •• ' ,... Opmerklng: zandbiJmenging ........... , ... 
::::::::::::::: 
:-:.:.:.:.:.:.: 
::::::::::::::: 
::::::::::::::: 
'::::::::::::::: ................ 
:~:~:~:~:~:~·:i: 

::::.:;:;:::::::: 
.-:--:.:':':.:':' 

20 em -My 1 4,95 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleldelljk (0,3-3 em) 
Lithologie: .and. maUg siltig, lichlgri)s. veel dunne kleil.gen, zeer Ii)n, Interprelalie: kreekafzetlingen 
Bodemkundlg: enkele Fe-vlekken 

Aigemaen: aerd bovengren.: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrons: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klel, sterk sillig, IIchtgrijs, enkele zandlegen, interpretatle: kreekafzettlngen 
Bodemkundlg: enkele Fe-vlekken 1
110 em -My 1 5,85 m -NAP 

150 em -My 1 6,25 m -NAP 
- Aigemaen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em) 

lithologie: klei. sterk siltig, IIchtgrlJs, veel dunne silliagen, matlg slap. spoor riet, Interprelalie: kreekafzeltingen 
Bodemkundlg: volledlg gereduceerd 

Einde boring op 300 em -MY 17,75 m -NAP 
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Bijlago 1: boorbeschrijvingen. RAAP --, 
boring: AVBP-44 
besehriJver: RG/SK. dalum: 18~-2010. x: 118.514.81, Y: 473.371.63, preclsie locatie: 1 em, cotlrdlnaalsysleem: Rijksdriehoeksmellng, kaartblad: 31 e, hoogle: -4,69, precisie 
hoogle: 1 em, referonlievlak: Normaal Amsterdams Peil, melhode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman·7 en 9ulo·3 em, doel boring: areheotogie' verkenning, 
landgebrulk: grasland, vondst2ichlbaarheld: sleeht, provlncle: Noord·Holiand, gemeente: Amslelveen, plaalsnaam: Amslelveen, opdrachlgever: ProJeelbureau N201, 
uilvoerder: RAAP West 

o em -My / 4,69 m -NAP 
Aigemeen: aard andergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologlo: veen, zwak klellg, bruin, veen (nlet gOOlfforentleerd) 
Bodemkundig: interpretalio: bouwvoor 
Archeologie: enkel fragment bouwpuln (onbep. ald) 
Opmerking: zandbijmenging 

60 em ·My I 5,29 m -NAP 
Aigemeon: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondorgrens: geleldelijk (0,3·3 em) 
Lithologie: klei, slerk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkr1jk, Interpretalie: kroekafzettingen 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 
Opmerking: enkele tot veel78Ar rillnnA la030j~s.; kree!c- of\f~rlandi!lg8afz.ettingen? 

150 em ·My /6,19 m -NAP 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelljk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, sterk sillig, grijs, veel dunne silUagen, zeer slap, kalkrljk, Interprelatie: kreekalzettingen 
Bodemkundig: vollOOlg geredueeerd 
Opmerking: kreek· of verlandingsalzeWngen? 

Einde boring op 250 em -MY /7,19 m -NAP 
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Bijlage 1: boorbeschrijvingen. 

boring: AVBP-45 
beschriJver: RG/SK. datum: 18-8-2010, X: 118.497,76, Y: 473.326,50, precisie locatie: 1 ern, coOrdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31 B, hoagie: -5,67, precisie 
hoogte: 1 em, referentievlak: Nonm •• 1 Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 em, doel boring: archeologle - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: sleeht, provincie: Noord-Holland, gemeente: Amstelveen, plaatsnaam: Amstelveen, opdrachtgever: ProJectbureau N201, 
uilvoerder: RAAP West 

o em ·Mv I 5,67 m ·NAP 
Algemeen: a.rd ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, inlerpretatie: bouwvoor 

25 em ·Mv / 5,92 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klel, ulterst slillg, lichtgrijs, matig slap, spoor plantennasten, kalkloos, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundlg: veel Fe·vlekken 

40 em -Mv / 6,07 m -NAP 
Lithologie: klei, uiterst silUg, IIchtgrlJs, slap, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: ankele Fe-vlekken 

90 em ·Mv / 6,57 m -NAP 
lithologie: klei, u~erst siltig, grij5, enkele silliagen, slap, spoor plantenresten, kalkrijk, Interpretalie: kreekafzeltingen 
Bodemkundig: volledlg gereduceerd 
Opmerking: rand van een kreek? 

Lithologie: klel, uiterst siltig, grils, veel dunne silUagen, slap, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: kreekafzetllngen 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

/

150 em ·Mv 17,17 m -NAP 

Opmeridng: rand van een kreek? 

230 em ·Mv /7,97 m -NAP 
Lithologie: klei, sterk slillg, grij5, slap, weinig plantenresten, kalkrijk, interpretetie: wadvlakle (kleiig) 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

Einde boring op 300 em -Mv / 8,67 m -NAP 
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Bi]lage 1: boorbeschrijvingen. RAAP 

boring: AVBP-46 
2010 70039 ...... 

beseho]ver: RG/SK, datum: lB-8-2010, X, l1B.S61 ,42, y, 473.381 ,31, preeisie locatie, 1 em, cotlrdinaalsysteem, Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 318, hoogte, -4,74, preeisie 
hoogte: 1 em, referenlievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepeling, GPS, boortype, Edelman-7 en guts-3 em, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grastand, vondstzichtbaarheid: sleeht, provincie: Noord-Holland, gemeente: Amstelveen, plaatsnaam: Amslelveen, opdraehlgever: Projeclbureau N201, 
uitvoerder: RAAP West 

A1gemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) IIIII~--O em -My 14,74 m -NAP 
lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentieerd) 
Bodemkundlg: interpretatie: bouwvoor 
Archeologle, enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 
Opmerking: zandbijmenging 

20 em -My 1 4,94 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, sterk sittig, liehtbruingrijs, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken 

45 em -My 15,19 m -NAP 
Lithologie: kiei, sterk sillig, liehtgrijs, enkele sitUagen, matig stevig, kalkloos, interpretatie: kreekafzeltingen 
Bodemkundig: veel Fe- en Mn·vlekken 

65 em -My 1 5,39 m -NAP 
Lithologie: klei, sterk slllig, lichtgriJs, veel dunne zandlagen, matig stevig, kalkrijk, interpretafie: kreekafzettingen 
Bodemkundig: veel Fe-vlekken 

130 em -My 16,04 m ·NAP 
Lilhologie: klel, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: kreekefzeltingen 
Bodemkundlg: enkele Fe-vlekken, oxldatie en reductie versehljnselen 

155 em ·My 1 6,29 m ·NAP 
Lithologie: klei, sterk sittig, zwek humeus, grijs, enkele zandlagen, matig stevig, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: kreekafzeltingen 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

245 em ·My 17,19 m -NAP 
lithologie: klei, sterk sillig, zwak humsus, grijs, veel dunne zandlagen, matig stevig, spoor plantenresten, kalkrijk, Interpretalie: kreekafzeltingen 
Bodemkundlg: voUOOig gereduceerd 

31 0 em ·My /7,84 m ·NAP 
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, veel dikke schelpenlagen, matig stevig, sGhelp compleet marien wadplaat, spoor plantenreslen, 
kelkrijk, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 
Opmerking: zaer veel wadslakjes en opercula's; onderkant kreek? 

360 em ·Mv 1 8,34 m ·NAP 
lithologie' klei, sterk siltig, zwak humeus, grljs, enkele zandlagen, maUg stevig, schelpfragment marien wadplaat, speor plantenresten, kalkrijk, 
interpretatle: wadvl8kl. (kleiig) 
Bodemkundlg: volledig gereduceerd 
Opmerking, plalte slijkgaper en brakwaterkokkel; onderkant kreek? 

Einde boring op 400 em ·My 18,74 m -NAP 
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~ 
Bijlage 1: boorbeschrijvingen. RAAP 

'-I. 

boring: AVBP-47 
besehrijver: RG/SK. datum: 18-8-2010. X: 118.543.74. Y: 473.334.15. precisle locatie: 1 em, co6rdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting. kaartblad: 31B. hoagte: -5,12, precisie 
hoogte: 1 cm. referentievlak: Normaal Amsterdams Pell, methode hoogtebepaling: GPS, boartype: Edelman-7 en guts-3 em. doet boring: archeologle - verkennlng, 
landgebruik: gmsland, vondstzlchtbaarheid: slecht. provinele: Noord-Holland, gemeente: Amstelveen, plaatsnaam: Amstelveen, apdrachlgeve" Projectbureau N201, 
uilvoarder: RAAP Wesl 

~~~~[::---o em -My 15,12 m -NAP 
f, ""- Lithologie: veen. zwak kleilg, bruin, veen (niet gedifferentieerd) 

""--.Bademkundig: Interprelatie: bouwvoor 

10 em -My 1 5,22 m ·NAP 
Aigemeen: aard ondergr.ns: abrupt «0.3 cm) 
Lithologie: klei, sterk slltig. zwak humeus, bruingrijs 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interprelatie: bouwvoor 

40 em -Mv 1 5,52 m -NAP 
Aigemeen: aar<! bovcnorom;, abrupt «0.3 em) 
Lithologie: klel, . terk Sililg. gr~$. spoor plantenreslen. Interprelatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: .... 1 F&-vloJd,en 

60 em ·My 1 5,72 m ·NAP 
Lithologie: klei, uiterst siltig. grils, spoor plantenresten, interpretatie: wadvlakte (kleiig) 
Bodemkundig: veel Fe-vlekken 

95 em ·My 1 6,07 m -NAP 
Lithologie: klei. uiterst slltig, grijs. enkele sitHagen. matig slap, spoor plantenresten, interpretatie: kreekafzettingen 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken. oxidatle en reductle verschijnselen 
Opmerking: wadvlakte of rand kreck? 

120 em ·My 16,32 m -NAP 
Lithologie; klei, uitarst siltig, grils. veel dUnne sitilagen. slap. spoor plantenresten, interpretatie: kreekafzattingan 
Bodemkundig: volledlg g.reduceerd 
Opmerking: enkele zl; wadvlakta of rand kreek? 

Einde boring op 300 em -My 1 8,12 m ·NAP 
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