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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Aanleiding voor bet onderzoek zijn de plannen van de provincie Fryslan om de 
N38 l te verbreden naar een weg met twee rijstroken per rijrichting. Hiertoe zijn 
rand Donkerbroek verschillende trace's geselecteerd. Omdat de trace's door gebie
den met een middelhoge verwachting voor archeologsiche resten !open en omdat 
bij de verbreding bodemverstorende ingrepen zullen plaatsvinden is een archeolo
gisch inventariserend veldonderzoek (IVO) noodzakelijk. Een bureau-onderzoek 
is in een eerder stadium uitgevoerd door RAAP. 1 Uit dit onderzoek blijkt de hoge 
potentie van het gebied en de deels nog onverstoorde bodemopbouw. 

De provincie Fryslan heeft aan Archaeological Research & Consultancy (ARC 
bv) opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. Het archeologisch onderzoek 
is uitgevoerd conform de eisen die gesteld warden in de Kwaliteitsnorm voor de 
Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1.2 en de Richtlijnen voor archeologisch 
beekdalonderzoek in de provincie Drenthe (versie 1.0, 1 juni 2006). Het veldwerk 
vond plaats in de periode van 17 april tot en met 20 april 2007 en stand onder 
leiding van drs. ing. G.J. de Roller met medewerking van dhr. E. Hofman en M. 
Remmelink. 

1.2 Ligging van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied bevindt zich ten zuidwesten van Donkerbroek en loopt van 
de Moskoureed in bet noorden, bij Donkerbroek, via de Balkweg en de Tjabbe
kamp naar de Tjonger om ter hoogte van de Buteheide Veld op de bestaande N38 I 
aan te sluiten bij Oosterwolde (afb. 1 en 2). 

1.3 Objectgegevens 

Provincie 
Gemeente 
Plaats 
Toponiem 
Kaartblad 
Coordinaten 

Type bodem 
Geomorfologie 

Fryslan 
Ooststellingwerf 
Donkerbroek 
Balkweg 
l IH 
211.120/559.818; 211.314/559.227 
211 .799/556.969; 211.960/556.458 
Zandgrond en veengrond 
Dekzandruggen 

1 Quick-scan N38 l Drachten-Oosterwolde, Gemeenten Opsterland, Heerenveen en Ooststel
lingwerf, Provincie Fryslan , Verslagnummer 2001-2668/RT en Onderzoeksgebied Donkerbroek
Opsterlandsche compagnonsvaart, gemeente Ooststellingwerf, Een inventariserend archeologsich 
onderzoek, Raap-Notitie 460. 

2De inhoud van de KNA kan worden geraadpleegd op www.sikb.nl 
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1.4 Doel van het onderzoek 

Het onderzoek beeft tot doel na te gaan hoe de kansen op bet aantreffen van archeo
logsicbe resten binnen de mogelijke trace's moeten warden ingeschat. Dit kan door 
gebruik te maken van de bekende gegevens gecombineerd met de gaatheid van de 
bodem, de aanwezigheid van pingorulnes, overgangen naar beekdalen, opgeboorde 
archeologiscbe indicatoren en dergelijke. 

In bet Programma van Eisen (PvE)3 zijn de volgende onderzoeksvragen geformu
leerd: 

1 Moet de verwachtingskaart van de Friese Archeologische Monumentenkaart 
Extra (FAMKE) warden bijgesteld .? 

2 Zijn er archeologische resten aanwezig? 
3 Wat is de datering van de eventueel aanwezige archeologische resten? 
4 Wat is de aard, omvang, kwaliteit en locatie (horizantaal en verticaal) van 

de eventueel aanwezige archeologische resten? 
5 Liggen er pingoruiiies binnen een van de trace's? 

1.5 Werkwijze 

De FAMKE bevat twee archeologische advieskaarten, waarop de archeologiscbe 
verwacbtingswaarden voor een tweetal periodes is weergegeven: een voor de peri
ode steentijd - Vroege Bronstijd en een voor de periode Midden-Bronstijd - Mid
deleeuwen (voor een specificatie van in bet rapport genoemde dateringen wordt 
verwezen naar bijlage 1). Voor eerstgenoemde periode geldt een karterend onder
zoek 2. Dit wil zeggen dat in deze gebieden zich op enige diepte archeologische 
lagen uit de steentijd kunnen bevinden, die zijn afgedekt door een veen- of klei
dek. Mochten zich bier archeologisch resten bevinden, dan zijn deze waarschijnlijk 
goed van kwaliteit. De provincie beveelt daarom aan om bij ingrepen van meer dan 
2500 m2 een karterend (boor)onderzoek uit te laten voeren, waarbij minimaal zes 
boringen per hectare warden gezet, met een minimum van zes boringen voor ge
bieden kleiner dan een hectare. 

De resultaten van een dergelijk karterend booronderzoek kunnen bijvoorbeeld 
inzicht geven in de aanwezigbeid van dekzandkopjes of -ruggen, waarop zich ar
cbeologiscb resten kunnen bevinden. Het booronderzoek dient zich vooral te rich
ten op de aanwezigbeid van podzol en bet microrelif van bet zand onder bet veen
of kleidek. Mocbten zich in de gebieden dekzandkoppen of -ruggen bevinden, dan 
wordt een waarderend onderzoek aanbevolen op de gevonden koppen. De resulta
ten kunnen ook uitwijzen dat de voorgenomen ingreep niet bezwaarlijk is, of met 
welke randvoorwaarden in bet plan rekening dient te warden gebouden. 

Daarnaast lopen de trace's door gebieden waarvan wordt vermoed dat eventu
ele aanwezige archeologische resten al emstig verstoord zijn, maar dit is niet met 
zekerheid te zeggen. De provincie beveelt daarom aan om bij ingrepen van meer 
dan 5000 m2 een quickscan te verricbten. 

Een quickscan is een extensief booronderzoek waarmee duidelijk wordt ge
maakt of bet steentijd-bodemarchief intact is. Bij een intact bodemarcbief kan dan 

30pgesteld door G.J. de Roller, 12 april 2007 . 
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over warden gegaan op een karterend onderzoek (zes boringen per hectare). Tevens 
dient te warden nagegaan of er zich bekende vuursteenvindplaatsen en dobben in 
het gebied bevinden. Deze locaties moeten dan vervolgens door middel van een 
archeologisch onderzoek warden gewaardeerd (zie advies 'waarderend onderzoek 
vuursteenvindplaatsen' en 'waarderend onderzoek dobben'). De resultaten kun
nen ook uitwijzen dat de voorgenomen ingreep niet bezwaarlijk is, of met welke 
randvoorwaarden in het plan rekening dient te warden gehouden. 

Voor de tweede periode, Midden-Bronstijd - Middeleeuwen, wordt voor het 
gehele onderzoeksgebied door de FAMKE een karterend onderzoek 3 (Middel
eeuwen) geadviseerd. In deze gebieden kunnen zich archeologische resten bevin
den uit de periode Midden-Bronstijd - Vroege Middeleeuwen. Het gaat hier dan 
met name om vroeg- en volmiddeleeuwse veenontginningen. Daarbij bestaat de 
kans dat er zich huisterpjes uit deze tijd in het plangebied bevinden. Ook de wat 
oudere boerderijen kunnen archeologische sporen of resten afdekken, hoewel de 
veengronden eromheen al afgegraven zijn. De provincie beveelt aan om bij ingre
pen van meer 5000 m2 een historisch en karterend onderzoek te verrichten, waar
bij speciale aandacht moet warden besteed aan eventuele Romeinse sporen en/of 
vroegmiddeleeuwse ontginningen. 

Mochten er, als gevolg van het karterend archeologisch onderzoek, een of 
meerdere vindplaatsen warden aangetroffen, dan zal uit nader (waarderend) on
derzoek moeten blijken hoe waardevol deze vindplaatsen zijn. De aard van dit 
waarderend ( vervolg)onderzoek hangt af van het type aangetroffen vindplaats, en 
de strategie van onderzoek dient te warden bepaald door het desbetreffende onder
zoeksbureau. Indien de vindplaats een nieuw aangetroffen terp betreft, geldt het 
advies: 'waarderend onderzoek op terpen'. De resultaten van het karterend onder
zoek kunnen ook uitwijzen dat de voorgenomen ingreep niet bezwaarlijk is, of met 
welke randvoorwaarden in het plan rekening dient te warden gehouden. Mocht 
het plangebied een bebouwde kom betreffen, dan dient in de onderzoeksstrategie 
rekening te warden gehouden met recente verstoringen die zich kunnen hebben 
voorgedaan. 

De onderzoeksgebieden bestaan uit een viertal trace's, narnelijk een West Variant, 
de West+ Variant, de West 3 Variant en de West 4 Variant. Omdat het trace's betreft 
zal, in de gebieden waar een karterend onderzoek 2 voor de Steentijd nodig is, om 
de 50 m een boring gezet warden. In de gebieden met een quickscan zal om de 
100 m geboord warden. Indien er een (deels) intacte bodem wordt aangetroffen, 
dat wil zeggen een E- en B-horizont of alleen een B-horizont zal de boordichtheid 
warden verhoogd naar een boring per 50 m in de gebieden waar een quickscan 
van toepassing is en naar een boring per 25 m voor de gebieden met een karterend 
onderzoek 2 voor de steentijd. Tevens wordt de grens tussen de beekdal-afzettingen 
en het pleistocene dekzand zo nauwkeurig mogelijk vastgelegd. 

Op het onderzoeksterrein zijn, zonder de verdichting, in totaal 180 boringen 
gezet (bijlage 1 en bijlage 2). Voor het boren is gebruik gemaakt van een verleng
bare edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een diameter van 3 
cm om door veenlagen te boren. Naast het boren is, voor zover mogelijk, een op
pervlaktekartering uitgevoerd, bestaande uit bet afiopen van bet gebele terrein en 
het inspecteren van allerlei ontsluitingen waaronder molshopen. De vondstzicht-

5 
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baarheid was zeer slecht als gevolg van hoge begroeiing. 
De boorkernen zijn zorgvuldig uitgelegd, waarbij de opeenvolgende bodem

lagen precies zijn beschreven en opgemeten. Tevens is er gelet op de aanwezig
heid van archeologische indicatoren zoals aardewerkfragmenten, houtskool, fos
faatvlekken, vuursteen, natuursteen, verbrand leem en bot. 

2 Resulta ten 

2.1 West Variant 

Bodemopbouw 
In het trace West Variant zijn de boorpunten 1 tot en met 85 gezet (zie bijlage 2 en 
vervolg). Uit de boringen blijkt dat de bodemopbouw van de West-Variant wisselt. 
De diepteligging van de diverse bodemlagen varieert eveneens. In de dalen bevindt 
zich van onder naar boven keileem of keizand dat overgaat in dekzand, waarop 
kleiig zand ligt. Dit zand wordt afgedekt door een laag veraard veen dat onder een 
zandige bouwvoor ligt. Op de dekzandruggen is de keileem of het keizand veelal 
niet aangeboord en gaat het dekzand scherp over in de bouwvoor. In slechts een 
boring (nr. 35) is een B-horizont aangetroffen. Extra boringen om dit boorpunt 
lieten echter geen B-horizont zien. 

Waar het trace evenwijdig aan het Tjongerkanaal ligt, is in een aantal boringen 
klei op het dekzand of is een venige laag aanwezig. In een boring is grover zand 
aangetroffen. Dit wijst op een voormalig stroompje. In tegenstelling tot wat de 
bodemkaart aangeeft, ontbreekt ten noorden van het Tjongerkanaal de moerige 
tussenlaag. De cultuurhistorische kaart voor waterlopen van de FAMKE geeft een 
aantal meanders voor de Tjonger aan die net niet het wegtrace bereiken maar waar 
mogelijk wel de moerige tussenlagen aan kan warden toegeschreven. 

Vondsten 
In de boringen en tijdens de oppervlaktekartering zijn geen archeologische indica
toren gevonden. Ook de grondmonsters van de boringen bij nr. 35 vertonen geen 
archeologische indicatoren. 

Conclusie en aanbeveling 
Vanuit archeologisich oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de aanleg van de 
West Variant. 

2.2 West+ Variant 

Bodemopbouw 
De West+ Variant volgt een route die min of meer evenwijdig aan de huidige N38 l 
loopt. Ze doorsnijdt de bossen van Ontwijk. Hier zijn de boringen 86 tot en met 
152 uitgevoerd (zie bijlage 2 en vervolg). De bodemopbouw bestaat uit dekzan
den. Aan de randen van het bosgebied zijn bij de boiingen 129-128 B-horizonten 
gevonden. Bij de boring 124 is een E- en B-horizont gevonden. Extra boringen bij 
deze boorpunten geven aan dat hier geen aaneengesloten podzolbodem is gevon
den. 

7 
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Vondsten 
In de boringen en tijdens de oppervlaktekartering zijn geen archeologische indica
toren gevonden. Ook in de grondmonsters van de boringen bij nrs. 129, 128, 124 
en 123 zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

Conclusie en aanbeveling 
Vanuit archeologisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de aanleg van de 
West+ Variant. 

2.3 West 3 Variant 

Bodemopbouw 
De West 3 Variant ligt iets oostelijk van de West+ Variant. In dit trace zijn de 
boringen 153 tot en met 174 gezet (zie bijlage 2 en vervolg). Een identieke bodem
opbouw als bij de West+ variant is aangetroffen. Alleen bij de boringen 165-167 
zijn restanten van een B-horizont gevonden. Extra boringen in een verdicht grid 
geven echter aan dat hier geen aaneengesloten podzolbodem is, de B-horizont ont
breekt in de extra boringen. 

Vondsten 
In de boringen en tijdens de oppervlaktekartering zijn geen archeologische indica
toren gevonden. Ook in de grondmonsters van de boringen bij nrs. 165-167 zijn 
geen archeologische indicatoren aangetroffen 

Conclusie en aanbeveling 
Vanuit archeologisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de aanleg van de 
West 3 Variant. 

2.4 West 4 Variant 

Bodemopbouw 
In het meest oostelijk gelegen trace zijn de boringen 175 tot en met 179 gezet (zie 
bijlage 2 en vervolg). Ook hier bestaat de bodem uit dekzand scherp overgaand 
in de bouwvoor. Er is in geen van de boringen een restant van een podzolbodem 
gevonden. 

Vondsten 
In de boringen en tijdens de oppervlaktekartering zijn geen archeologische indica
toren gevonden. 

Conclusie en aanbeveling 
Vanuit archeologisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de aanleg van de 
West 4 Variant. 

3 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 
In het Programma van Eisen (zie paragraaf 1.4) zijn de volgende vragen geformu
leerd, die op grond van de onderzoeksresultaten als volgt worden beantwoord: 

8 
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Moel de verwachtingskaa11 van de Friese Arclieologische Mo1111111e11tenkaart 
Extra (FAMKE) worclen bijgesteld? 
Uit her booronderLoek blijkt dat het veen minder wijd verspreid is dan in de 
verwacht ingskaart wordt aangegeven. Het veen lijkt zich sterker te beperken 
101 de stroomvallei van de Tjonger. 

2 Zijn er archeologische resten aamvezig? 
Er zijn noch in de bo.ringen noch aan het oppervlak archeologische resten 
aangcu-offen. 

3 ~" is de date ring vcm de eventueel amnve<.ige archeo/ogische l'f!sten? 
Omdat er geen archeologische restcn :djn gevonden is een datering niet van 
1ocpassing. 

4 ~ti is de aarcl, 0111vcmg, kwetliteit e11 locmie (horizontaal e11 verticaal) van 
de eve111ueel acmwezige archeologische resten? 
Er zijn geen archeologische resten gevonden, waardoor een beoordeling van 
de aarcl, omvang, kwalteit en locatie van vindplaatsen nie van 1oepassing is. 

5 liggen er pingoruines binnen een \/(/I/ de trace's? 
In de geboorcle trace zijn geen pingorurncs aangetroffen. 

Aa11beveli11ge11 
Aangezien er in geen van de onderzochte trace's aanwijz.ingen zijn aangetroffen 
voor een potentieel aanwezige archeologische resten, noch voor pingont"ines, is 
er vanuit archeologisch oogpunt geen bezwaar voor de geplande werkzaamheden. 
Indien 1ijdens de uit voer van de werkzaamheden onvcrhoopt archeologische res1en 
tevoorschijn komen, dient dit onverwijld te worden gemeld aan het bevoegd gezag. 

Literatuur 

Brandt. R.W. el. al. (red.), 1992. ARCH JS. Arclieologisch Bt1sis Registe1; 11tmie 1.0. 
A mersfo<>rt. 
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Bijlage 1 Periodisering 

De onderstaande label geeft een vereenvoudigde archeologische Lijclsschaal (con
form Brandl et al. 1992). 

Peri ode 

Paleolithicum 
Mesolithicum 
NeoLithicum 
Bronstijcl 
Uzertijd 
Romeinse Tijd 
Vroege Midcleleeuwen 
Late Middeleeuwen 
Nieuwe Tijd 

8800 v. Chr. en eerder 
8800-4900 v. Chr. 
5300-2000 V. Chr. 
2000- 800 v. Chr. 
800-12 v. Chr. 
12 v. Chr.-450 n. Chr. 
450-1050 n. Clir. 
1050- 1500 n. Chr. 
1500 n. Chr. tot heden 

10 
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Bij1age 1 Boorstaten 

De volgende afkortingen warden in de boorstaten gebruikt. 

grondsoort (onderdeel lithologie) 
G g1ind 
K klei 
L 
v 
z 

leern 
veen 
zand 

bijmengsel (onderdeel lithologie) 
kl zwak kleiig 
k3 sterk kJeiig 
km mineraalarm 
kx kJeiig (ARC-code) 
s I zwak siltig 
s2 matig siltig 

s3 
zl 
z3 

sterk siltig 
zwak zandig 
sterk zandig 

grind (onderdeel van lithologie) 
gl zwak grindig 
g2 matig grindig 
g3 sterk grindig 

humus (onderdeel lithologie) 
hi zwak humeus 
h2 matig humeus 

boring 1 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
30 Zslh2 grijszwart 
40 Zslh2 grijszwart 
60 Zs! gee! 

grens 
geleidelijk 
geleidelijk 
beeindigd 

Bodemkundige inte1pretaties: bouwvoor. 
Vlekken : matig gevlekt, licht gee!. Bodemkundige interpretaties: vergraven. 
Bodemhorizont: C. Z.Ondmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i111e1pretaties: dekzand. 

boring 2 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie k/eur 
40 Zslhl grijsbruin 
60 Vk3 zwart 
80 Zsl gee! 

grens 
scherp 
scherp 
beeindigd 

Bodemk1111dige inte1pretaties: bouwvoor. 
Bodemkundige i11te1pretaties: (veen) veraard. 
Bodemhorizont: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sor/ering: goed. Geo/ogische 
i11te1preraties: dekzand. 

boring 3 Boormethode: edelmanbming. 

diepte lithologie 
30 Zslhl 
60 Vk3 
75 Zsl 

kleur 
bruingrijs 
zwartbruin 
geel 

grens 
geleidelijk Bodemkundige inre1pre1aries: bouwvoor. 
scherp Bode111kw1dige inte1preraries: (veen) veraard. 
beeindigd Bode111horiza111: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sorlering: goed. Geologische 

i111e1pretaties: dekzand. 

boring 4 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
20 Zslhl 
60 Zslhl 
80 Zsl 

kleur 
brningrijs 
bruingrijs 
geelgrijs 

grens 
scherp Bode111k1111dige inrerpretaties: bouwvoor. 
scherp Vlekken: matig gevlekt, licht gee!. Bodemk1111dige i111e1pretaties: vergraven. 
beeindigd Bodemhorizonl: C. Za11dmediaa11k/asse: matig fijn. Zand sarrering: goed. Geologische 

i11te1pretaties: dekzand. 

boring 5 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litlwlogie 
30 Zslhl 
50 Vk3 
80 Zkx 
90 Zs! 

kleur 
bruingrijs 
zwartbruin 
grijsbruin 
grijs 

grens 
scherp Bodemkundige inte1pretaties: bouwvoor. 
geleidelijk Bodemk1111dige inte1pretaties: (veen) veraard. 
scherp Opmerkingen: meerbodem. 
beeindigd Bode111horiza111: C. Zandmediaank/asse: zeer fijn. Zand sarrering: goed. Geo/ogische 

i11re1pretaties: dekzand. Opmerkingen: meerbodem. 
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boring 6 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
25 Zslhl bruingrijs scherp 
50 Vkl bruin scherp 

100 Zkx licht bruin scherp 
105 Gzl licht grijs scherp 
120 Zs! licht grijs beeindigd 

boring 7 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zslhl 
70 Zsl 
80 Zkx 
90 Zs! 

kleur 
geelbruin 
geelbruin 
bruin 
gee! 

grens 
geleidelijk 
geleidelijk 
scherp 
scherp 

boring 8 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
30 Zslh2 grijszwart geleidelijk 
60 Vk3 bruinzwart geleidelijk 
90 Zkx bruin scherp 

100 Zsl gee! beeindigd 

boring 9 Boormethode: edelmanb01ing. 

diepte litho/ogie kleur grens 
30 Zslhl geelbruin scherp 
40 Vk3 bruin scherp 
60 Zkx bruin scherp 
70 Zsl gee) beeindigd 

boring 10 Boormethode: edelmanb01ing. 

diepte lithologie kleur grens 
20 Vkl zwart geleidelijk 
50 Vk3 bruinzwart geleidelijk 
80 Zkx bruin geleidelijk 
90 Zslgl geelgrijs beeindigd 

boring 11 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lit/10/ogie kleur grens 
40 Zs! geelzwart scherp 
60 Vk3 zwart geleidelijk 
80 Zkx bruin scherp 
90 Zsl grijsgeel beeindigd 

12 

Bodemkundige in1e1prelalies: bouwvoor. 

Bodemkundige inte1pretalies: (veen) vel'aard. 

Op111erki11ge11: meerbodem. 

Grindmediaa11klasse: fijn. Grind sor1eri11g: goed. 

Bodenzhoriw111: C. Zandmediaa11klasse: matig fijn. Zand sorrering: goed. Geologische 
inte1pretaties: dekzand. 

Bode111k1111dige i111erpreraties: bouwvoor. 

Vlekken: matig gevlekt, Iicht gee!. Bodemkundige inte1pretaries: vergraven. 

Opmerkingen: meerbodem. 

Bodemlroriwn1: C. Za11dmediaa11k/asse: matig fijn. Zand sor/ering: goed. Geo/ogische 
inre1preraties: dekzand. 

Bode111k1111dige i11rerpretaties: bouwvoor. 

Bodemk1111dige inre1pretaties: (veen) veraard. 

Opmerkinge11: meerbodem. 

Bode111horizo11r: C. Za11dmediaanklasse: matig fijn. Zand sorreri11g: goed. Geologische 
i11re1preraries: dekzand. 

Bodemk1111dige inrerpre/alies: bouwvoor. 

Bode111k1111dige i11te1pretaties: (veen) veraard. 

Opmel'ki11gen: meerbodem. 

Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologisclre 
interpretaties: dekzand. 

Bode111k1111dige in/erpreraties: bouwvoor. 

Bode111ku11dige in/erpretaties: (veen) veraard. 

Op111erkinge11: meerbodem. 

Bodemhorizo11/: C. Zandmediaa11k/asse: matigfijn. Zand sorteri11g: goed. Geologische 
inre1pretaties: dekzand. 

Bode111kundige inte1pretaties: bouwvoor. 

Bodemkundige i11te1pretaties: (veen) veraard. 

Op111erkinge11: meerbodem. 

Bodemhorizo111: C. Za11d111ediaa11klasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
inte1pretaries: dekzand. 
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boring 12 Boormethode: edelmanbo1ing. 

diepte litho/ogie kleur grens 
20 Vkl grijszwart geleidelijk 
50 Vkl zwart gelei delijk 
80 Zkx bruin scherp 

JOO Zs! gee! beeindigd 

boring 13 Boormethode: edelmanboring. 

diepte /ithulogie kleur grens 
20 Zs! gee! scherp 
70 Vkl zwart geleidelijk 

100 Zkx bruin scherp 
110 Zsl geelgrijs beeindigd 

boring 14 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
30 Zsl geelzwart scherp 
70 Vk3 zwart geleidelijk 

100 Zkx bruin scherp 
110 Zsl gee! beeindigd 

boring 15 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
30 Zsl geelzwart 

grens 
scherp 

Bodemk1111dige ime1pretaties: bouwvoor. 

Bodemk1111dige i11te1pretaties: (veen) veraard. 
Op111erkinge11: meerbodem. 
Bode111horizo11t: C. Za11d111ediaa11k/asse: matig fijn. Zand sorteri11g: goed. Geo/ogische 
i111e1pretaties: dekzand. 

Bode111k1111dige i11te1pretaties: opgebrachte grond (subrec. 
Bodemk1111dige i11terpretaties: (veen) veraard. 
Op111erki11ge11: meerbodem. 
Bodemhorizo11t: C. 'Za11d111ediaa11k/asse: matig fijn. Za11d sortering: goed. Geologische 
inlerpretaties: dekzand. 

Bodemkundige inte1pretaties: opgebrachte grond (subrec. 
Bodemkundige i11te1pretaties: (veen) veraard. 
Op111erkinge11: meerbodem. 
Bode111horizo111: C. Za11d111ediaa11k/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i111erpretaties: dekzand. 

Vlekke11: matig gevlekt, licht gee!. Bodemkundige i11te1pretaties: opgebrachte grond 
(subrec. 

60 Vk3 
80 Zkx 
90 Zs! 

zwart 
bruin 
gee! 

geleidelijk Bode111k1111dige i11te1pretaties: (veen) veraard. 
scherp 
scherp 

boring 16 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zs! 

100 Vk3 
110 Zs! 

kleur 
geelzwart 

zwart 
gee! 

grens 
scherp 

scherp 
beeindigd 

boring 17 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litho/ogie kleur grens 
30 Zslhl geelgrijs scherp 
50 Vk3 zwart gelei delijk 
70 Zkx bruin scherp 
80 Zs! gee! beeindigd 

13 

Op111erki11ge11: meerbodem. 
Bode111horizo11t: C. Za11d111ediaa11klasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i111e1pre1aties: dekzand. 

Vlekken: sterk gevlekt, licht grijs. Bodemk1111dige i11te1pretaties: opgebrachte grond 
(subrec. 
Bodemk1111dige inte1pretaties: (veen) veraard. 
Bode111horizo11t: C. Zand111ediaa11k/asse: matig fijn. Za11d sorteri11g: goed. Geologische 
i11te1pretaties: dekzand. 

Bode111ku11dige i11te1pretaties: opgebrachte grond. 
Bode111kw1dige ilrte1pretaties: (veen) veraard. 

Op111erki11ge11: meerbodem. 
Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i11te1preraties: dekzand. 
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boring 18 Boormefhode: edelmanboring. 

diepte lirhologie k/eur grens 
20 Zsl bruin gee! scherp 
55 Vk3 zwart scherp 
75 Zkx bruin scherp 
90 Zs! gee! beeindigd 

boring 19 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
30 Zslhl grijszwal1 scherp 
60 Vk3 zwa11 geleidelijk 
90 Zkx bruin scherp 

100 Zs! gee! beeindigd 

boring 20 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie k/eur grens 
40 Zslh2 g1ijszwart geleidelijk 
80 Vk3 zwart geleidelijk 

100 Zkx bruin scherp 
110 Zsl gee! beeindigd 

boring 21 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
30 Zslhl grijszwart scherp 
65 Vk3 zwart geleidelijk 
95 Zkx bruin scherp 

110 Zs! gee! beeindigd 

boring 22 Boonnetlzode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
35 Zslh2 grijszwart scherp 
70 Vk3 zwart geleidelijk 

100 Zkx bruin scherp 
110 Zs! gee! scherp 

boring 23 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
30 Zslhl grijszwart scherp 
70 Vk3 zwart scherp 
80 Zsl danker gee! beeindigd 

boring 24 Boormerhode: edelmanboring. 

diepte litho/ogie kleur grens 
40 Zslhl grijszwart scherp 
50 Vk3 zwart scherp 
70 Zs! geel beeindigd 

14 

Bodemku11dige i111e1pre1a1ies: bouwvoor. 

Bodemkundige i111erpreraties: (veen) veraard. 

Opmerkingen: meerbodem. 

Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
inte1pretaries: dekzand. 

Bode111ku11dige inrerpretaties: bouwvoor. 

Bodemkundige i11te1pretaties: (veen) veraard. 

Opme1·ki11gen: meerbodem. 

Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sorteri11g: goed. Geo/ogische 
i11te1pretaties: dekzand. 

Bodemkundige inre1pretaties: bouwvoor. 

Bode111kw1dige inte1pretaties: (veen) veraard. 

Opmerki11ge11: meerbodem. 

Bodemhorizont: C. Zandmediaa11klasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
inrerpreraties: dekzand. 

Bodemkundige i111e1pretaties: bouwvoor. 

Bode111ku11dige i11terpretaties: (veen) veraard. 

Opmerki11ge11: meerbodem. 

Bode111horizo111: C. Za11d111edioa11klosse: matig fijn. Zand sorteri11g: goed. Geo/ogische 
i11te1pretaties: dekzand. 

Bode111k1111dige i111e1pretaties: bouwvoor. 

Bodemkundige i11te1pretaties: (veen) veraard. 

Op111erki11ge11: meerbodem. 

Bode111horizo11t: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sorteri11g: goed. Geo/ogische 
i11te1pretaties: dekzand. 

Bodemkundige i11re1pretaties: bouwvoor. 

Bodemkundige i11te1pretaties: (veen) veraard. 

Bode111horizo11t: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sorteri11g: goed. Geo/ogische 
inte1pre1aties: dekzand. 

Bodemkundige in1e1pretaties: bouwvoor. 

Bodemku11dige inte1pretaties: (veen) veraard. 

Bodemhorizo111: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sorteri11g: goed. Geo/ogische 
i11te1pretaties: dekzand. 
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boring 25 Boormethode: edelmanboring. 

dieple lithologie k/eur 
30 Zslhl grijszwart 
40 Vk3 zwart 
60 Zs! gee! 

grens 
scherp 
scherp 
beeindigd 

Bodemkimdige inre1pretaties: bouwvoor. 
Bodemkundige inte1pretaties: (veen) veraard. 
Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sorrering: goed. Geo/ogische 
i11te1preta1ies: dekzancl 

boring 26 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zslhl 
50 Vk3 

70 Zsl 

kleur 
geelzwart 
zwart 
gee! 

grens 
scherp Bodemk1mdige in1e1pre1aties: bouwvoor. 
scherp Bodemk1111dige inte1pretaties: (veen) veraard. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Zmrdmediamrk/asse: matig fijn. Zand sor/ering: goed. Geo/ogische 

inte1pre1aties: dekzand. 

boring 28 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zslhl 
50 Zsl 

k/eur 
grijszwart 
gee! 

grens 
scherp Bodemk1111dige i111e1preraties: bouwvoor. 
beeindigd Bodemlwrizmrt: C. Zandmediaanklasse: matig grof. Zand sortering: goed. Geo/ogische 

inte1pre1a1ies: dekzand. 

boring 29 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
35 Zslhl 
50 Zsl 

kleur 
grijszwart 
danker gee! 

grens 
scherp Bodemkundige i111e1pre1aries: bouwvoor. 
beeindigd Bode111/10rizan1: C. Zandmediaanklasu: rnatig grof. Zand sorrering: goed. Geo/ogische 

inre1pretaties: dekzand. 

boring 30 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litlwlogie 
30 Zsl 
50 Zslgl 

kleur 
geelzwart 
geel 

grens 
scherp Vlekken: sterk gevlekt, licht gee!. Bodemkundige i111e1pre1a1ies: bouwvoor. 
beeindigd Bodemhorizo111: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sor/ering: goed. Geo/ogische 

inre1pretaties: dekzand. 

boring 31 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zslhl 
60 Zsl 

80 Zsl 

kleur 
geelzwart 
bruin gee! 

danker gee! 

grens 
scherp Vfekken: matig gevlekt, licht gee!. Bodemkundige illle1pretaties: bouwvoor. 

geleidelijk Bodemhol'izonr: BC. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sor1eri11g: goed. 
Geologische inre1pre/alies: dekzand. 

beeindigd Bodemlwrizanr: C. Zandmediaankfasse: matig fijn. Zand sol'rering: goed. Geo/ogische 
i11re1pretaties: dekzand. 

boring32 Boormetlwde: edelmanboring. 

diepte lithologie 
50 Zslhl 
70 Zs! 

kleur 
grijszwart 
danker gee! 

grens 
scherp V/ekken: matig gevlekt, licht gee!. Bodemkundige inre1preraries: bouwvoor. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sorlering: goed. Geo/ogische 

inre1pretaties: dekzand. 

boring 33 Boonnethode: edelmanboring. 

dieple lithologie 
30 Zslhl 
50 Zsl 

kleur 
grijszwart 
gee! 

grens 
scherp Bodemkundige i11re1pretaties: bouwvoor. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sorrering: goed. Geo/ogische 

i11re1pretaries: dekzand. 

15 
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boring 34 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zslhl 
35 Zsl 
50 Zsl 

kleur 
grijszwart 

geel 
geel 

grens 
scherp Bodemk1111dige i11te1pretaties: bouwvoor. 
geleidelijk Vlekken: licht gevlekt, donker bmin . Bodemk1111dige i11te1pretaties: vergraven. 
beeindigd Bode111/rorizo111: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 

inte1pretaties: dekzand. 

boring 35 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litho/ogie 
30 Zsl 
50 Zsl 

70 Zs! 

kleur 
grijszwart 
bruin 

donker gee] 

grens 
geleidelijk Bodemk1111dige ime1pretaties: bouwvoor. 
geleidelijk Bode111horiz0111: B. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 

i11te1pretaties: dekzand. 
beeindigd Bodemhorizonr: C. Zand111ediaa11klasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 

i11te1prera1ies: dekzand. 

boring36 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
30 Zslhl grijszwart 
40 Zs! grijszwart 
60 Zs! witgeel 

grens 
geleidelijk 
geleidelijk 
beeindigd 

Bodemkundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
Vlekken: licht gevlekt, donker bruin. BodemkL111dige interpreraries: vergraven. 
Bode111horizont: C. Zandmediaank/asse: zeer fijn. Zand sortering: goed. Geologische 
inte1prera1ies: erosieve basis. 

boring 37 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
50 Zs! 
60 Lz3 

k/eur 
geelgrijs 
grijs 

grens 
scherp Vlekken : matig gevlekt, licht geel. Bodemk1111dige interpretaties: bouwvoor. 
beeindigd Geologische inte1pretaties: keileem. 

boring 38 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zs! 
50 Zsl 

kleur 
geelgrijs 
geel 

grens 
scherp Bodemkundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 

inte1pretaties: dekzand. 

boring 39 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
50 Zsl 
65 Lz3 

kleur 
grijs 
grijs 

grens 
scherp Vlekken: licht gevlekt, donker zwart. Bodemktmdige i11te1pretaties: bouwvoor. 
beeindigd Geo/ogische interpretaties: keileem. 

boring 40 Boormethode: edelmanboring. 

diepte Lithologie 
30 Zsl 
45 Lz3 

kleur 
grijs 
grijs 

grens 
scherp Bodemkundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
beeindigd Geologische i11te1pretaties: keileem. 

boring 41 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
30 Zslhl grijszwart 
60 Zkx grijszwart 
70 Zsl licht geel 

grens 
geleidelijk 

scherp 
beeindigd 

16 

Bode111kL111dige inte1pretaties: bouwvoor. 

Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sorrering: goed. Geologische 
i11te1pre1aties: dekzand. 
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boring 42 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lit/10/ogie kleur grens 
20 Zs I h l gri jszwart geleidelijk Bodemkundige inte1pretaties: bouwvoor. 
40 Zs! grijszwart scherp Vlekken: matig gevlekt, licht wit. Bode111kw1dige i11te1pretaties: vergraven. 
50 Zs lg2 wit beeindigd Geologisc/1e interpretaties: keizand. 

boring 43 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
20 Zkxhl grijszwart 
40 Zkxhl grijszwart 
45 Zslgl bruingrijs 

50 Zslgl wit 

grens 
geleidelijk 
scherp 
geleidelijk 

Bodemk1111dige interpretaties: bouwvoor. 
Vlekken : licht gevlekt, licht grijs. Bodemkundige inte1pretaties: vergraven. 
Bodemhorizont: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 
inte1pretaties: dekzand.' 

beeindigd Geologische interpretaties: keizand. 

boring44 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litho/ogie kleur 
20 Zslhl grijszwart 
30 Zs! grijszwart 
35 Zslgl bruingrijs 

50 Zslgl grijswit 

grens 
scherp 
scherp 
geleidelijk 

beeindigd 

Bodemkw1dige i11te1pretaties: bouwvoor. 
V/ekken : matig gevlekt, licht grijs. Bodemkundige i111e1pretaties: vergraven. 
Bodelllhorizant: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i111e1pretaties: dekzand. 
Zandlllediaank/asse: matig fijn. Zand sonering: goed. Geo/ogische interpretaties: 
keizand. 

boring 46 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
100 Zslgl 
110 Lz3 

k/eur 
g1ijsbruin 
grijs 

grens 
scherp Vlekken: sterk gevlekt, licht geel. Bode111k1111dige inte1pretaties: slootvulling. 
beeindigd Geologische interpretaties: keileem. 

boring47 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litho/ogie 
35 Zslhlgl 
50 Zslgl 

kleur 

grijsbruin 

grijs 

grens 
scherp Bodelllk1111dige i11te1pretaties: bouwvoor. 
beeindigd Geologische i111e1pretaties: keizand. 

boring48 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte litlwlogie 
25 Zslhl 
40 Zsl 

kleur 
grijsbruin 
gee! 

grens 
scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 

i111e1pretaties: dekzand. 

boring49 Boormetlwde: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zslhl 
35 Zsl 

50 Zslgl 

kleur 
grijszwart 
geelbruin 

gee I 

grens 
scherp Bodemktmdige inte1pretaties: bouwvoor. 
geleidelijk Bodeml10riza11r: BC. Za11dmediaa11k/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. 

Geologische interpretaries: dekzand. 
beeindigd Bodemhorizont: BC. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. 

Geologische interpretaties: dekzand. 

boring 50 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
25 Zslhl 
40 Zs! 

kleur 
zwartgrijs 
donker geel 

grens 
scherp Bodemkimdige i11te1pretaties: bouwvoor. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 

inte1pretaties: <lekzand. 

17 
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boring 51 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
40 Zslhl 
50 Zslgl 

65 Zslgl 

kleur 
bruingrijs 
grijsbruin 
grijswit 

grens 
scherp 
scherp 
beeindigd 

Bodemk1111dige illle1pretaties: bouwvoot. 
Vlekken: matig gevlekt, Licht gee!. Bode111k1111dige i11te1pretaties: vergraven. 
Geologische i11te1pretaties: keizand. 

boring 52 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
50 Zslhlgl 
60 Lz3gl 

kleur 
bruingrijs 
witgrijs 

grens 
scherp Vlekken: sterk gevlekt, licht geel. Bodemkundige interpretaties: vergraven. 
beeindigd Geologische interpretaties: keileem. 

boring 53 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
50 Zslhl 
70 Zslgl 

kleur 
grijsbruin 
grijs 

grens 
scherp Bodemk1mdige interpretaties: bouwvoor. 
beeindigd Zand111ediaa11klasse: matig grof. Zand sortering: goed. Opnrerkingen: Uitgespoeld 

zand. 

boring 54 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
40 Zsl 
80 Vk3 

100 Ks3 
110 Zs! 

kleur 
geelbruin 
zwart 
danker grijszwart 
danker witgrijs 

grens 
geleidelijk Vlekken: matig gevlekt, Licht geel. Bode111ki111dige i111e1pretaties: vergraven. 
geleidelijk Bode111kw1dige inte1pretaties: (veen) veraard. 
scherp Opmerkingen: Beekklei. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 

inte1pretaries: dekzand. 

boring 55 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zslhl 
50 Zs! 

kleur 
bruingrijs 
witgeel 

grens 
scherp Bode111kw1dige i11te1pretaties: bouwvoor. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologisc/1e 

i11te1pretaties: dekzand. 

boring 56 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zslhl 
50 Zs! 
70 Zs! 

kleur 
grijsbruin 
grijsbruin 
gee I 

grens 
geleidelijk Bodemkundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
geleidelijk Vlekken: matig gevlekt, licht geel. Bodemk1111dige inte1pretaties: vergraven. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 

i11te1pretaties: dekzand. 

boring 57 Boormetlzode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zslhl 
40 Zs! 
60 Zs! 

kleur 
licht bruin 
licht bruingrijs 
licht geel 

grens 
scherp 
scherp 
beeindigd 

Bode111ku11dige i11te1pretaties: bouwvoor. 
Vlekken : matig gevlekt, licht grijs. Bodemk1111dige i11te1pretaties: vergraven. 
Bode111horizo11t: C. Za11d111ediaa11klasse: matig fijn. Za11d sortering: goed. Geologische 
i11te1pretaties: dekzand. 

boring 58 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litho/ogie 
25 Zslhl 
40 Zs! 

kleur 

geelbruin 
gee] 

grens 
scherp Bode111ku11dige i11te1pretaties: bouwvoor. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Za11dmediaa11klasse: matig fijn. 'Zand sortering: goed. 

Nie11wvormi11ge11: ijzerconcreries, spoor. Geologische interpretaties: dekzand. 

18 
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boring 59 Boormetlwde: edelmanboring. 

diepte lithologie 
20 Zkxhl 

50 Ks3 
60 Lz3 

k/eur 
bruingrijs 
zwartgrijs 
licht grijs 

grens 
geleidelijk Bodemkundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
scherp 
beeindigd Geologische i11terpre1aries: keileem . 

boring 60 Boormetlwde: edelmanboring. 

diepte lithologie 
25 Zslhl 
40 Zs! 

kleur 
bruingrijs 
bruin gee! 

grens 
scherp Bodemk1mdige i111e1pretaties: bouwvoor. 
beeindigd Bodemhoriz.0111: C. Za11dmediaa11k/asse: matig fijn. Za11d sortering: goed. Geo/ogische 

i11terpretaties: dekzand. 

boring 61 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litlzologie 
30 Zsl 
40 Zsl 

kleur 
grijsbruin 
gee! 

grens 
scherp Bodemkundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Za11d111ediaa11klasse: matig fijn. Za11d sortering: goed. Geo/ogische 

i111e1pretaties: dekzand. 

boring 62 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litho/ogie 
30 Zslhl 

100 Zsl 
105 Zkx 
115 Zsl 

kleur 
grijsbruin 
grijsgeel 
grijs 
grijs 

grens 
scherp Bodemk1111dige interpretaties: bouwvoor. 
scherp V/ekke11: sterk gevlekt, danker zwart. P/a11te11reste11: weinig. 
scherp Opmerki11ge11: Beekklei. 
beeindigd Bode111/wrizo11t: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 

i11te1pretaties: dekzand. 

boring 63 Boormetlwde: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
30 Ks2hl bruin geleidelijk 

100 Ks2 donker gri j s scherp 
120 Zs! licht grijs beeindigd 

boring 64 Boormetlwde: edelmanboring, guts. 

diepte lithologie 
30 Zslhl 
70 Ks2 
85 Zs! 

100 Zsl 

kleur 
donker bruin 
donker grijsbruin 
donker zwartgri j s 

donker gri j s 

grens 
geleidelijk 
scherp 
geleidelijk 

beeindigd 

boring 65 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
30 Zs! bruin geleidelijk 

60 Ks2 grijsbruin geleidelijk 

170 Zs! gee! scherp 
180 Zs! grijsgeel beeindigd 

19 

Nieu1wom1i11ge11: roestvlekken, veel. Bodemk1111dige i111e1pretaties: bouwvoor. 

Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i11te1pretaties: dekzand. 

Bodemkundige i111e1pretaties: bouwvoor. 
Nieuivvormingen: roestvlekken, weinig. 
Bodemlwrizont: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i111e1pretaties: dekzand. Op111erki11ge11: Organisch materiaal. 
Bodemhorizo11t: C. Zo11dmediaa11klasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i111e1pretalies: dekzand. 

Bodemkundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
Archeologische i11dicatore11: brokken houtskool, veel. 
Op111erki11ge11: Organisch resten hout veen. 
Bodemhorizont: C. Za11dmediaa11klasse: matig fijn. Zand sortel'ing: goed. Geo/ogische 
i11te1pretaties: dekzand. 
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boring 66 Boonnefhode: edelmanboring. 

diepte lirlwlogie 
30 Zsl 
70 Zs! 
85 Zs! 

k/eur 
geelbruin 
gee] bruin 
licht gee] 

grens 
scherp Bode111k11ndige inrerpretaties: bouwvoor. 
scherp V/ekken: sterk gevlekt, licht geeL Bodemkundige inte1pretaties: vergraven . 
beeindigd Bodemhorizonr: C. Zand111ediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 

i11te1pretaties: dekzand. 

boring 67 Boormetlwde: edelmanboring. 

diepte lithologie 
25 Zslhl 
45 Zs! 

55 Zs! 

k/eur 
grijszwart 
witgrijs 

grijswit 

grens 
scherp 
scherp 

beeindigd 

Bode111kundige inrerpretaties: bouwvoor. 
Bodemhorizonr: C. Zand111ediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
inre1prera1ies: dekzand. 
Geologische inle1pre1a1ies: keizand, 

boring 68 Boonnethode: edelmanboring. 

diepfe lirhologie 
30 Zslhl 
60 Zsl 
70 Zsl 

kleur 
grijszwart 
donker grijs 
donker witgrijs 

grens 
scherp Bodemkundige inre1pretaties: bouwvoor. 
scherp Vlekken: licht gevlekt, donker bruin. Bodemk11ndige inre1pretaties: vergraven. 
beeindigd Bode111horizo11r: C. Zandmediaanklasse: rnatig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 

ime1preraties: dekzand. 

boring 69 Boormefhode: edelmanboring. 

diepte lirho/ogie 
30 Zslh2 
45 Zs! 

kleur 
donker grijszwmt 
donker grijsgeel 

grens 
scherp Bodemk1111dige i11te1pre1aties: bouwvoor. 
beeindigd Bode111/10rizo11r: C. Za11dmediaa11klasse: matig fijn. Zand sorrering: goed. Geo/ogische 

i11te1pretaties: dekzand. 

boring 70 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
40 Zslhlgl 
55 Zs! 
65 Zslgl 

kleur 
zwartgrijs 
zwartgrijs 
witgrijs 

grens 
scherp 
scherp 
beeindigd 

Bode111k1111dige inre1pretaries: bouwvoor. 
V/ekken: matig gevlekt, donker bruin. Bodemkundige inre1pretaries: vergraven. 

Geo/ogische interpretaries: keizand. 

boring 71 Boormethode: edelmanboring. 

diepre lirhologie 
50 Zslhl 
65 Zsl 
75 Zsl 

kleur 
zwartgrijs 
donker grij s 
donker gee! gri j s 

grens 
scherp Bodemkundige inte1pretaries: bouwvoor. 
scherp Vlekken: licht gevlekt, danker zwart. Bodemkundige interpretaries: vergraven. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Za11d111ediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 

i11te1pretaties: dekzand. 

boring 72 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lirhologie 
40 Zslhl 
50 Zslgl 

kleur 
zwartgrijs 
geel 

grens 
scherp Bode111kundige inte1pretaries: bouwvoor. 
beeindigd Bodemhorizonr: C. Zandmediaanklasse: rnatig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 

inte1pretaties: dekzand. 

boring73 Boormetlwde: edelmanboring. 

diepte lithologie 
35 Zslhl 
55 Zs! 

65 Zslgl 

kleur 
licht grijsbruin 
licht bruin 

licht geelwit 

grens 
scherp 

scherp 

beeindigd 
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Bodemkundige i11re1pretaries: bouwvoor. 
Bodemhorizont: B. Zandmediaanklasse: rnatig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 
inte1preraties: dekzand. 

Geo/ogische inte1pre1a1ies: keizantl. 
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boring 74 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zsl 

40 Zs! 
50 Zs! 

kleur 
lichl zwartgrijs 
licht zwartgrijs 
licht witgrijs 

grens 
scherp 
scherp 
beeindigd 

Bodemkundige i111e1prelalies: bouwvoor. 
Vlekken: matig gevlekt, licht geel. Bodemkundige inte1pretaties: vergraven . 
Bodemhoriw111: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i11te1pretaties: dekzand. 

boring 75 Boormet/zode: edelmanboring, guts. 

diepte litlzologie kleur 
30 Zs! grijszwart 

100 Vkm zwart 
170 Vkm bruin 
210 Zsl grijs 

grens 
geleidelijk 
geleidelijk 
scherp 
beeindigd 

Bodemkundige i111e1preraries: bouwvoor. 
Veen amorjiteil: sterk amorf. Bodemkundige interpretaries: (veen) veraard. 
Veen amorjireit: zwak ammf. Veen soorten: bosveen. 
Bodem/10rizo111: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sor1eri11g: goed. Geologische 
interpretaties: dekzand. 

boring 76 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zslhl 
50 Zsl 

kleur 
grijszwart 
geelwit 

grens 
scherp Bode111ku11dige inte1pretaties: bouwvoor. 
beeindigd Bode111horizo11t: C. Za11dmediaa11klasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 

i111e1pre1aties: dekzand. 

boring 77 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zs! 
50 Zs! 

kleur 
geelgrijs 
witgeel 

grens 
scherp Vlekken: sterk gevlekt, licht gee!. Bodemk11ndige i111e1pretaties: vergraven. 

beeindigd Bodemhorizont: C. Zand sortering: goed. Geologische inrerpretaties: dekzand. 

boring78 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litho/ogie kleur 
20 Zslhl grijsbruin 
40 Zslhl grijsbruin 
70 Vk3 zwart 
90 Vk3 bruin 
95 Zsl witgrijs 

100 Zsl witgrijs 

grens 
scherp 
scherp 
scherp 
geleidelijk 
geleidelijk 
beeindigd 

Bode111kundige inte1pretaties: bouwvoor. 
Vlekken: matig gevlekt, licht gee!. Bodemk1111dige inte1pretaties: vergraven. 

Bodemkundige inte1pretaties: (veen) veraard. 
Veen amorfiteit: sterk amorf. 
Op111erki11ge11: Organisch materiaal. 
Bodemhorizont: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
inte1pretaties: dekzand. Opmerkingen: Organisch materiaal. 

boring 79 Boormethode: edelmanboring. 

dieple lithologie 
40 Vk3 
70 Zkxhl 
80 Zs! 

kleur 
bruinzwart 
bruingrijs 
grijs 

grens 
geleidelijk Bodemkundige inte1pretaties: (veen) veraard. 
scherp Op111erki11ge11: meerbodem. 
beeindigd Bode111horiw111: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sorteri11g: goed. Geologische 

i11te1pretaties: dekzand. 

boring 80 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
40 Zsl 
60 Zsl 

kleur 
geelbruin 
gee! 

grens 
scherp Vlekken: sterk gevlekt, licht gee!. Bodemku11dige inte1pretaties: vergraven. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Zand111ediaa11k/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 

i111e1pretaties: dekzand, 
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boring 81 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 

30 Zslhl grijsbruin scherp 
55 Vk3 zwart geleidelijk 

65 Zkx bruin scherp 
75 Zsl grijs beeindigd 

boring 85 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litlwlogie kleur grens 
40 Zslhl grijsbruin scherp 
80 Zs! grijsbruin scherp 

100 Zsl gee I beeindigd 

boring 86 Boormetlwde: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
40 Zslhl grijszwart scherp 
60 Zs! grijszwart scherp 
80 Zsl grijsgeel beeindigd 

boring 87 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 

30 Zslh2 grijszwart geleidelijk 
45 Vk3 zwart geleidelijk 
50 Ks2 zwart scherp 
60 Zsl grijsgeel beeindigd 

boring 88 Boormethode: edelmanboring. 

grens 

Bodemkundige inte1pretaties: bouwvoor. 
Bode111kundige inte1preraties: (veen) veraard. 

Op111erkinge11: meerbodem. 
Bodemhorizont: C. Za11dmediaa11k/asse: uiterst fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
inte1pretaties: dekzand. 

Bodemkundige inte1pretaties: bouwvoor. 
Vlekken: Iicht gevlekt, licht geel. Bodemkundige interpretaties: vergraven. 
Bodemhorizont: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 
i11te1preta1ies: dekzand. 

Bode111kundige i11re1pretaties: cultuurlaag. 
Vlekke11: licht gevlekt, licht grijs. Bodemk1mdige inre1pretaties: vergraven . 
Bode111/10rizo11t: C. Zand111ediaa11klasse: matig fijn. Zand sorreri11g: goed. Geo/ogische 
inte1pretaties: dekzand. 

Bodemk1111dige interpretaties: houwvoor. 
Bodemk1111dige i11te1pretaties: (veen) veraard. 

Bodemhorizont: C. Za11dmediaank/asse: zeer fijn. Zand sorrering: goed. Geo/ogische 
i11te1pretaties: dekzand. 

diepte lithologie 
20 Zslh2 

kleur 
bruinzwart 
zwart 
zwart 
bruingrijs 
grijs 

scherp Bodemkundige inte1pretaties: bouwvoor. 
25 Vk3 
30 Ks2 
65 Zs2 
80 Zs2 

geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard. 
scherp 
scherp Zandmediaank/asse: uiterst fijn. Zand sortering: goed. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. 

boring 89 Boormethode: edelmanboring, guts. 

diepte litlwlogie kleur grens 

3 Vk3 zwart geleidelijk 
20 Zslh2 bruinzwart scherp 
40 Ks2 zwart scherp 
60 Zs2 bruin scherp 

100 Zslgl grijs scherp 
110 Lz3 grijs beeindigd 

boring 90 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 

40 Vk3 zwart scherp 
50 Zkx bruin scherp 

110 Zslg3 grijs scherp 

120 Lz3 grijs beeindigd 

22 

Bode111ku11dige inte1pretaties: (veen) veraard. 
Bode111k1111dige inte1pretaties: bouwvoor. 

Zand111ediaanklasse: zeer fijn. Zand sortering: goed. 
Zand111ediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. 
Geo/ogische inte1pretaties: keileem. 

Bode111ktmdige inrerpretaties: (veen) veraard. 

Zand111ediaank/asse: zeer fijn. Zand sortering: goed. Opmerkingen: meerbodem. 
Zandmediaanklasse: matig grof. Zand sortering: goed. Op111erkingen: Beek afzetting. 

Geologische inte1pretaries: keileem. 
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boring 91 Boonnetlrode: edelmanboring, guts. 

diepte lirhologie 
50 Vk3 
55 Zkx 

180 Zkxg2 

kleur 
zwart 
bruin 
grijs 

gre11s 
scherp 
scherp 
gestaakt 

boring 92 Boormethode: edelmanboring. 

diepre litlwlogie k/eur grens 
20 Zslhl grijsbruin scherp 
50 Vk3 zwart scherp 
80 Zkx bruingrijs geleidelijk 

100 Zs! bruingrijs beeindigd 

boring 93 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litlwlogie kleur grens 
30 Zslhl grijsbruin scherp 
50 Zsl grijsbruin scherp 
60 Zs! grijsgeel beeindigd 

boring 97 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
50 Vk3 bruin scherp 
70 Zkx grijs scherp 
80 Zsl witgrijs beeindigd 

boring 98 Boormetlwde: edelmanboring, guts. 

diepte lithologie 
20 Zslhl 

100 Zs! 

kleur 
grijsbruin 
geelbruin 

grens 
scherp 
geleidelijk 

Bodemkundige inrerpretaties: bouwvoor. 
Opmerkingen: meerbodem. 
Opmerkingen: Beekafzetting boor loopt leeg. 

Bodemkimdige i11te1pretaties: bouwvoor. 
Bodemk1111dige i111e1pretaties: (veen) veraard. 
Op111erki11ge11: meerbodem. 
Bodemhoriwnt: C. Za11dmediaa11klasse: zeer fijn. Zand sortering: goed. Geologische 
i11te1pretaries: dekzand. 

Bodemk1111dige i111e1pretaties: bouwvoor. 
Vlekken: matig gevlekt , Jicht grijs. Bodemktmdige i111e1pretaties: vergraven. 
Bodemhoriwnt: C. Za11d111ediaa11klasse: matig fijn. Zand sorteri11g: goed. Geo/ogische 
i11te1pretaties: dekzand. 

Bodemk1111dige i11te1pretaties: (veen) veraard. 

Bodemhoriwnt: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Z.Ond sortering: goed. Geo/ogisc/1e 
i11te1pretaties: dekzand. 

Bode111k1111dige i111e1pretaties: bouwvoor. 
V/ekken: matig gevlekt, licht geel. Bode111k1111dige inte1pre1aries: opgebrachte grand 
(subrec. 

170 Zs! 
310 Zsl 

zwartgrijs 
grijs 

geleidelijk V/ekken: sterk gevlekt, donker bruin. Bode111k11ndige i11te1pretaties: slootvulling. 
scherp V/ekken: sterk gevlekt, donker bruin. Bodemktmdige inte1pretaties: slootvulling. 

320 Ks2h2 
380 Zs! 
400 Lz3 

zwart 
bruingrijs 
donker gri j s 

scherp 
scherp 
beeindigd 

Opmerkingen: Keileem brokjes. 
Bodemk1111dige i11te1pretaties: slootvulling. 
Vlekken: matig gevlekt, donker brnin. Bodemkundige i111e1pretaties: slootvulling. 
Geo/ogische interpretalies: keileem. 

boring 99 Boormethode: edelmanboring, guts. 

diepte lithologie k/eur 
30 Zslhl grijsbruin 

200 Zsl bruingrijs 

210 Zs! licht grijs 

grens 
geleidelijk 
scherp 

beeindigd 

Bode111k1111dige interpretaties: bouwvoor. 
V/ekken: matig gevlekt, danker bruin . Bodemk1111dige i11te1pretaties: slootvulling. 
Opmerki11ge11: Veen blokjes. 
Bodemhorizont: C. Z.Ondmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i11te1pre1aries: dekzand. Opmerkingen: Veen blokjes. 

boring 100 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
20 Zsl 

50 Zs! 

kleur 
bruingeel 
gee] 

grens 
geleidelijk Vlekken: matig gevlekt, donker bruin. Bodemkundige i111e1pretaties: vergraven. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 

i11te1pretaties: dekzan<l. 
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boring 101 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litholugie 
25 Zsl 
40 Zsl 

kleur 
bruin gee! 
gee I 

grens 
geleidelijk Vlekken: licht gevlekt, donker bruin. Bodemkundige i111e1preta1ies: vergraven. 
beeindigd Bodemhorizonl: C. Za11d111ediaanklasse: matig fijn. Zand sor/ering: goed. Geologische 

i111e1pre1a1ies: dekzand. 

boring 102 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
20 Zsl 
40 Zsl 

kleur 
bruinzwart 
geel 

grens 
scherp Bade111k1111dige i11te1pre1a1ies: bouwvoor. 
beeindigd Bademhorizant: C. Za11dmediaa11k/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 

i11te1pretaties: dekzand. 

boring 103 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litho/ogie 
30 Zslhl 
45 Zs! 

kleur 
grijszwart 
gee! 

grens 
geleidelijk Bodemk1111dige i11te1pretaties: bouwvoor. 
beeindigd Bodemhorizo11t: C. Za11dmediaa11klasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Gealogische 

i11te1pretaties: dekzand. 

boring 104 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte /ithologie 
30 Zslhl 
45 Zs! 

kleur 
grijsbruin 
gee] 

grens 

scherp Bademk1111dige i11te1pretaties: bouwvoor. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Za11d111ediaa11klasse: rnatig fijn. Zand sorteri11g: goed. Gea/agische 

i11re1preraties: dekzand. 

boring 105 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
35 Zslhl 
50 Zs! 

kleur 
zwartbruin 
danker geel 

grens 
scherp Bodemk1111dige interprera1ies: bouwvoor. 
beeindigd Bodemhorizonr: C. Zandmediaanklasse: rnatig fijn. Zand sarreri11g: goed. Geologische 

i111e1pretaties: dekzand. 

boring 107 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
40 Zslhl grijszwart scherp 
60 Zs! grijszwart scherp 
70 Zs! gee! beeindigd 

boring 108 Boormelhode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
35 Zslhl 
50 Zsl 

kleur 
grijszwart 
gee! 

grens 
scherp 
beeindigd 

boring 109 Boormerhode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
30 Zslhl grijszwart scherp 
50 Zs! grijszwart scherp 
60 Zsl gee! beeindigd 

boring 110 Boormethode: edelmanboring. 

grens 

Bademk1111dige i111e1prelaties: bouwvoor. 
Vlekke11: licht gevlekt, Licht gee!. Bademkundige i11te1pretaties: vergraven. 
Bade111/10riza11t: C. Za11d111ediaa11k/asse: rnatig fijn. Zand sar·tering: goed. Gea/agische 
i11te1pretaties: dekzand. 

Bademk1111dige i11te1pretaties: bouwvoor. 
Bade111horizo111: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Gealogische 
i11te1pretaties: dekzand. 

Bademk1111dige i11te1pre1a1ies: bouwvoor. 
Vlekken: matig gevlekt, Licht geel. Bodemk11ndige i111e1pretalies: vergraven. 

Bodemhorizanr: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sartering: goed. Geologische 
i11re1pre1a1ies: monster niet gezien. 

diepte litho/ogie 
40 Zsl 

kleur 

grijsbruin 
grijs 

scherp V/ekken: matig gevlekt, licht geel. Bodemkwulige i11te1pretaties: vergraven. 
60 Zs! beeindigd Geologische i11te1pretaties: keizand. 
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boring 111 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
25 Zslhl 
40 Zs! 

kleur 
grijsbruin 
licht gee! 

grens 
scherp Bodemkundige inre1preraries: bouwvoor. 

beeindigd Bodemhorizonr: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
inrerpreraries: dekzand. 

boring 112 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie k/eur 
45 Zslhl grijsbruin 
60 Zs! grijs 

grens 
scherp Bodemkimdige i11re1preraries: bouwvoor. 

beeindigd Bodemhorizonr: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sorlering: goed. Geologische 
interpreraries: dekzand. 

boring 113 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zs! 

50 Zs! 

kleur 
gee! 

grijsbruin 

grens 
beeindigd Bodemhorizont: BC. Zandmediaank/asse: uiterst grof. Zand sortering: goed. 

Geo/ogische interpretaties: dekzand. 

scherp Bodemkundige inre1preraties: bouwvoor. 

boring 114 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zslhl 
50 Vk3 
60 Zs! 

kleur 
grijszwart 
zwartbruin 
gee! 

grens 
scherp Bodemkundige inre1pretaties: bouwvoor. 

scherp Bodemkundige inre1preraries: (veen) veraard. 

beeindigd Bodemlwrizonr: C. Zandmediaanklasse: matig fijn . Zand sorrering: goed. Geo/ogische 
inte1pretaties: dekzand. 

boring 115 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
30 Zslhl grijszwart 
55 Vk3 zwart 
70 Zs! gee! 

grens 
scherp 
scherp 
beeindigd 

Bodemkundige interpretaties: bouwvoor. 

Bodemkundige interpreraries: (veen) veraard. 

Bode111horiw111: C. Za11d111ediaa11klasse: zeer fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
inre1pretaries: dekzand. 

boring 116 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
30 Zslhl grijszwart 
60 Zs! gee! 
80 Zsl gee! 

grens 
scherp 
scherp 
beeindigd 

Bodemkundige inre1preraties: bouwvoor. 

V/ekken: matig gevlekt, donker zwart. Bodemkwidige inte1pretaties: vergraven. 

Bodemhorizont: C. Zandmediaank/asse: zeer fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
inte1preraries: dekzand. 

boring 117 Boormetlwde: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zslhl 
50 Zs! 

kleur 
grijszwart 
gee! 

grens 
scherp Bodemkwidige inte1pretaties: bouwvoor. 

beeindigd Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i11te1pretaties: dekzand. 

boring 118 Boorrnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
25 Zslhl 
40 Zsl 

k/eur 
grijszwart 
roodgeel 

grens 
scherp 
beeindigd 

25 

Bodemkw1dige inte1pretaties: bouwvoor. 

Bodemhorizont: C. Zandmediaa11klasse: matig fijn. Zand sorteri11g: goed. Geo/ogische 
i111e1pretaties: dekzand. 
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boring 119 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litho/ogie kleur 
5 Zslhl grijszwart 

30 Zs! grijszwart 
50 Zs! danker gee! 

grens 
scherp 
scherp 
beeindigd 

Bodemkundige i111e1pre1a1ies: bouwvoor. 
Vlekken: matig gevlekt, licht geel. Bode111k1111dige inte1pretaties: vergraven. 
Bodemhorizant: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 
i111e1pretaties: dekzand. 

boring 120 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litlwlogie 
50 Zslhl 
65 Zs! 

kleur 
grijszwart 
rood gee! 

grens 
scherp Bodemkimdige inte1pretaties: bouwvoor. 
beeindigd Bodemhorizant: C. Geo/ogische interpretaties: dekzand. 

boring 122 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litlwlogie 
40 Zslhl 

60 Zs! 
80 Zs! 

kleur 
grijszwart 
bruin gee! 
danker gee! 

grens 
scherp 
scherp 
beeindigd 

Bode111kw1dige i11te1pretaties: bouwvoor. 
Vlekke11: matig gevlekt, licht geel. Bode111kw1dige inte1pretaties: vergraven. 
Bodemhorizont: C. Zandmediaa11klasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 
i111e1pretaries: dekzand. 

boring 123 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
30 Zslhl grijszwart 
55 Zs! grijszwart 
70 Zs! bruin 

80 Zs! gee! 

grens 
scherp 
scherp 
geleidelijk 

beeindigd 

Bodemkundige inte1pretaties: bouwvoor. 
V/ekken: matig gevlekt, danker zwart. Bodemkundige i11te1pretaties: vergraven. 
Bodemhorizont: B. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i11te1prera1ies: dekzand. 
Bodemhorizant: C. Za11d111ediatmk/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
inte1pretaties: dekzand. 

boring 124 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zslh2 
50 Zsl 

65 Zs! 

75 Zs! 

k/eur 
zwartbruin 
zwartgrijs 

bruin 

gee! 

grens 
scherp 
scherp 

Bode111k1111dige inte1pretaties: bouwvoor. 
Bode111horiza11t: E. Zand111ediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
interpretaties: dekzand. 

geleidelijk Bodemhorizant: B. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
inte1pretaties: dekzand. 

beeindigd Bodemhorizant: C. Za11d111ediaa11k/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i11te1pretaties: dekzand. 

boring 125 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litlwlogie 
10 Zslhl 
50 Lz3 

kleur 
grijszwart 
grijs 

grens 
scherp Bode111kundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
beeindigd Geologische i11te1pretaties: keileem. 

boring 126 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zslhl 
50 Zs! 

kleur 
grijszwart 
danker gee! 

grens 
scherp Bodemk1111dige i11te1pretaties: bouwvoor. 
beeindigd Bode111horizo11t: C. Za11d111ediaa11k/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 

interpretaties: dekzand. 

boring 127 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
50 Zs! 

55 Zsl 
70 Lz3 

kleur 
geelbruin 
zwart 

grijs 

grens 
scherp Bodemk1111dige inte1pretaties: opgebrachte grond (subrec. 

scherp Bodemkundige i111e1pretaties: bouwvoor. 
beeindigd Geo/ogische interpretaties: keileem. 

26 
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boring 128 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litho/ogie 
35 Zslh2 
60 Zs! 

80 Zs! 

kleur 
donker grijszwai1 
donker bruin 

donker gee! 

grens 
scherp 
geleidelijk 

beeindigd 

Bodemktmdige inlerpretalies: bouwvoor. 
Bodemhorizon/: B. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sor/ering: goed. Geo/ogische 
inre1pre1a1ies: dekzand. 
Bode111horizo111: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i111e1pretaties: dekzand. 

boring 129 Boormethode: edelmanboring. 

diepte /ithologie kleur 
30 Zslh2 donker grijszwart 
40 Zs! bruin 

50 Zslgl danker geel 

grens 
scherp 
geleidelijk 

beeindigd 

Bodemkundige i111e1prelalies: bouwvoor. 
Bodemhorizonl: B. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sor/ering: goed. Geologische 
i111e1pre1a1ies: dekzand. 
Bodemhorizo111: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologisclte 
in1e1pre1a1ies: dekzand. 

boring 130 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litho/ogie 
35 Zslhl 
50 Zs! 

kleur 
grijsbruin 
geel 

grens 
scherp Bodemkwrdige i111e1pre1a1ies: bouwvoor. 
beeindigd Bodemhorizonl: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sor/ering: goed. Geologische 

i111e1pretaries: dekzand. 

boring 131 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
25 Zslhl 
50 Zs! 
70 Zs! 

kleur 
donker grijsbruin 
bruin 
donker geel 

grens 
scherp Bodemktmdige i111e1preta1ies: bouwvoor. 
scherp Vlekken: licht gevlekt, licht gee!. Bode111k1111dige interpretaries: vergraven. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Za11d111ediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogisclre 

i11te1pretaties: dekzand. 

boring 132 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litlwlogie kleur grens 
30 Zslhl grijszwart scherp 
50 Vk3 zwart scherp 
60 Zslgl gee! beeindigd 

boring 133 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
30 Zslh2 grijsbruin scherp 
50 Vk3 zwart scherp 
65 Zslgl geel beeindigd 

boring 134 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
30 Zslhl grijszwart scherp 

70 Vk3 zwart geleidelijk 
85 Zkx zwart scherp 

100 Zs! gee I beeindigd 
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Bodemkundige i11re1prera1ies: bouwvoor. 
Bodemkundige i11terprelaties: (veen) veraard. 
Bodemhorizonl: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sor/ering: goed. Geo/ogische 
inre1pre1a1ies: dekzand. 

Bodemkundige i11te1prelaties: bouwvoor. 
Bode111k1111dige inte1prera1ies: (veen) veraard. 
Bodemhorizon/: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 
inte1pretaties: dekzand. 

Bodemkundige inte1pretaties: bouwvoor. 
Sublagen: zandlagen. Bodemkw1dige i111e1preraries: (veen) veraard. 
Opmerkingen: meerbodem. 
Bodemhorizo111: C. Za11dmediaa11k/asse: matig fijn. Zand sorrering: goed. Geologische 
interpretaties: dekzand. 
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boring 135 Boormethode: edelmanboring. 

grens diepte lithologie 
25 Zslhl 

kleur 
geelzwart 
zwart 

scherp Vlekken: matig gevlekt, licht gee!. Bodemkundige i111e1pretaties: bouwvoor. 

70 Vk3 scherp Bodemk1111dige i111e1pre1aties: (veen) veraard. 
80 Zs! gee] beeindigd Bodemhorizo111: C. Za11d111ediaa11k/asse: matig fijn. Zand sor1eri11g: goed. Geo/ogische 

i11te11Jl'etaties: dekzand. 

boring 136 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
20 Zslhl grijszwart scherp 
60 Zs! grijszwart scherp 
80 Zs! gee] beeindigd 

boring 137 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
20 Zslhl grijszwart scherp 
50 Zs! grijszwart scherp 
80 Vk3 zwart scherp 
90 Zs! gee! beeindigd 

boring 138 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte litho/ogie kleur grens 
30 Zs! groenzwart scherp 

60 Vk3 zwart scherp 
80 Zsl geelgrijs beeindigd 

boring 139 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
35 Zs! zwartgeel scherp 
60 Vk3 zwart geleidelijk 

100 Zkx bruin scherp 
110 Zs! grijsgeel beeindigd 

boring 140 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
20 Vkl grijszwart geleidelijk 
55 Vkl zwart geleidelijk 
80 Zkx bruin scherp 
90 Zs! gee] beeindigd 

boring 141 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
30 Zslh2 grijszwart scherp 
50 Vk3 zwart geleidelijk 
70 Zkx bruin scherp 
80 Zs! gee! beeindigd 
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Bode111ku11dige i111e1pretalies: bouwvoor. 
Vlekken: licht gevlekt, lichl gee!. Bodemkt111dige i111e1pretaties: vergraven. 
Bodemhoriw111: C. Za11dmediaa11klasse: matig fijn. Za11d sor1eri11g: goed. Geo/ogische 
i111erpre1a1ies: dekzand. 

Bodemktmdige i11te1prelaties: bouwvoor. 
Vlekke11: matig gevlekt, licht gee!. Bodemk1111dige i11te1pre1aries: vergraven. 
Bodemku11dige i111erpretaties: (veen) veraard. 
Bodemhorizo111: C. Za11d111ediaa11klasse: matig fijn. Za11d sor/eri11g: goed. Geologische 
i111e1pre1aries: dekzand. 

Vlekken : matig gevlekt, donker bruin. Bodemkundige i111e1pre1aties: opgebrachte grand 
(subrec. 
Bode111k1111dige i11te1pretaties: (veen) veraard. 
Bodemhorizont: C. Zm1dmediaa11k/asse: matig fijn. Zand sorteri11g: goed. Geo/ogische 
in1erpre1a1ies: dekzand. 

Bodemkundige inte1preta1ies: opgebrachte grond (subrec. 
Bodemkundige i111e1pre1aties: (veen) veraard. 
Opmerkingen: meerbodem. 
Bode111horizo111: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sorrering: goed. Geo/ogische 
i11re1pretaties: dekzand. 

Bode111kundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
Bode111ku11dige i111e1pretaties: (veen) veraard. 
Opmerkingen: meerbodem. 
Bode111horiw111: C. Za11d111ediaa11k/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i11te1pre1a1ies: dekzand. 

Bodemkimdige i11te1pretaties: bouwvoor. 
Bode111kw1dige inre1preraties: (veen) veraard. 

Op111erki11ge11: meerbodem. 
Bodemhorizonr: C. Zand111ediaa11k/asse: matig fijn. Zand sorrering: goed. Geo/ogische 
i111e1pre1a1ies: dekzand. 
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boring 142 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
20 Vk3 bruinzwart 
40 Vk3 zwart 
60 Zkx bruin 
80 Zsl gee] 

grens 
geleidelijk 
geleidelijk 
scherp 
beeindigd 

Bode111kundige inte1pretaties: bouwvoor. 
Bode111k11ndige i11te1pretaties: (veen) veraard. 
Op111erkingen: meeJ"bodem. 

Bodemhorizont: C. Zand111ediaanklasse: matig fijn. Zand sorrering: goed. Geo/ogische 
interpretaties: dekzand. 

boring 143 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
20 Vkl bruinzwart 
40 Vkl zwart 

60 Zkx bruin 
80 Zs! gee] 

grens 
geleidelijk Bode111kundige inte1pretaties: bouwvoor. 
geleidelijk Bodemkundige interpretaties: (veen) veraard.. 
scherp Opmerkingen: meerbodem. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Zand111ediaa11k/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 

i111e1preta/ies: dekzand. 

boring 144 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
20 Vkl 
45 Zkx 
60 Zs! 

kleur 
zwartbruin 
bruin 
grijsgeel 

gre11s 
scherp Bodemkundige i111e1pretaties: bouwvoor. 
scherp Opmerkingen: meerbodem. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sor/ering: goed. Geo/ogische 

inte1pretaties: dekzand. 

boring 145 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur gre11s 
20 Zslhl bruingrijs gel eidelij k 
40 Zslhl bruingrijs geleidelijk 
60 Zkx bruin scherp 
70 Zs! geelgrijs beeindigd 

boring 146 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
20 Zslhl bruingrijs geleidelijk 
60 Zs! bruingrijs geleidelijk 
65 Vkl bruin geleidelijk 
70 Zkx bruin scherp 
80 Zs! grijsgeel beeindigd 

boring 147 Boormethode: edelmanb01ing. 

diepte lithologie kleur grens 
20 Zslhl bruingrijs scherp 
50 Zkx bruin geleidelijk 
70 Zkx bruin scherp 
80 Zs! grijs beeindigd 

boring 148 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie k/eur gre11s 
20 Zslhl bruingrijs scherp 
70 Zs! bruingrijs scherp 
80 Zs! grijs beeindigd 
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Bodemkundige inte1pretaties: bouwvoor. 
Vlekken: matig gevlekt, licht geel. Bodemkundige interpretaties: vergraven. 
Opmerkingen: meerbodem. 
Bode111horizo111: C. Za11dmediaa11klasse: zeer fijn. Zand sorcering: goed. Geo/ogische 
inte1prelaties: dekzand. 

Bode111ku11dige inre1preta1ies: opgebrachte grand. 
Vlekken: matig gevlekt, lichl gee!. Bode111kundige in1e1pre1a1ies: vergraven. 
Bodemkwrdige inte1pre1aries: (veen) veraard. 
Opmerkingen: meerbodem. 
Bode111/10rizon1: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sor/ering: goed. Geo/ogische 
in1e1pre1aries: dekzand. 

Bodemkundige i111e1preraties: bouwvoor. 
Vlekken: matig gevlekt, licht grijs. Bodemkundige i111e1pre1a1ies: vergraven. 

Bodemk1111dige in1e1pretaties: vergraven. Opmerki11ge11: meerbodem. 
Bodem/rorizorrt: C. Zandmediaanklasse: uiterst fijn. Zand sorlering: goed. Geo/ogische 
i111erpre1a1ies: dekzand. Opmerkingen: meerbodem. 

Bodemkundige inte1prelaties: bouwvoor. 
Vlekke11: sterk gevlekt, licht gee!. Bode111k1111dige inre1preraties: vergraven. 
Bodemhorizo111: C. Za11dnrediaa11klasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 
i11te1pretaties: dekzand. 
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boring 149 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
20 Zslhl 
60 Zslhl 
70 Zs! 

kleur 
bruingrijs 
bruingrijs 
grijs 

grens 
geleidelijk Bodemk1111dige inte1pretaties: bouwvoor. 
geleidelijk Vlekke11 : matig gevlekt , licht gee!. Bode111k1111dige i11te1pretaties: vergraven. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Za11d111ediaa11klasse: zeer fijn . Zand sonering: goed. Geo/ogische 

i111e1pretaties: dekzand. 

boring 150 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zslhl 
50 Vkl 
60 Vkl 
80 Zs! 

kleur 
grijsbruin 
grijsbruin 
grijsbruin 
gee! 

grens 
geleidelijk Bode111k11ndige i11te1pretaties: bouwvoor. 
geleidelijk Bode111k1111dige i11te1pretaties: (veen) veraard. 
scherp Vlekken: sterk gevlekt, licht gee!. Bode111ku11dige inte1pretaties: vergraven. 
beeindigd Bode111horizo111: C. Geo/ogische interpreraties: dekzand. 

boring 151 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litho/ogie kleur 
20 Zslhl bruingrijs 
50 Zsl bruingrijs 
70 Zs! gee! 

grens 
geleidelijk 
geleidelijk 
beeindigd 

Bodemku11dige i11te1pretaties: bouwvoor. 
Vlekken: matig gevlekt, licht gee!. Bode111ku11dige i11te1pretaties: vergraven. 
Bodemhorizont: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sol'lering: goed. Geologische 
inte1pretaries: dekzand. 

boring 152 Boormethode: edelmanbming. 

diepte /ithologie kleur 
20 Zslh2 g1ijszwart 
50 Zslhl grijszwart 
60 Zs! geel 

grens 
geleidelijk 
geleidelijk 
beeindigd 

Bode111k1111dige inte1pretaties: bouwvoor. 
V/ekke11 : matig gevlekt, licht gee!. Bode111ku11dige interpretaties: vergraven. 
Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 
i111e1pretaties: dekzand. 

boring 153 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
30 Zslhl geelzwart 
75 Zs! geelgrijs 
90 Zs! gee! 

grens 
geleidelijk 
geleidelijk 
beeindigd 

Bode111kundige inte1pretaties: bouwvoor. 
Vlekken: matig gevlekt, licht gee!. Bodemkundige inte1pretaties: vergraven. 
Bode111hori zo11t: C. Za11d111ediaa11k/asse: matig fijn. Zand so/'/ering: goed. Geologische 
i111e1preraries: dekzand. 

boring 154 Boormethode: edelmanboring. 

diepte Iithologie kleur 
20 Zslhl grijszwart 
55 Vk3 zwart 
70 Zs! geelgrijs 

grens 
scherp 
scherp 
beeindigd 

Bode111ku11dige inte1pretaties: bouwvoor. 
Bode111kttndige inte1pretaties: (veen) veraard. 
Bodemhorizant: C. Zandmediaank/asse: matig fijn . Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i111e1pre1aties: dekzand. 

boring 155 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
20 Zs! 
60 Vk3 
80 Zs! 

kleur 
geelbruin 
zwart 
danker gee! 

grens 
scherp Bode111ku11dige i11te1pretaties: bouwvoor. 
scherp Bodemkrmdige i111erpretaties: (veen) veraard. 
beeindigd Bode111horizo111: C. Zandmediaank/asse: matig fijn . Zand sorrering: goed. Geo/ogische 

i111e1preraries: dekzand. 
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boring 156 Buonnethode: edelmanboring. 

diepte lirhologie kleur 
30 Zslhl grijszwart 
50 Vk3 zwart 
70 Zsl geel 

grens 
scherp 

scherp 
beeindigd 

V/ekken: licht gevlekt, licht geel. Bodemkundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
Bodemkundige i11te1pretaties: (veen) veraard. 
Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i11te1pretaties: dekzand. 

boring 157 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
20 Zsl geelzwart 
30 Zsl geelzwart 
50 Vk3 zwart 
70 Zsl gee! 

grens 
scherp 
scherp 
scherp 
beeindigd 

Bodemkundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
Vlekken: sterk gevlekt, licht geel. Bodemkundige i11te1pretaties: vergraven. 
Bodemkundige i11te1pretaties: (veen) veraard. 
Bodemhorizant: C. Za11d111ediaa11k/asse: matig fijn. Zand sorteri11g: goed. Geo/ogische 
i111e1pretaties: dekzand. 

boring 158 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
20 Zslhl grijszwart 
40 Zsl grijszwart 
80 Vk3 zwart 

100 Zsl gee! 

grens 
scherp 
scherp 
scherp 
beeindigd 

Bodemktmdige i11te1pretaties: bouwvoor. 
Vlekken: matig gevlekt, licht geel. Bodemku11dige i11te1pretaties: vergraven. 
Bodemku11dige i11te1pretaties: (veen) veraard. 
Bodemhoriza11t: C. Za11d111ediaa11klasse: matig fijn. Zand sol'feri11g: goed. Geologische 
i11te1pretaties: dekzand. 

boring 159 Boormerhode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
20 Zslhl grijszwart 
40 Zsl grijszwart 
90 Vk3 zwart 

100 Zs! gee) 

grens 
scherp 
scherp 
scherp 
beeindigd 

Bodemkundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
Vlekken: sterk gevlekt, licht gee!. Bode111k1111dige interpretaties: vergraven. 
Bodemkundige i11te1pretaties: (veen) veraard. 
Bodemhorizo11t: C. Za11dmediaa11klasse: matig fijn. Zand so11eri11g: goed. Geologische 
i111e1pretaties: dekzand. 

boring 160 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
10 Zsl 

20 Zslhl 
40 Zs! 
80 Vk3 

kleur 
gee! 

grijszwart 
grijszwart 
zwart 

grens 
beeindigd Bodemhorizo11t: C. Za11d111ediaa11k/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 

i11te1pretaties: dekzand. 
scherp Bodemk1111dige i11terpretaties: bouwvoor. 
scherp Vlekken: sterk gevlekt, licht gee!. Bodemk1111dige i11te1pretaties: vergraven. 

scherp Bodemk1111dige i11te1pretaties: (veen) veraard. 

boring 161 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
40 Zslh2 grijszwart 
45 Kslh2 zwart 
70 Zs! gee! 

grens 
geleidelijk 

scherp 
beeindigd 

Bodemkundige i11te1pretaties: bouwvoor. 

Bodemhorizant: C. Zandmediaanklasse: matig fijn . Zand sortering: goed. Geologische 
i11te1pretaties: dekzand. 

boring 162 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
40 Zslh2 
60 Vk3 

80 Zs! 

kleur 
grijsbruin 
bruin 
licht gee! 

grens 
scherp Bodemk1111dige i11te1pretaties: bouwvoor. 
scherp Bode111ku11dige i111e1pretaties: (veen) veraard. 
beeindigd Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 

i11te1pretaties: dekzand. 
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boring 163 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
45 Zslhl 

60 Zs! 
100 Zslhl 
120 Zslgl 
140 Lz3 

kleur 
zwart 

donker grijs 
donker zwartbruin 
donker grijsgeel 
donker gri j s 

grens 
scherp 

scherp 
scherp 

scherp 
beeindigd 

Vlekke11: sterk gevlekt, licht geel. Bodemkundige i11te1pretaties: opgebrachte grond 
(subrec. 
Opmerkingen: Scherpzand. 
Bodemkundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
Geo/ogische interpretaties: keizand. 
Geologische interpreraries: keileem. 

boring 164 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
80 Zs I zwartgri j s scherp Vlekken: matig gevlekt, licht geel. Bodemk1111dige inre1pretaties: vergraven. 

100 Zkx zwart scherp 
120 Lz3 grijs beeindigd Geologische interpreraries: keileem. 

boring 165 Boormetlwde: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
40 Zs! bruingrijs 

60 Zslhl zwart 
80 Zs! bruin 

JOO Zs! gee! 

grens 
scherp 

geleidelijk 
geleidelijk 

beeindigd 

Vlekken: matig gevlekt, licht gee!. Bodemk1111dige i11re1preraries: opgebrachte grand 
(subrec. 
Bodemk1111dige inre1preraries: houwvoor. 
Bodemhorizant: B. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sorrering: goed. Geologische 
inrerpreraries: potklei. 
Bodenzhorizanr: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
inrerpreraries: potklei. 

boring 166 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
30 Zslhl grijsbruin 
45 Zsl bruin 

60 Zslgl gee! 

gre11s 
scherp 
geleidelijk 

beeindigd 

Bodemk1111dige inre1preraties: bouwvoor. 
Bodemhorizant: B. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i11te1pretaties: dekzand, 
Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sorrering: goed. Geo/ogische interpretaties: 
keizand. 

boring 167 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
30 Zs! 
40 Zs! 

60 Zs! 

70 Lz3 

kleur 
bruingrijs 
bruin 

gee! 

grijs 

grens 
scherp Bodemkundige inre1preraries: bouwvoor. 
geleidelijk Bodemhorizanr: B. Za11dmediaanklasse: matig fijn . Zand sortering: goed. Geo/ogische 

ime1pre1aties: dekzand. 
geleidelijk Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn . Zand sortering: goed. Geo/ogische 

interpreraries: dekzand. 
beeindigd Geologische interpretaties: keileem. 

boring 168 Boormethode: edelmanboring. 

dieple lithologie 
30 Zslhl 
40 Zs! 
60 Lz3 

k/eur 
grijszwart 
grijszwart 
grijs 

grens 
scherp 
scherp 
beeindigd 

boring 169 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litho/ogie 
35 Zslhl 

50 Zs! 
70 Lz3 

kleur 
grijszwart 
grijszwart 
licht grijs 

gre11s 

scherp 
scherp 
beeindigd 

32 

Bodemkundige i11te1preraties: bouwvoor. 
Vlekken : matig gevlekt, licht geel. Bodemkundige inte1pretaries: vergraven. 
Geologische inrerpretaties: keileem. 

Bodemkundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
Vlekken: licht gevlekt, licht geel. Bodemkwrdige i11re1pretaries: vergraven. 
Geologische interpreraties: keileem. 
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boring 170 Boormethode: edelmanboring. 

grens diepte lithologie 
25 Zslhl 

kleur 
zwartgrijs 
gee! 

scherp Bodemk1111dige inre1pretaties: bouwvoor. 
40 Zslgl beeindigd Geo/ogische inrerpretaties: keizand. 

boring 171 Boonnethode: edelmanboring. 

grens diepte lithologie 
30 Zslhl 

kleur 
zwartgrijs 

gee! 

scherp Bodemktmdige i11te1pretaties: bouwvoor. 
40 Zslgl beeindigd Geo/ogische inte1pretaties: keizand. 

boring 172 Boormethode: edelmanboring. 

diepte litho/ogie kleur grens 
30 Zslhl grijszwart scherp 
45 Zsl gee! scherp 
50 Zsl grijsbmin scherp 
65 Zsl geel beeindigd 

boring 176 Boormethode: edelmanboring. 

grens 

Bodemkundige inte1pretaties: bouwvoor. 

Opmerki11ge11: Lemig. 
Bodemhorizont: C. Za11dmediaa11k/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 
interpretaties: dekzand. Opmerki11ge11: Lemig. 

diepte lithologie 
25 Zslhl 

k/eur 
grijszwart 
donker gee] 

scherp Bodemkundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
45 Zsl beeindigd Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Za11d sortering: goed. Geo/ogische 

inte1pretaties: dekzand. 

boring 177 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
30 Zslhl grijszwart scherp 
50 Zsl grijszwart scherp 
70 Zsl donker gee] beeindigd 

boring 178 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
40 Zslhl grijszwart scherp 
60 Zslhl grijszwart scherp 
80 Zsl donker gee! beeindigd 

boring 179 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
35 Zslhl 
70 Zs! 
90 Lz3 

kleur 
grijszwart 
grijszwart 
licht grijs 

grens 
scherp 
scherp 
beeindigd 

boring 180 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
50 Zslhl grijswit scherp 

60 Zsl grijswit scherp 
70 Zs! donker gee! beeindigd 

33 

Bodemk1111dige i11te1pretaties: bouwvoor. 
V/ekken: matig gevlekt, Licht gee!. Bodemktmdige inte1pretaties: vergraven. 
Bodemhorizont: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i11te1preraties: monster niet gezien. 

Bodemk11ndige inte1pretaties: bouwvoor. 
Vlekken: matig gevlekt, licht gee!. Bodemkundige inte1pretaties: vergraven. 
Bodemhorizont: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i11te1pretaties: potklei. 

Bodemkundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
V/ekken: matig gevlekt, licht gee!. Bode111k1111dige interpretaties: vergraven. 
Geologische interpretaties: keileem. 

Bodemkundige inte1pretaties: bouwvoor. 
Vlekken: licht gevlekt, licht geel. Bodemkundige inte1pretaties: vergraven. 
Bodemhorizont: C. Za11d111ediaa11k/asse: matig fijn. Zand sorrering: goed. Geo/ogische 

i11te1pretaties: dekzand. 
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boring 181 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie k/eur 
40 Zslhl zwartgrijs 
50 Zsl zwartgrijs 
70 Zsl geel 

grens 
scherp 
scherp 
beeindigd 

Bodemkundige inlerpre/alies: bouwvoor. 
V/ekken: matig gevlekt, Licht gee!. Bodemkw1dige in1e1pretaties: vergraven. 
Bodemhorizont: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
inte1pre1aties: dekzand. 

boring 182 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
30 Zslh2 grijszwart 
50 Zs! grijszwart 
60 Zsl geelbruin 

70 Zs! donker geel 

grens 
scherp 
scherp 
scherp 

beeindigd 

Bodemk1111dige inte1pre/aties: bouwvom'. 
Vlekken: matig gevlekt, licht gee!. Bodemk11ndige inte1pretaties: vergraven. 
Bodemhorizont: B. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 
i11te1prelaties: dekzand. 
Bodemhorizont: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 
inte1pretaties: dekzand. 

boring 183 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
40 Zslhl 
60 Zs! 

k/eur 
grijszwart 
grijsgeel 

grens 
scherp Vlekken: licht gevlekt, gee!. Bodemk1111dige inte1pretaties: vergraven. 
beeindigd Bodemhorizant: C. Zandmediaanklasse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 

inte1pretaties: dekzand. 

boring 184 Boormetlwde: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur 
40 Zslhl grijszwart 
50 Zs! bruin 

60 Zs! geel 

grens 
scherp 
scherp 

beeindigd 

Bodemkundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
Bodemhorizont: B. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sortering: goed. Geo/ogische 
i11te1pretaties: dekzand. 
Bodemhorizont: C. Zandmediaank/asse: matig fijn. Zand sorteri11g: goed. Geo/ogische 
inte1pretaties: dekzand. 

boring 185 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie 
40 Zslhl 
50 Zs! 

60 Zs! 

kleur 
grijszwart 
bruingeel 

geel 

grens 
scherp Bodemkundige i11te1pretaties: bouwvoor. 
geleidelijk Bodemhoriz.0111: BC. Zandmediaank/asse: matig grof. Zand sortering: goed. 

Geo/ogische interpretaties: dekzand. 
beeindigd Bodemhorizant: C. Zandmediaanklasse: matig grof. Zand sortering: goed. Geo/ogische 

i11te1pre1alies: dekzand. 

boring 186 Boormethode: edelmanboring. 

diepte lithologie kleur grens 
5 Lz3 grijswit beeindigd Geo/ogische inlerpretaties: keileem. 

30 Zslhl grijszwart scherp Bodemkundige inte1pretaties: bouwvoor. 

boring 187 Boonnethode: edelmanboring. 

diepte litlwlogie kleur 
20 Zslhl grijszwart 
60 Zs! grijszwart 
70 Zs! geel 

grens 
scherp 
scherp 
beeindigd 

34 

Bodemkundige i11te1prelaties: bouwvoor. 
Vlekken: licht gevlekt, Licht gee!. Bodemkundige inte1pretalies: vergraven. 
Bodemhorizant: C. Zandmediaank/asse: rnatig fijn. Zand sortering: goed. Geologische 
i11te1pretaties: dekzand. 
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boring 188 Baormer/10de: edelmanborlng. 

diep1e /i(/10/ogie 
30 z. !hi 
50 z !hi 
60 Zs .I 

k/eur 
grij zwarl 
grij :zwan 
liclu gecJ 

gre11s 
hcrp 

chcrp 
bee.ind.igd 

bo1'iug J89 Bocmue1Jwde: cdelmanbmfog. 

di!·pte lit/i(Jlogfo 
40 Zs!h l 
50 Z I 
60 Zs .I 

kleur 
grijszwurt 
grijs:r.won 
griJ geel 

gl'lmS 
scherp 
schcrp 
bceindigd 

35 

Ba//emk11111lig<' i111erpre101i~: bouwvoor. 

V/akkw1: mnlig· 8l:vlckt. liclll gccl. Bodemk1mtlige i11111171re1n1ies: vergrnvcn. 
8odcmltorizo111; C. Za11d111ediaa11k/asse: 11111tig lijn. Zand soneri11g: !,!OCd. Geo/ogische 
i111e111rew1ie. : dck1~1nd . 

Hodcmkw1dlge ime1pre1111fos: bouwvoor. 
Vlekk1m: mmig gcvlekl , Hein gcel . Hodemkmulige i11rc1pret<11les: \•crgnwcn. 
/Jode111horizo111: C. Zi111dmediaa11klt1 sc: mntig fljn. 7.(J11t/ soner/11g: gocd. Geologische 
in1e1pretmllls: dekznnd. 
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