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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In opdracht van K3 is door Greenhouse Advies B.V. voorliggend archeologisch onderzoek opgesteld voor het 
plangebied Schalkwijker Buitenwaard (fase 1) in de gemeente Houten. Het onderzoek heeft bestaan uit een 
inventariserend veldonderzoek door middel van boringen – verkennende fase. Aanleiding voor het onderzoek 
is de geplande natuurontwikkeling door middel van kleiwinning in deze uiterwaarden. Dit project zal door K3 
in samenwerking met eigenaar Staatsbosbeheer worden uitgevoerd.  
 
Bij de voorgenomen bodemingrepen kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden worden verstoord 
of vernietigd. Conform het reeds uitgevoerde bureauonderzoek1 dient een inventariserend veldonderzoek door 
middel van boringen uitgevoerd te worden om de gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen. Het 
thans onderzochte deel van het plangebied is weergegeven op Afbeelding 1.1. Op afbeelding 2.1 staat het 
gehele plangebied (begrenzing) weergegeven. Het onderzoek is uitgevoerd conform het opgestelde Plan van 
Aanpak (PvA) d.d. 24-10-2019.2 
 

 
Afbeelding 1.1: Luchtfoto van het onderzochte deel van het plangebied Schalkwijker Buitenwaard, fase 1 (Houten)  
(bron: PDOK). 

 

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 

Het doel van het onderzoek is het toetsen van de archeologische verwachting zoals die is voortgekomen uit 
het eerder uitgevoerde bureauonderzoek. Het resultaat is een standaardrapport op basis waarvan de be-
voegde overheid een besluit kan nemen ten aanzien van eventuele vervolgstappen (=vrijgave of vervolgon-
derzoek). 
 
Om deze doelstelling te kunnen realiseren, wordt antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvragen: 

                                                      
1 Osinga 2018.  
2 Fijma 2019.  
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1. Wat is de (natuurlijke) bodemopbouw van het plangebied? Wat is de aard / genese ervan en hoe 
verhoudt die zich tot bekende bodemkaarten? Op welke diepte bevinden zich verschillende landschap-
pelijke elementen? 

2. In hoeverre is sprake van antropogene lagen in het plangebied? Kunnen ze worden begrensd en op 
welke diepte zijn ze aangetroffen? Wat is de aard ervan? 

3. Is binnen het plangebied sprake van verstoringen, zo ja: wat is de aard en omvang hiervan? 
4. Wat is de aarde, omvang en conserveringstoestand  van archeologische resten die tijdens het onder-

zoek zijn gevonden? Wat is de conserveringstoestand? 
5. In welke mate wordt een eventuele vindplaats bedreigd door de voorgenomen ingrepen? 
6. Welke archeologische maatregel moet worden genomen om een eventuele vindplaats veilig te stellen, 

dan wel nader te onderzoeken? 

1.3 Werkwijze  

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 
4.1 en conform het opgestelde Plan van Aanpak (PvA) d.d. 24-10-2019.3 Het verkennende booronderzoek is 
uitgevoerd door een senior KNA Prospector (de auteur) en drie bodemkarteerders. Een deel van de boringen 
is ook bemonsterd voor een milieuhygiënisch bodemonderzoek. Met dit verkennende booronderzoek heeft 
toetsing in het veld plaatsgevonden van de archeologische verwachting, die is voortgekomen uit het reeds 
uitgevoerde bureauonderzoek. 
 
Voor de in dit rapport gebruikte archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen naar Bijlage 1. Alle kaarten 
in de rapportage zijn noordgericht tenzij anders aangegeven. 
  

                                                      
3 Fijma 2019.  
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2 Beschrijving plangebied 

2.1 Huidige situatie  

Het plangebied ligt in de uiterwaarden ten zuidoosten van Schalkwijk. Het terrein is grotendeels in gebruik als 
grasland. De voorgenomen uitvoering is beoogd in mogelijk twee fasen. Vooralsnog is echter alleen zicht op 
de realisatie van fase 1, de zogenoemde basisvariant. Onderhavig onderzoek richt zich dan ook alleen op dit 
(deel van het) plangebied (Afbeelding 1.1) dat in de gemeente Houten ligt. De grotere zogenoemde Integrale 
variatie op het plan behelst een zuidoostelijke of stroomopwaartse uitbreiding met landbouwgronden die in de 
gemeente Wijk bij Duurstede liggen (fase 2). 
 

 
Afbeelding 2.1: Topografische kaart van het plangebied Schalkwijker Buitenwaard (bron: opentopo). 

 
Afbeelding 2.2: Situatie ten tijde van het veldwerk gezien richting het noordoosten. (Foto: Greenhouse Advies) 
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2.2 Toekomstig gebruik 

De opdrachtgever is in samenwerking met Staatsbosbeheer voornemens natuurontwikkeling te realiseren mid-
dels kleiwinning. Er wordt onder meer een nevengeul gegraven (zie afbeelding 2.3 Basisvariant). Deze diepe 
vertakte geul wordt omzoomd door een zone van moeras en ondiep water. In het westelijke deel van het 
plangebied wordt een bestaande waterpartij verbreed. De zone onderlangs de dijk (primaire waterkering) wordt 
over een breedte van circa 95 meter niet ontgraven. Op enkele plekken wordt het terrein recreatief ontsloten. 
Het onderhavige onderzoek vormt, naast andere onderzoeken, input voor de uiteindelijke inrichting.  
 

 
   Afbeelding 2.3: Inrichtingsschets Basisvariant (fase 1) Schalkwijker Buitenwaard (bron: K3). 

 
   Afbeelding 2.4: Inrichtingsschets Integrale Variant (fase 1 en 2) Schalkwijker Buitenwaard (bron: K3). 
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3 Samenvatting bureauonderzoek 

Voor het plangebied is door Greenhouse Advies in 2018 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd.1 Dat 
onderzoek omvatte het complete plangebied (fase 1 en 2). Onderhavig rapport beschrijft het inventariserend 
veldonderzoek uit fase 1. De resultaten uit het bureauonderzoek worden in de navolgende paragrafen beknopt 
weergegeven. 

3.1 Landschap en archeologie  

Het plangebied bestaat uit relatief jonge rivierafzettingen. Er kan een patroon van oeverwallen en strangen 
onderscheiden worden in het zuidoostelijke deel van het plangebied. Het noordwestelijke deel van het plan-
gebied is volgens diverse bronnen afgegraven. 

3.2 Archeologische verwachting 

Op basis van het bureauonderzoek kan worden gesteld dat voor het plangebied een middelhoge tot hoge 
verwachting geldt vanaf de Vroege Middeleeuwen. Deze verwachting geldt (met name) voor de hoog opge-
slibde kronkelwaarden in het zuidoostelijke deel van het plangebied. De verwachting voor de laag opgeslibde 
kronkelwaarden is laag tot middelhoog. Het gebied tussen de in oorsprong laatmiddeleeuwse winterdijk en de 
rivier kan sporen van eertijdse geïsoleerde bewoning (boererven) herbergen. In de periode late middeleeuwen 
tot begin 18e eeuw was de rivier minder watervoerend en waren deze gronden (wellicht) meer geschikt voor 
bewoning. De archeologische resten kunnen bestaan uit sporen van (periodieke) bewoning en landgebruik, 
nederzettingsresten en voor de betreffende periode kenmerkend vondstmateriaal, zoals aardewerk, bouwke-
ramiek en glas. De resten kunnen in dit rivierlandschap verspoeld zijn geraakt. Ook eventuele oudere resten 
zijn mogelijk verspoeld. Resten uit de Tweede Wereldoorlog worden niet direct verwacht. 
 
Het uitgevoerde bureauonderzoek heeft geresulteerd in de volgende gespecificeerde archeologische verwach-
ting voor het plangebied. Er geldt een middelhoge tot hoge verwachting voor het zuidoostelijke deel van het 
plangebied. Er is in het bureauonderzoek geadviseerd om hier een verkennend booronderzoek uit te voeren 
om de intactheid van de bodem(-opbouw) in kaart te brengen en eventuele vindplaatsen op te sporen en in 
kaart te brengen. Het advies is vertaald naar een kaart (hierna weergeven). Onderhavig veldonderzoek behelst 
het geadviseerde vervolgonderzoek uit fase 1.  
 

 
    Afbeelding 3.1: Advieskaart vervolgonderzoek (bron: Osinga 2019).   
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4 Inventariserend veldonderzoek 

Het inventariserend veldonderzoek heeft bestaan uit een verkennend booronderzoek binnen fase 1 van dit 
plan(gebied). De toegepaste onderzoeksmethode voor het veldwerk is gebaseerd op de resultaten van het 
reeds uitgevoerde bureauonderzoek4, KNA protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems)5 en 
de KNA-Leidraad IVO Karterend Booronderzoek versie 2.06. Greenhouse Advies beschikt over een certificaat 
voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Voor aanvang van het veldonderzoek is een Plan van Aanpak 
opgesteld waarin onderzoeksopzet en veiligheidsaspecten aan de orde komen.2 De gemeentelijk archeoloog 
van Houten en een provinciale archeoloog hebben deze beoordeeld.  

4.1 Werkwijze 

Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is een boorplan opgesteld. De boringen zijn daarbij regelmatig 
verdeeld over het terrein gezet in een verspringend grid (ca. 40 x 45 m). Er is zodoende geboord met een 
dichtheid van 6 boringen per hectare. In totaal zijn 121 boringen uitgevoerd. 
 
Het booronderzoek is uitgevoerd in week 44 (2019) door een senior KNA prospector, geassisteerd door twee 
bodemkundig karteerders en een boorhulp7. Het onderzoek is deels in combinatie met een milieuhygiënisch 
onderzoek uitgevoerd. Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 10 cm. De boringen zijn 
uitgevoerd tot minimaal 200 cm –mv en een maximale diepte van 250 cm beneden maaiveld. De locaties van 
de uitgevoerde boringen zijn ingemeten met behulp van een handheld GPS. Van alle boorlocaties is de hoogte 
van het maaiveld bepaald aan de hand van het AHN3.,8  
 
De opgeboorde grond is beoordeeld op bodemopbouw en mate van eventuele bodemverstoring om daarmee 
de archeologische potentie van de ondergrond van het plangebied in kaart te brengen. In de bodemprofielen 
is gelet op het voorkomen van een cultuur- of vuile laag / horizont die zou kunnen wijzen op de aanwezigheid 
van een laatmiddeleeuwse – vroeg Nieuwe Tijdse bewoningslocatie of boerderijplaats die hier verwacht zou 
kunnen worden. Met het toegepaste boorgrid – hoewel dit vanzelfsprekend een steekproef is - zou deze op-
gespoord moeten kunnen worden. Er is ook gelet op de aanwezigheid van archeologische indicatoren hoewel 
dit niet het primaire doel van het verkennende booronderzoek is geweest. De boringen zijn lithologisch be-
schreven conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) versie 5.2.9 Een kaart met de locaties 
van de uitgevoerde boringen is opgenomen in Bijlage 2: Locatie boringen. De bijbehorende boorstaten zijn 
weergegeven in Bijlage 3: Boorstaten. 

4.2 Bodemopbouw 

Tijdens het uitgevoerde booronderzoek werd binnen het onderzochte deel van het plangebied de uit het bu-
reauonderzoek verwachte bodemopbouw van rivierafzettingen (Formatie van Echteld) aangetroffen. De gron-
den kunnen worden gerekend tot de zogenoemde kronkelwaardafzettingen bestaande uit voormalige beddin-
gen en oevers, oeverwallen, restgeulen en eventuele komgronden. Deze afzettingen zijn binnen deze stroom-
gordel veelal onder relatief hoog dynamische condities afgezet. De bodemopbouw vertoont daartoe over het 
algemeen een relatief sterke gelaagdheid en onderlinge afwisseling binnen de onderzochte eerste 2 tot 2,5 
meter beneden maaiveld.  
 
Binnen deze landbouwgronden was, als vanzelfsprekend, de toplaag of bouwvoor geroerd. Dit varieerde in 
dikte van slechts de eerste 20 tot 30 cm tot soms een diepte van 70-80 cm. Over het algemeen was de ver-
stoorde toplaag beperkt tot een diepte van 20 tot 30 cm –mv. Een enkele maal was de grond opgebracht 
bijvoorbeeld ter hoogte van een kade / zomerdijkje (boring 17, 18 en 25) of een gedempte sloot (boring 7). In 
een klein aantal boringen was de bodem tot een grotere diepte dan enkel de bouwvoor (toplaag) geroerd (in 
boring 8, 10, 11, 95, 97) of was deze sterk gerijpt waardoor deze inschatting niet goed te maken was (boring 
103, 110 en 112). 

                                                      
4 Osinga 2018.  
5 SIKB 2018 
6 Tol et al. 2012 
7 De auteur is de betreffende senior KNA Prospector, de bodemkarteerders zijn van het Veldwerkbureau.  
8 Het AHN geeft de gemiddelde hoogte van het maaiveld weer met een nauwkeurigheid van 50 bij 50 cm per gridcel in horizontale zin en 

een afwijking van maximaal 10 cm in verticale zin (+/- 5 cm standaardafwijking en +/- 5 cm systematische afwijking). 
9 Bosch 2008 
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Binnen dit plangebied en de gezette boringen komt op korte onderlinge afstand dus een relatief sterk wisselend 
bodemprofiel voor hetgeen niet opmerkelijk is in een uiterwaard buiten een laatmiddeleeuwse bedijking. Er is 
tijdens het booronderzoek met name gekeken naar de algemene bodemopbouw, de mate van verstoring en 
de eventuele aanwezigheid van een cultuurlaag of anderszins eenduidige aanwijzingen voor een ter plaatse 
gelegen vermoedelijke archeologische vindplaats, in het speciaal een huisplaats / erf uit de periode (Late) 
Middeleeuwen begin Nieuwe Tijd. Dit aangezien het gebied, bij een beperkte omvang en invloed van de rivier, 
in principe op geïsoleerde plekken bewoonbaar kan zijn geweest.  
 
Het verkennende booronderzoek heeft niet als primair doel gehad om te komen tot een landschappelijke of 
paleogeografische reconstructie. Dit is immers al in hoge mate gedaan in de Archeologische verwachtings-
kaart uiterwaarden rivierengebied (Cohen et al 2014). Nu is een sterk wisselende bodemopbouw en het aldaar 
voorkomende glooiende landschap uiteraard typerend voor een kronkelwaard.  
 
Op basis van de tijdens dit booronderzoek verkregen boorgegevens kan de voorgenoemde verwachtingskaart 
iets worden aangescherpt wat betreft specifieke gebiedsinformatie. Op de onderstaande afbeelding 4.1 staat 
aangegeven waar de boorprofielen in het geheel uit klei bestaan (groen) en waar in meer of minder gelijke 
mate een zandlaagje dan wel zandpakket (geel) werd aangetroffen. Ter hoogte van de oeverwallen binnen 
deze kronkelwaard wordt zand of een groter aandeel zand in het profiel verwacht en daar waar een kronkel-
waardgeul / strang voorkomt of wordt verwacht een kleiprofiel of in ieder geval een groter aandeel klei in het 
profiel.  
 
Daar waar de kronkelwaardafzettingen volgens de Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierge-
bied matig hoog zijn opgeslibd (zie afbeelding 4.2) werd in het veld ter hoogte van de zuidelijke voormalige 
strang of zone (A op afbeelding 4.2) overwegend gehele kleiprofielen van minimaal 2 meter aangetroffen. In 
de noordelijke voormalige strang of zone (B in afbeelding 4.2) werden profielen met meer of minder dikke 
zandlagen aangetroffen. De zuidelijke zone A zou daarmee aangemerkt kunnen worden als kronkelwaardgeul 
(in de bovenste 2 – 2,5 m).  
 
De overige gehele kleiprofielen binnen het onderzochte deel van het plangebied zijn deels te herleiden tot de 
‘restgeulen, strangen en laagtes in de kronkelwaard’ (afbeelding 4.2) en zijn mogelijk ook afgegraven. Vergelijk 
met het AHN (afbeelding 4.3) toont daar ook veelal een laagte (kleur lichtgroen / groengeel in afbeelding 4.3).  

 
   Afbeelding 4.1: Boorpuntenkaart met globale profielbeschrijving 
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 Afbeelding 4.2: Uitsnede archeologische verwachtingskaart uiterwaarden riviergebied (Cohen et al 2014)  

 
Afbeelding 4.3: Uitsnede AHN ter hoogte van fase 1. Uit: Osinga 2019.  

4.3 Archeologie 

Er zijn tijdens het onderhavige verkennende booronderzoek binnen fase 1 geen archeologische indicatoren, 
cultuurlagen of anderszins eenduidige aanwijzingen voor een ter plaatse voorkomende archeologische vind-
plaats aangetroffen. Hoewel dit een verkennend booronderzoek betreft (6 b/ha met Ø 10 cm) lijkt binnen het 
onderzochte deel van het plangebied geen sprake te zijn van een zogenoemde archeologische laag van een 
(grote) nederzetting/huisplaats.  



 
 
  

Archeologisch onderzoek Schalkwijker Buitenwaard (fase 1) 
Inventariserend veldonderzoek (IVO-O) 

 
 

 
Projectcode: GMG00118 Pagina 12 van 15  
Versie: D 1.0  
  

 
 

5 Evaluatie en advies 

5.1 Conclusie en samenvatting 

Op basis van het eerder uitgevoerde bureauonderzoek geldt voor het plangebied een middelhoge tot hoge 
archeologische verwachting voor nederzettingen vanaf de (vroege) middeleeuwen. In dit buitendijkse gebied 
kunnen met name huisplaatsen uit de late middeleeuwen tot vroege Nieuwe tijd voorkomen toen de rivier 
minder watervoerend was en er beperkte / geïsoleerde buitendijkse bewoning mogelijk kan zijn geweest.  
 
Het onderzochte deel van het plangebied (fase 1) ligt binnen een buitendijks glooiend kronkelwaardgebied. 
Onder de geroerde toplaag of bouwvoor komt een overwegend intacte bodemopbouw voor. De onderling sterk 
wisselende boorprofielen bestaan uit een afwisseling van klei en/of zandlagen. De sterk wisselende bodem-
opbouw is kenmerkend voor een rivierengebied.  
 
Er zijn tijdens uitgevoerde verkennende booronderzoek geen archeologische indicatoren, cultuurlagen of an-
derszins eenduidige aanwijzingen voor een ter plaatse voorkomende archeologische vindplaats aangetroffen. 
Hoewel dit een verkennend booronderzoek betreft, lijkt binnen het onderzochte deel van het plangebied geen 
sprake te zijn van een zogenoemde archeologische laag van een (grote) huisplaats. 
 
De bodemopbouw binnen fase 1 is onder de bouwvoor of geroerde toplaag grotendeels intact. Indien er (toch) 
een archeologische vindplaats aanwezig is dan mag verwacht worden dat deze in de relatief diepere lagen 
nog goeddeels intact of redelijk tot goed geconserveerd is. 
 
Voorts dient opgemerkt te worden dat een verkennend booronderzoek zich niet leent om zogenoemde toe-
valsvondsten of - voor dit uiterwaardengebied - ‘archeologie uit de natte context’ op te sporen. 

5.2 Beantwoording onderzoeksvragen 

Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord worden: 
 

1. Wat is de (natuurlijke) bodemopbouw van het plangebied? Wat is de aard / genese ervan en hoe 
verhoudt die zich tot bekende bodemkaarten? Op welke diepte bevinden zich verschillende landschap-
pelijke elementen? 
 
Antwoord: De bodemopbouw binnen het plangebied bestaat uit rivierafzettingen bestaande uit een 
wisselend pakket van klei en/of zandlagen. De sedimenten zijn afgezet binnen een hoog dynamisch 
milieu waarbij erosie en sedimentatie elkaar hebben afgewisseld. Onderling wisselen de boorprofielen 
van elkaar wat betreft voorkomen en positie van de verschillende zand, zavel of kleilagen en daarmee 
in zekere zin de verschillende landschappelijke elementen. Deze relatief sterke wisseling in voorko-
men werd binnen dit buitendijkse uiterwaarden- en kronkelwaardgebied verwacht. Daarmee komt dit 
beeld in bepaalde mate overeen met de eerder opgestelde archeologische verwachtingskaart uiter-
waarden riviergebied (Cohen et al 2014). Zo werden van de binnen het plangebied verwachte voor-
malige strangen alleen de zuidelijke (A in afb. 4.2) duidelijk herkend in de bodemopbouw.  
 

2. In hoeverre is sprake van antropogene lagen in het plangebied? Kunnen ze worden begrensd en op 
welke diepte zijn ze aangetroffen? Wat is de aard ervan? 
 
Antwoord: Binnen het onderzochte deel van het plangebied fase 1 komen, op de geroerde bouwvoor, 
de kade of het zomerdijkje en de gedempte sloot na, geen antropogene lagen voor in de archeolo-
gische zin van het woord. Voorgenoemde antropogene ‘sporen’ kunnen worden begrensd binnen het 
plangebied en liggen aan het maaiveld.  
 

3. Is binnen het plangebied sprake van verstoringen, zo ja: wat is de aard en omvang hiervan? 
 
Antwoord: Binnen het onderzochte deel van fase 1 werden binnen het plangebied, op de geroerde 
bouwvoor en enkele boringen na (boring 8, 10, 11, 95, 97 en eventueel 103, 110 en 112) niet of 
nauwelijks verstoringen aangetroffen. De verstoringen zijn hoogstwaarschijnlijk het gevolg van bo-
dembewerking door agrarische activiteiten (bouwvoor) en eventueel demping, egalisatie of ophoging 
vermoedelijk eveneens met een agrarisch doel. De omvang van de verstoringen is dus gering. 
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4. Wat is de aard, omvang en conserveringstoestand van archeologische resten die tijdens het onder-

zoek zijn gevonden? Wat is de conserveringstoestand? 
 
Antwoord: Er werden geen archeologische resten aangetroffen evenmin werd er een eenduidige ar-
cheologische laag of vondstspreiding waargenomen tijdens het verkennende booronderzoek.  
 

5. In welke mate wordt een eventuele vindplaats bedreigd door de voorgenomen ingrepen? 
 
Antwoord: Indien zich binnen het te ontgraven deel van het plangebied een eventuele vindplaats 
bevindt dan wordt deze door de voorgenomen graafwerkzaamheden in hoge mate bedreigd. 
 
Op basis van het bureauonderzoek werd voorafgaande aan het onderhavige verkennende booronder-
zoek binnen het plangebied een eventuele nederzetting, huisplaats of boerenerf verwacht uit de peri-
ode Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd (A) toen geïsoleerde bewoning buitendijks langs de toenmalige 
zogenoemde seniele rivier mogelijk kan zijn geweest. Restanten of sporen en aanwijzingen van een 
dergelijke vindplaats worden verwacht in de vorm van een cultuurlaag (of archeologische laag). Hier-
van zijn tijdens het verkennende booronderzoek geen aanwijzingen waargenomen. Het uitgevoerde 
verkennende booronderzoek – noch een karterend booronderzoek – leent zich om archeologische 
waarden of een archeologische vindplaats in de vorm van watergerelateerde zaken (bijvoorbeeld 
scheepswrakken) op te sporen.  
 

6. Welke archeologische maatregel moet worden genomen om een eventuele vindplaats veilig te stellen, 
dan wel nader te onderzoeken? 
 
Antwoord: Tijdens het uitgevoerde verkennende booronderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden 
voor een ter plaatse voorkomende archeologische vindplaats in de vorm van een laatmiddeleeuwse 
of nieuwetijdse huisplaats of archeologische laag. Deze zou hier volgens het bureauonderzoek ver-
wacht kunnen worden. De afwezigheid hiervan kan op basis van het uitgevoerde verkennende boor-
onderzoek niet bepaald worden. Dit geldt ook voor het eventueel voorkomen van watergerelateerde 
zaken (bijvoorbeeld scheepswrakken) of zogenoemde toevalsvondsten uit de natte context. Om deze 
daadwerkelijk aan te tonen, kan gedacht worden aan het laten uitvoeren van een grondradaronder-
zoek voorafgaande aan de voorgenomen bodemingrepen. Hierbij zijn (grotere) objecten zoals 
scheepswrakken en ook de structuren van bewoning – de laatmiddeleeuwse of nieuwetijdse vind-
plaats – in kaart te brengen op een non-destructieve wijze. Op basis van de resultaten van dat grond-
radaronderzoek kunnen per verdachte locatie gericht de specifieke vervolgstappen; veiligstelling of 
nader onderzoek worden genomen. 

 

5.3 Advies 

Op basis van de hierboven beschreven resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd 
geen nader inventariserend veldonderzoek door middel van karterende boringen of proefsleuven te laten 
plaatsvinden ter opsporing van eventueel aanwezige archeologie voorafgaande aan de uitvoering van de 
graafwerkzaamheden. Er werden tijdens het thans uitgevoerde booronderzoek geen eenduidige aanwijzingen 
aangetroffen van een ter plaatse voorkomende vindplaats uit de late middeleeuwen of vroege Nieuwe tijd.  
 
Zogenoemde toevalsvondsten (objecten) uit de natte context kunnen überhaupt nauwelijks met enige zeker-
heid worden opgespoord met een inventariserend veldonderzoek tenzij deze zeer intensief worden uitgevoerd 
(zeer dicht boorgrid of met een hele hoge dekkingsgraad aan sleuven). Indien het wenselijk of noodzakelijk is 
dat voorafgaande aan de graafwerkzaamheden meer zekerheid over de aanwezigheid van zulke toevalsvond-
sten / grotere objecten in de ondergrond wordt verkregen dan is een grondradaronderzoek een goede opspo-
ringsmethode. In dat geval wordt geadviseerd om een grondradaronderzoek voorafgaande aan de voorgeno-
men bodemingrepen te laten uitvoeren. Hierbij zijn (grotere) objecten zoals scheepswrakken en ook de struc-
turen van bewoning – de laatmiddeleeuwse of nieuwetijdse vindplaats – in kaart te brengen op een non-de-
structieve wijze. Op basis van de resultaten van dat grondradaronderzoek kunnen per verdachte locatie gericht 
de specifieke vervolgstappen; veiligstelling of nader onderzoek, worden genomen. 
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Er geldt overigens te allen tijde een wettelijke meldingsplicht indien tijdens de uitvoering archeologische waar-
den worden aangetroffen. Ook in vooraf vrijgegeven gronden. In dat geval dient altijd direct contact te worden 
opgenomen met de bevoegde overheid.  
 
Procedure 
Bovenstaand advies (de conceptversie van het rapport) is ter beoordeling voorgelegd aan de bevoegde over-
heid; de gemeente Houten en de provincie Utrecht. De opmerkingen van deze zijn verwerkt in deze definitieve 
versie van het rapport. Met betrekking tot de vervolgstappen dient contact te worden opgenomen met de be-
voegde overheid die immers over de aard en invulling van eventueel vervolgonderzoek beslist. In afwachting 
van dat selectiebesluit kan men nog niet starten met de bodemverstorende activiteiten. 
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Bijlage 1: Overzicht archeologische perioden 

(deel-/sub)Periode Afkorting Alternatieve naam Begin Eind 

Nieuwe Tijd 

Nieuwe Tijd C NTC Late Nieuwe Tijd 1850 n.Chr. heden 

Nieuwe Tijd B NTB Midden-Nieuwe Tijd 1650 n.Chr. 1850 n.Chr. 

Nieuwe Tijd A NTA Vroege Nieuwe Tijd 1500 n.Chr. 1650 n.Chr. 

Middeleeuwen 

Late Middeleeuwen B LMEB Late Middeleeuwen 1250 n.Chr. 1500 n.Chr. 

Late Middeleeuwen A LMEA Volle Middeleeuwen 1050 n.Chr. 1250 n.Chr. 

Vroege Middeleeuwen D VMED Ottoonse Tijd 900 n.Chr. 1050 n.Chr. 

Vroege Middeleeuwen C VMEC Karolingische Tijd 725 n.Chr. 900 n.Chr. 

Vroege Middeleeuwen B VMEB Merovingische Tijd 525 n.Chr. 725 n.Chr. 

Vroege Middeleeuwen A VMEA Merovingische Tijd 450 n.Chr. 525 n.Chr. 

Romeinse Tijd 

Laat-Romeinse Tijd B ROMLB  350 n.Chr. 450 n.Chr. 

Laat-Romeinse Tijd A ROMLA  270 n.Chr. 350 n.Chr. 

Midden-Romeinse Tijd B ROMMB  150 n.Chr. 270 n.Chr. 

Midden-Romeinse Tijd A ROMMA  70 n.Chr. 150 n.Chr. 

Vroeg-Romeinse Tijd B ROMVB  25 n.Chr. 70 n.Chr. 

Vroeg-Romeinse Tijd A ROMVA  12 v.Chr. 25 n.Chr. 

IJzertijd 

Late IJzertijd IJZL  250 v.Chr. 12 v.Chr. 

Midden-IJzertijd IJZM  500 v.Chr. 250 v.Chr. 

Vroege IJzertijd IJZV  800 v.Chr. 500 v.Chr. 

Bronstijd 

Late Bronstijd BRONSL  1100 v.Chr. 800 v.Chr. 

Midden-Bronstijd B BRONSMB  1500 v.Chr. 1100 v.Chr. 

Midden-Bronstijd A BRONSMA  1800 v.Chr. 1500 v.Chr. 

Vroege Bronstijd BRONSV  2000 v.Chr. 1800 v.Chr. 

Neolithicum 

Laat-Neolithicum B NEOLB  2450 v.Chr. 2000 v.Chr. 

Laat-Neolithicum A NEOLA  2850 v.Chr. 2450 v.Chr. 

Midden-Neolithicum B NEOMB  3400 v.Chr. 2850 v.Chr. 

Midden-Neolithicum A NEOMA  4200 v.Chr. 3400 v.Chr. 

Vroeg-Neolithicum B NEOVB  4900 v.Chr. 4200 v.Chr. 

Vroeg-Neolithicum A NEOVA  5300 v.Chr. 4900 v.Chr. 

Mesolithicum 

Laat-Mesolithicum MESOL  6450 v.Chr. 4900 v.Chr. 

Midden-Mesolithicum MESOM  7100 v.Chr. 6450 v.Chr. 

Vroeg-Mesolithicum MESOV  8800 v.Chr. 7100 v.Chr. 

Paleolithicum 

Laat-Paleolithicum B PALEOLB  18.000 BP 8.800 v.Chr. 

Laat-Paleolithicum A PALEOLA  35.000 BP 18.000 BP 

Midden-Paleolithicum PALEOM  300.000 BP 35.000 BP 

Vroeg-Paleolithicum PALEOV  - 300.000 BP 
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Bijlage 2: Locatie boringen 
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Boring 01
0

05

100

015

020

250

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Geroerd

30-

Klei, sterk siltig, vast, sterk
roesthoudend, licht grijsbruin,
Ongeroerd

-210

Klei, sterk siltig, matig
roesthoudend, laagjes zand,
bruingrijs, Ongeroerd

-250

Boring 02
0

50

100

150

200

250

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Geroerd-20

Klei, sterk siltig, vast, sterk
roesthoudend, licht grijsbruin,
Ongeroerd Mangaan vlekken

-120

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
brokken klei, licht grijsbruin

-150

Klei, sterk siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbruin,
Ongeroerd

200-

Klei, sterk siltig, laagjes zand,
grijs, Ongeroerd

-250

Boring 03
0

50

100

150

200

250

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig zandhoudend, matig
wortelhoudend, neutraalbruin,
Beworteld

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
sterk roesthoudend, matig
zandhoudend, licht grijsbruin,
ongeroerd

-100

akKlei, sterk siltig, zwak humeus, zw
zandhoudend, matig roesthoudend,
lichtbruin, Fijne zandlaagjes

170-

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig zandhoudend, matig
roesthoudend, grijsbruin-200

akKlei, sterk siltig, zwak humeus, zw
,zandhoudend, zwak roesthoudend

neutraalgrijs, Fijne andlaagjes

-250

Boring 04
0

05

100

150

020

250

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig zandhoudend, zwak
wortelhoudend, neutraalbruin,
Beworteld

-30

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig zandhoudend, matig
roesthoudend, licht geelbruin,
ongeroerd

-90

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
humeus, sterk roesthoudend, licht
oranjebruin

-105

akKlei, sterk siltig, zwak humeus, zw
zandhoudend, matig roesthoudend,
oranjebruin, Fijne zandbandjes

170-

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sterk roesthoudend,
brokken klei, licht grijsbruin

250-

Boring 05
0

05

100

150

200

250

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Geroerd-20

st,Klei, sterk siltig, zwak humeus, va
sterk roesthoudend, licht grijsbruin,
Ongeroerd Mangaan vlekken

-110

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,
,laagjes zand, matig roesthoudend

licht grijsbruin

-150

Klei, sterk siltig, zwak
roesthoudend, laagjes zand, licht
grijsbruin

190-

akKlei, sterk siltig, laagjes zand, zw
roesthoudend, grijs, Ongeroerd

250-

Boring 06
0

50

100

150

200

250

0

st,Klei, sterk siltig, zwak humeus, va
neutraalbruin, Geroerd-20

Klei, sterk siltig, vast, sterk
roesthoudend, licht grijsbruin,
Ongeroerd Mangaan vlekken

-100

Zand, matig grof, zwak siltig, vast,
resten klei, zwak roesthoudend, licht
geelbruin

-140

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, laagjes zand, matig
roesthoudend, licht grijsbruin,
Ongeroerd

230-

d,Klei, sterk siltig, slap, laagjes zan
grijs, Ongeroerd250-

Boring 07
0

05

010

150

020

250

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
,matig roesthoudend, laagjes zand

licht grijsbruin, Geroerd profiel

-130

Klei, matig siltig, zwak humeus,
zwak zandhoudend, matig
plantenhoudend, neutraalgrijs,
Geroerd

200-

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
humeus, brokken klei, lichtgrijs,
ongeroerd

-250

Boring 08
0

50

100

150

200

250

0

akKlei, sterk siltig, zwak humeus, zw
roesthoudend, neutraalbruin

-25

akKlei, sterk siltig, zwak humeus, zw
zandhoudend, grijsbruin, Geroerd

80-

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
akresten veen, sporen schelpen, zw

zandhoudend, donkergrijs

-250

Boring 09
0

50

100

150

200

250

0

akKlei, sterk siltig, zwak humeus, zw
nd,zandhoudend, matig wortelhoude

neutraalbruin, Beworteld-30

akKlei, sterk siltig, zwak humeus, zw
,zandhoudend, sterk roesthoudend

licht oranjebruin, ongeroerd

-70

Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak
humeus, sterk roesthoudend, licht
geelbruin

135-

Klei, matig zandig, sterk humeus,
laagjes zand, matig
plantenhoudend, brokken veen,
grijsbruin, ongeroerd

-250
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Boring 10
0

50

010

015

020

250

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Geroerd

-50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
js,roesthoudend, resten klei, lichtgri

Geroerd

65-

akKlei, sterk siltig, zwak humeus, zw
zandhoudend, sporen hout, resten
veen, sporen schelpen, grijsbruin,
Geroerd

-100

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
akresten veen, sporen schelpen, zw

zandhoudend, donkergrijs,
Ongeroerd

-210

Zand, matig grof, matig siltig,
resten klei, sporen planten, sporen
schelpen, grijs

-250

Boring 11
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Geroerd-20

akKlei, sterk siltig, zwak humeus, zw
roesthoudend, lichtbruin, Geroerd

-120

Zand, matig grof, matig siltig,
resten klei, licht geelbruin

-220

Boring 12
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, resten roest,
lichtbruin, ongeroerd

-90

Klei, sterk siltig, laagjes roest,
laagjes zand, lichtgrijs, ongeroerd

170-

Zand, matig grof, zwak siltig,
lichtgrijs

180-

Klei, sterk siltig, laagjes zand,
lichtgrijs

-200

Boring 13
0

05

100

150

020

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

-25

Klei, sterk siltig, resten roest,
lichtbruin, ongeroerd

120-

Klei, sterk siltig, laagjes roest,
laagjes zand, licht bruingrijs,
ongeroerd

-170

Zand, matig fijn, matig siltig,
sporen klei, lichtgrijs

185-

Klei, sterk siltig, laagjes zand,
sporen roest, lichtgrijs

-220

Boring 14
0

50

100

150

200

250

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig zandhoudend, laagjes
wortels, neutraalbruin, Beworteld-30

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
laagjes zand, sterk roesthoudend,
oranjebruin, ongeroerd

-100

akKlei, sterk siltig, zwak humeus, zw
,zandhoudend, sterk roesthoudend

licht geelbruin, ongeroerd

-150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
ei,humeus, laagjes roest, brokken kl

licht grijsbruin

-190

Klei, matig siltig, zwak humeus,
sterk zandhoudend, sterk
roesthoudend, licht geelbruin

-225

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig zandhoudend, neutraalgrijs

-250

Boring 15
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0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, resten roest,
lichtbruin, Mangaan vlekken,
ongeroerd

80-

Klei, sterk siltig, zwak
roesthoudend, sporen zand,
lichtbruin, ongeroerd

130-

kKlei, sterk siltig, sporen roest, zwa
zandhoudend, lichtbruin150-

rkKlei, sterk siltig, laagjes zand, ste
roesthoudend, lichtgrijs

-250

Boring 16
0
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0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

-45

enZand, matig fijn, matig siltig, rest
klei, licht geelbruin, ongeroerd?

-55

Klei, matig siltig, matig humeus,
zwak roesthoudend, zwak
veenhoudend, neutraalbruin,
ongeroerd

120-

Klei, sterk siltig, resten roest,
geelgrijs140-

Klei, sterk siltig, resten zand,
sporen planten, grijs, Ongeroerd

-200

Boring 17
0
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250

0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
neutraalbruin-20

Zand, matig grof, zwak siltig,
sporen roest, resten klei,
bruinbeige, opgebracht zand
zomerdijk of kade

-75

Zand, matig grof, zwak siltig,
brokken klei, licht beigebruin,
opgebracht zand zomerdijk of kade-105

Klei, matig siltig, zwak humeus, grijs

-160

Klei, matig siltig, matig humeus,
resten veen, donker grijsbruin

-210

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
laagjes zand, resten planten,
lichtgrijs

-250

Boring 18
0
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0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

-50

htKlei, uiterst siltig, sporen klei, lic
grijsbruin, geroerd70-

Klei, matig siltig, sterk
roesthoudend, licht grijsbruin,
ongeroerd

-200

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
resten planten, resten zand, grijs

-250
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Boring 19
0
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200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, neutraal grijsbruin

30-

Zand, matig grof, zwak siltig, vast,
beige, ongeroerd

70-

kZand, matig grof, matig siltig, zwa
nhumeus, vast, sporen roest, reste

klei, licht grijsbruin, ongeroerd

115-

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
nmatig slap, resten planten, spore

zand, grijs, Ongeroerd

200-

Boring 20
0
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200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

30-

Zand, matig grof, zwak siltig,
sporen klei, beige, ongeroerd

180-

Zand, matig grof, zwak siltig,
laagjes klei, beige200-

Boring 21
0
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200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

30-

,Zand, matig fijn, zwak siltig, beige
ongeroerd

34-

rkKlei, sterk siltig, zwak humeus, ste
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
ongeroerd

-100

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
,resten hout, zwak plantenhoudend

grijs

200-

Boring 22
0
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200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, licht geelbruin,
ongeroerd

80-

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
klei, sporen roest, beige, ongeroerd

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

-200

Boring 23
0
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200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, neutraalbruin

-25

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, licht geelbruin,
ongeroerd

75-

Zand, matig grof, zwak siltig, vast,
beige, ongeroerd

110-

Zand, matig fijn, zwak siltig, vast,
brokken klei, licht beigebruin

-200

Boring 24
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0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, laagjes zand, matig
wortelhoudend, neutraalbruin,
Beworteld

-25

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
sterk roesthoudend, oranjebruin,
Dijklichaam

-105

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,

n,sterk roesthoudend, licht geelbrui
Fijne zandlaagjes

-155

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
d,humeus, vast, matig roesthouden

licht grijsbruin-180

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig slap, laagjes zand,
neutraalgrijs

225-

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
d,humeus, brokken klei, laagjes zan

bruingrijs-250

Boring 25
0
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0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
d,laagjes zand, matig wortelhouden

neutraalbruin, Beworteld
-20

akKlei, sterk siltig, zwak humeus, zw
,zandhoudend, sterk roesthoudend

oranjebruin, zomerdijk of kade

-250

Boring 26
0
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0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

-25

Klei, sterk siltig, resten roest,
lichtbruin, Mangaan vlekken,
ongeroerd

-60

Zand, matig fijn, matig siltig,
sporen klei, lichtgrijs

130-

Klei, sterk siltig, laagjes zand,
sporen roest, lichtgrijs

140-

Zand, matig fijn, sterk siltig, resten
klei, neutraalgrijs

-200

Boring 27
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0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
matig wortelhoudend, zwak
schelphoudend, neutraalbruin,
Beworteld

-30

akKlei, sterk siltig, zwak humeus, zw
,zandhoudend, sterk roesthoudend

licht geelbruin, ongeroerd

-165

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
laagjes roest, licht geelbruin,
ongeroerd

180-

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, vast, laagjes roest, licht
geelbruin

-250
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Boring 28
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Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, licht geelbruin,
ongeroerd

-80

d,Klei, sterk siltig, vast, sporen zan
licht geelbruin, Mangaan vlekken,
ongeroerd

170-

Zand, matig grof, zwak siltig, vast,
brokken klei, resten roest, beige

-200

Boring 29
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0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, neutraalbruin

-25

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, licht geelbruin,
ongeroerd

100-

Zand, matig grof, zwak siltig, vast,
brokken klei, resten roest, beige,
ongeroerd

170-

,Klei, sterk siltig, vast, resten zand
lichtgrijs

-200

Boring 30
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0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, neutraalbruin

-25

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, licht geelbruin,
ongeroerd

100-

Zand, matig grof, zwak siltig, vast,
resten klei, beige, ongeroerd

-125

Zand, matig fijn, zwak siltig, vast,
sporen klei, licht beigebruin

-200

Boring 31
0
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0

st,Klei, sterk siltig, zwak humeus, va
neutraalbruin, Geroerd-20

Klei, sterk siltig, vast, licht
geelbruin, Ongeroerd

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, vast,
resten klei, beige, Ongeroerd

140-

Zand, matig fijn, zwak siltig, vast,
beige, Ongeroerd

200-

Boring 32
0

50

100

150

200

250

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-30

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
sterk roesthoudend, oranjebruin,
ongeroerd

-55

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
d,humeus, vast, matig roesthouden

lichtbruin, ongeroerd
-100

Klei, sterk siltig, sterk humeus,
matig slap, matig zandhoudend,
matig plantenhoudend, donker
bruingrijs

-250

Boring 33
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Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-30

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
sterk roesthoudend, oranjebruin,
ongeroerd

100-

Klei, sterk siltig, sterk humeus,
matig slap, zwak zandhoudend,
laagjes planten, donker bruingrijs,
ongeroerd

-250

Boring 34
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Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, licht geelbruin,
ongeroerd

-70

Klei, sterk siltig, vast, matig
zandhoudend, sporen roest, licht
geelbruin, Mangaan vlekken,
ongeroerd

130-

Klei, sterk siltig, matig stevig,
laagjes zand, sterk roesthoudend,
licht grijsbruin, Mangaan vlekken

-200

Boring 35
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Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, licht geelbruin,
ongeroerd

-100

Zand, matig fijn, sterk siltig, vast,
resten klei, licht geelbruin,
Mangaan vlekken, ongeroerd130-

d,Klei, sterk siltig, vast, laagjes zan
n,sterk roesthoudend, licht grijsbrui

Mangaan vlekken

-200

Boring 36
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, neutraalbruin-20

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,
matig stevig, licht geelbruin,
ongeroerd

-70

Zand, matig fijn, matig siltig, vast,
resten klei, licht geelbruin,
Mangaan vlekken, ongeroerd

130-

d,Klei, sterk siltig, vast, laagjes zan
n,sterk roesthoudend, licht grijsbrui

Mangaan vlekken

-200
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Boring 37
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0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
matig stevig, sterk zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
i,humeus, matig stevig, brokken kle

matig roesthoudend, lichtbruin,
ongeroerd

-150

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, sterk zandhoudend,
sterk roesthoudend, oranjebruin

-250

Boring 38
0
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0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
matig stevig, sterk zandhoudend,

n,zwak wortelhoudend, neutraalbrui
geroerd

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
i,humeus, matig stevig, brokken kle
in,matig roesthoudend, licht geelbru

ongeroerd

-130

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
sterk roesthoudend, oranjebruin

-250

Boring 39
0
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0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-50

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, matig stevig, sterk
roesthoudend, brokken klei,
lichtbruin, ongeroerd

100-

Klei, matig siltig, zwak humeus,
matig stevig, sterk roesthoudend,
zwak zandhoudend, oranjebruin

-230

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
humeus, matig slap, matig
roesthoudend, lichtbruin

250-

Boring 40
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Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, licht geelbruin,
ongeroerd

-100

Klei, uiterst siltig, vast, sterk
zandhoudend, licht geelbruin,
Mangaan vlekken-130

Klei, sterk siltig, vast, matig
roesthoudend, laagjes zand, licht
geelbruin

-200

Boring 41
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Klei, sterk siltig, matig humeus,
matig stevig, neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
licht geelbruin, ongeroerd

-90

Zand, matig fijn, matig siltig, vast,
brokken klei, zwak roesthoudend,
licht geelbruin

-155

Klei, sterk siltig, vast, sporen
t,planten, laagjes zand, resten roes

grijs

-200

Boring 42
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0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
matig wortelhoudend, zwak
schelphoudend, neutraalbruin,
Beworteld

-35

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, sterk roesthoudend,

n,zwak zandhoudend, licht geelbrui
ongeroerd

-150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
,humeus, vast, sterk roesthoudend

brokken klei, licht geelbruin

-250

Boring 43
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200
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Klei, sterk siltig, matig humeus,
matig stevig, neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, licht geelbruin,
ongeroerd

-80

,Klei, sterk siltig, vast, resten zand
licht geelbruin, Mangaan vlekken

-140

Zand, matig fijn, matig siltig, vast,
brokken klei, zwak roesthoudend,
licht grijsbruin

-200

Boring 44
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Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, licht geelbruin,
ongeroerd

-100

d,Klei, uiterst siltig, vast, resten zan
licht geelbruin, Mangaan vlekken

-140

Zand, matig grof, zwak siltig, vast,
resten klei, licht beigegrijs

-200

Boring 45
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Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, licht geelbruin,
ongeroerd

110-

Zand, matig fijn, zwak siltig, vast,
brokken klei, licht geelbruin130-

Zand, matig grof, zwak siltig, vast,
licht beigegrijs

-200
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Boring 46
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Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
matig wortelhoudend, zwak
schelphoudend, neutraalbruin,
Beworteld

-30

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, sterk roesthoudend,

n,zwak zandhoudend, licht geelbrui
ongeroerd

-100

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
,humeus, vast, sterk roesthoudend

brokken klei, licht geelbruin

-250

Boring 47
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0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, licht geelbruin,
ongeroerd

-115

d,Klei, sterk siltig, vast, sporen zan
licht geelbruin, Mangaan vlekken

145-

Zand, matig fijn, matig siltig, vast,
zwak roesthoudend, resten klei,
lichtbruin

-200

Boring 48
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0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, neutraalbruin

-30

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, licht geelbruin,
ongeroerd

-100

d,Klei, sterk siltig, vast, sporen zan
licht geelbruin, Mangaan vlekken

175-

Zand, matig fijn, matig siltig, vast,
brokken klei, zwak roesthoudend,
beige-200

Boring 49
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Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, neutraalbruin

-25

d,Klei, sterk siltig, vast, sporen zan
licht geelbruin, Mangaan vlekken,
ongeroerd

70-

Zand, matig fijn, matig siltig, vast,
matig roesthoudend, brokken klei,
licht geelbruin, ongeroerd

105-

Klei, sterk siltig, vast, zwak
roesthoudend, laagjes zand, licht
bruingrijs

145-

Zand, matig fijn, sterk siltig, vast,
resten roest, licht bruingrijs

-175

sKlei, sterk siltig, matig stevig, grij-185

Zand, matig fijn, matig siltig, vast,
resten roest, licht geelbruin

-200

Boring 50
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Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, resten zand, resten
roest, licht geelbruin, ongeroerd

-80

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, zwak
roesthoudend, resten klei, licht
grijsbruin, ongeroerd

-120

Klei, sterk siltig, vast, zwak
,zandhoudend, sterk roesthoudend

lichtgrijs, Mangaan vlekken-150

Zand, matig fijn, matig siltig, vast,
licht grijsbruin-170

rkKlei, sterk siltig, laagjes zand, ste
roesthoudend, lichtgrijs

-200

Boring 51
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Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, resten zand, licht
geelbruin, ongeroerd

90-

d,Klei, sterk siltig, vast, laagjes zan
licht geelbruin, Mangaan vlekken

-135

Zand, matig fijn, matig siltig, vast,
neutraalbeige

-160

Zand, matig fijn, matig siltig, vast,
resten klei, resten roest, licht
bruingrijs

200-

Boring 52
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Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-70

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
matig stevig, sterk zandhoudend,

in,matig roesthoudend, licht geelbru
ongeroerd

100-

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
i,humeus, matig stevig, brokken kle
dlaagjes roest, lichtbruin, ongeroer-135

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
d,humeus, vast, matig roesthouden

licht geelbruin

-250

Boring 53
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Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-20

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak roesthoudend,
zwak zandhoudend, lichtbruin,
ongeroerd

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
sterk roesthoudend, licht geelbruin

120-

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, vast, matig roesthoudend,
brokken klei, licht grijsbruin

230-

Boring 54
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Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-25

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak roesthoudend,
zwak zandhoudend, lichtbruin,
ongeroerd-75

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

in,matig roesthoudend, licht geelbru
ongeroerd120-

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, vast, matig roesthoudend,
brokken klei, licht grijsbruin

230-
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Boring 55
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0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld-35

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak roesthoudend,
matig zandhoudend, lichtbruin,
ongeroerd

-100

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
matig stevig, matig roesthoudend,

n,sterk zandhoudend, licht geelbrui
ongeroerd-135

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
d,humeus, vast, matig roesthouden

brokken klei, licht grijsbruin

-230

Boring 56
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, matig humeus,
matig stevig, neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, licht geelbruin,
ongeroerd

-125

Zand, matig fijn, zwak siltig, vast,
brokken klei, zwak roesthoudend,
licht geelbruin, Veel klei brokken

220-

Boring 57
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig wortelhoudend,

,matig zandhoudend, neutraalbruin
Beworteld

-95

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
matig stevig, zwak roesthoudend,
matig zandhoudend, lichtbruin,
ongeroerd

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig stevig, matig
roesthoudend, brokken klei, licht
geelbruin, ongeroerd

-155

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, vast, brokken klei, sterk
roesthoudend, licht grijsbruin, Veel
kleibrokken

-230

Boring 58
0

05

100

150

020

0

Klei, sterk siltig, matig humeus,
matig stevig, neutraalbruin

-15

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, licht geelbruin,
ongeroerd

-60

,Klei, sterk siltig, vast, resten zand
n,sterk roesthoudend, licht grijsbrui

Veel klei brokken

-220

Boring 59
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig wortelhoudend,

,matig zandhoudend, neutraalbruin
Beworteld

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig stevig, zwak
roesthoudend, brokken klei,
lichtbruin, ongeroerd105-

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig stevig, matig
roesthoudend, brokken klei, licht
grijsbruin, ongeroerd,veel
kleibrokken

-150

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, brokken klei, sterk

d,roesthoudend, matig zandhouden
oranjebruin-195

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, vast, brokken klei, matig
roesthoudend, licht grijsbruin

-230

Boring 60
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, matig humeus,
matig stevig, neutraalbruin

-15

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, resten zand, licht
geelbruin, ongeroerd

-70

,Klei, sterk siltig, vast, resten zand
matig roesthoudend, licht
grijsbruin, Veel klei brokken

-180

Zand, matig grof, zwak siltig,
sporen klei, beige-200

Boring 61
0

05

100

015

200

0

Klei, matig zandig

-30

Klei, uiterst siltig, lichtbruin,
ongeroerd

-85

kKlei, sterk siltig, sporen zand, ster
roesthoudend, licht geelbruin

-200

Boring 62
0

50

100

150

200

250

0

,Klei, matig zandig, matig humeus
matig stevig, sterk zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld-40

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
i,humeus, matig stevig, brokken kle

matig roesthoudend, licht
grijsbruin, ongeroerd

70-

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
sterk roesthoudend, grijsbruin

150-

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, vast, brokken klei, matig
roesthoudend, licht geelbruin,
Fijngrind

220-

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
sterk roesthoudend, licht
oranjebruin, ongeroerd

250-

Boring 63
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

-30

Klei, sterk siltig, licht geelbruin,
ongeroerd

-85

akKlei, uiterst siltig, brokken klei, zw
roesthoudend, licht geelbruin

-145

tigKlei, sterk siltig, sporen zand, ma
roesthoudend, licht geelbruin

-200
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Boring 64
0

05

010

015

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

Klei, uiterst siltig, licht geelbruin,
ongeroerd.

-60

Klei, sterk siltig, zwak
roesthoudend, licht geelbruin

90-

kKlei, sterk siltig, sporen zand, ster
roesthoudend, licht geelbruin,
Mangaan vlekken

-200

Boring 65
0

50

100

150

200

250

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

,zwak wortelhoudend, neutraalbruin
Beworteld

-95

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

in,matig roesthoudend, licht geelbru
ongeroerd

115-

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
,humeus, vast, sterk roesthoudend

brokken klei, licht geelbruin

-250

Boring 66
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, licht geelbruin,
Mangaan vlekken, ongeroerd

-110

Klei, sterk siltig, sterk
,roesthoudend, sterk zandhoudend

licht geelbruin, Mangaan vlekken-135

Klei, sterk siltig, matig
roesthoudend, laagjes zand, licht
geelbruin

-160

Zand, matig fijn, sterk siltig, resten
klei, licht geelbruin

-200

Boring 67
0

05

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, matig
roesthoudend, laagjes zand, licht
geelbruin, Mangaan vlekken

160-

Zand, matig grof, zwak siltig,
sporen klei, sporen roest, licht
geelbruin

200-

Boring 68
0

50

100

150

200

250

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-50

Klei, matig zandig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
matig roesthoudend, licht
grijsbruin, ongeroerd

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig stevig, sterk

ruinroesthoudend, brokken klei, lichtb

-150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, vast, matig roesthoudend,
licht grijsbruin

-250

Boring 69
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

nd,Klei, sterk siltig, zwak zandhoude
licht geelbruin, Mangaan vlekken,
ongeroerd.

-100

Zand, matig grof, zwak siltig,
igesporen roest, brokken klei, bruinbe

140-

eZand, matig grof, zwak siltig, beig

200-

Boring 70
0

50

100

015

020

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,

n,zwak wortelhoudend, neutraalbrui
Geroerd

-90

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
sterk roesthoudend, grijsbruin,
ongeroerd

150-

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
d,humeus, vast, matig roesthouden

licht grijsbruin

-230

Boring 71
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,

n,zwak wortelhoudend, neutraalbrui
Geroerd

50-

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, sterk roesthoudend,
zwak zandhoudend, grijsbruin,
ongeroerd

120-

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, matig stevig, matig
roesthoudend, brokken klei, licht
geelbruin, Veel kleibrokken

-230

Boring 72
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

nd,Klei, sterk siltig, zwak zandhoude
licht geelbruin, Mangaan vlekken,
ongeroerd-50

nZand, matig fijn, sterk siltig, spore
roest, brokken klei, bruinbeige

-90

akKlei, sterk siltig, laagjes zand, zw
roesthoudend, licht grijsbruin

200-
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Boring 73
0

50

100

015

020

250

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-25

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
zwak wortelhoudend, lichtbruin,
Beworteld

-50

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,

n,sterk roesthoudend, licht geelbrui
ongeroerd

-120

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, matig stevig, sterk
roesthoudend, brokken klei, licht
oranjebruin, Veel kleibrokken

200-

Klei, matig zandig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
lichtgrijs, Fijne zandlaagjes

-250

Boring 74
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

tKlei, sterk siltig, sporen zand, lich
geelbruin, Mangaan vlekken,
ongeroerd

110-

Zand, matig grof, zwak siltig,
brokken klei, licht grijsbruin

150-

Zand, matig grof, zwak siltig,
sporen roest, beige

-200

Boring 75
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

tKlei, sterk siltig, sporen zand, lich
geelbruin, Mangaan vlekken,
ongeroerd

110-

Zand, matig grof, zwak siltig,
brokken klei, licht grijsbruin

150-

Zand, matig grof, zwak siltig,
sporen roest, beige

-200

Boring 76
0

05

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-75

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, matig stevig, sterk

d,roesthoudend, zwak wortelhouden
lichtbruin, ongeroerd115-

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, matig stevig, sterk
roesthoudend, brokken klei, licht
oranjebruin

-230

Boring 77
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

tKlei, sterk siltig, sporen zand, lich
geelbruin, Mangaan vlekken,
ongeroerd

120-

Zand, matig grof, zwak siltig,
brokken klei, licht grijsbruin

150-

nZand, matig fijn, zwak siltig, spore
roest, licht beigebruin

200-

Boring 78
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-80

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
matig stevig, zwak wortelhoudend,
matig roesthoudend, sterk

dzandhoudend, lichtbruin, ongeroer

100-

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, matig stevig, sterk
roesthoudend, brokken klei, licht
oranjebruin, Veel kleibrokken

-230

Boring 79
0

05

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, licht geelbruin,
ongeroerd

-50

Klei, uiterst siltig, licht geelbruin,
ongeroerd

110-

kKlei, sterk siltig, sporen zand, zwa
roesthoudend, licht geelbruin,
Mangaan vlekken

200-

Boring 80
0

50

100

150

200

0

,Klei, matig zandig, matig humeus
matig stevig, matig zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld35-

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
matig stevig, zwak wortelhoudend,
matig roesthoudend, sterk

dzandhoudend, lichtbruin, ongeroer

-65

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, sterk roesthoudend,
brokken klei, matig zandhoudend,
licht oranjebruin, ongeroerd

-105

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, brokken klei, matig
roesthoudend, licht geelbruin,
ongeroerd

-170

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
sterk roesthoudend, oranjebruin,
ongeroerd

-230

Boring 81
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

-35

Zand, matig fijn, sterk siltig, licht
geelbruin, ongeroerd

50-

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
beigebruin, ongeroerd

-110

Klei, sterk siltig, matig
roesthoudend, licht geelbruin

-140

Klei, sterk siltig, matig
roesthoudend, resten zand, licht
geelbruin

155-

Klei, sterk siltig, sterk
roesthoudend, licht geelbruin,
Mangaan vlekken-200
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Boring 82
0

05

100

015

200

0

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

-50

Zand, matig fijn, sterk siltig, licht
geelbruin, ongeroerd

90-

Klei, sterk siltig, sterk
roesthoudend, licht geelbruin,
Mangaan vlekken

-200

Boring 83
0

50

100

150

200

0

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

-50

Klei, uiterst siltig, licht geelbruin,
ongeroerd

-100

Klei, sterk siltig, zwak
roesthoudend, licht geelbruin,
Mangaan vlekken

150-

Klei, sterk siltig, zwak
roesthoudend, resten zand, licht
geelbruin

-200

Boring 84
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

15-

erkKlei, sterk siltig, zwak humeus, st
roesthoudend, resten zand, licht
geelbruin

-30

Klei, sterk siltig, sterk
roesthoudend, licht grijsbruin,
ongeroerd

-200

Boring 85
0

05

010

015

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, matig stevig,
sporen zand, sporen roest, licht
geelbruin, ongeroerd

-80

chtKlei, uiterst siltig, matig stevig, li
geelbruin

120-

Zand, matig fijn, zwak siltig, vast,
sporen roest, licht beigebruin

170-

Zand, matig grof, zwak siltig, vast,
beige

-200

Boring 86
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, matig stevig,
sporen zand, licht geelbruin,
ongeroerd

-75

chtKlei, uiterst siltig, matig stevig, li
geelbruin, ongeroerd

-90

Zand, matig fijn, sterk siltig, vast,
sporen roest, lichtbruin120-

Zand, matig grof, zwak siltig, vast,
beige140-

Klei, sterk siltig, vast, sterk
roesthoudend, laagjes zand, licht
geelbruin

-150

Zand, matig grof, zwak siltig, beige

-200

Boring 87
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, matig stevig,
sporen zand, licht geelbruin,
ongeroerd

-75

kKlei, sterk siltig, matig stevig, zwa
zandhoudend, licht geelbruin

120-

Zand, matig grof, zwak siltig, vast,
brokken klei, lichtbruin

170-

Zand, matig grof, zwak siltig, beige

-200

Boring 88
0

50

100

015

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin20-

Klei, sterk siltig, matig stevig,
sporen zand, licht geelbruin,
Mangaan vlekken, ongeroerd

-60

Klei, sterk siltig, matig stevig,
sporen zand, sporen roest, licht
geelbruin, ongeroerd

120-

Zand, matig fijn, zwak siltig, vast,
brokken klei, beige

200-

Boring 89
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin20-

Klei, sterk siltig, matig stevig,
sporen zand, licht geelbruin,
Mangaan vlekken, ongeroerd

-75

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
stevig, resten klei, sporen roest,
licht beigegrijs

120-

Klei, sterk siltig, vast, zwak
zandhoudend, lichtgrijs

150-

Klei, uiterst siltig, sterk
roesthoudend, lichtgrijs

-180

Klei, sterk siltig, resten zand, grijs
200-

Boring 90
0

50

100

150

200

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-45

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
matig roesthoudend, licht
grijsbruin, ongeroerd

90-

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
sterk roesthoudend, licht grijsbruin,
ongeroerd

165-

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, matig slap, brokken klei,

inmatig roesthoudend, licht geelbru

-230
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Boring 91
0

50

100

015

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, matig stevig,
sporen zand, licht geelbruin,
Mangaan vlekken, ongeroerd

-70

Zand, matig fijn, sterk siltig, resten
klei, sporen roest, licht beigegrijs,
ongeroerd

-120

Klei, sterk siltig, vast, zwak
rijszandhoudend, resten roest, lichtg

-150

Klei, uiterst siltig, zwak
jsroesthoudend, resten klei, lichtgri

-180

igKlei, sterk siltig, resten zand, mat
roesthoudend, grijs-200

Boring 92
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, matig stevig,
sporen zand, licht geelbruin,
Mangaan vlekken, ongeroerd.

-90

Zand, matig fijn, sterk siltig, resten
klei, sporen roest, licht bruingrijs

120-

Zand, matig grof, zwak siltig, vast,
sporen roest, resten klei, lichtgrijs

150-

igKlei, sterk siltig, resten zand, mat
roesthoudend, grijs

-200

Boring 93
0

50

100

150

200

250

0

Klei, sterk siltig, matig humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-30

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
matig roesthoudend, lichtbruin,
ongeroerd

-70

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
i,humeus, matig stevig, brokken kle

matig roesthoudend, grijsbruin,
ongeroerd

-100

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, matig stevig, matig
roesthoudend, brokken klei, lichtbruin150-

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
humeus, brokken klei, oranjebruin

-250

Boring 94
0

05

010

150

200

250

0

Klei, zwak zandig, matig humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-50

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
sterk roesthoudend, oranjebruin,
ongeroerd

-150

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,

n,sterk roesthoudend, licht grijsbrui
Enkele zandlaagjes

-250

Boring 95
0

50

100

150

200

0

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Geroerd

-100

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,
licht geelbruin, ongeroerd120-

Klei, sterk siltig, sterk
roesthoudend, laagjes zand, licht
grijsbruin

-200

Boring 96
0

50

100

150

200

250

0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
matig stevig, matig wortelhoudend,
sterk zandhoudend, neutraalbruin,
Beworteld-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
i,humeus, matig stevig, brokken kle

matig roesthoudend, lichtbruin,
ongeroerd

-120

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
sterk roesthoudend, oranjebruin,
ongeroerd

-250

Boring 97
0

05

010

015

200

0

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, geroerd tot 70

-70

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
resten roest, licht geelbruin,
ongeroerd-100

Klei, sterk siltig, sterk
roesthoudend, licht geelbruin

-150

Zand, matig fijn, matig siltig,
sporen roest, licht geelbruin-170

Klei, sterk siltig, sterk
rijsroesthoudend, resten zand, lichtg

-200

Boring 98
0

50

100

150

200

0

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

-60

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
resten roest, licht geelbruin,
ongeroerd

-100

Klei, sterk siltig, licht geelbruin

130-

Klei, sterk siltig, sterk
,roesthoudend, zwak zandhoudend

licht grijsbruin

-200

Boring 99
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
resten roest, zwak zandhoudend,
licht geelbruin, ongeroerd

-100

Klei, sterk siltig, sterk
roesthoudend, licht geelbruin

-200
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Boring 100
0

50

100

015

020

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,

n,zwak wortelhoudend, neutraalbrui
Beworteld, onder bouwvoor
ongeroerd

-105

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, matig slap, brokken klei,
sterk roesthoudend, licht geelbruin,
Ongeroerd

-230

Boring 101
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-65

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, matig stevig, matig
roesthoudend, brokken klei, licht
grijsbruin, ongeroerd

-85

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
sterk roesthoudend, licht
oranjebruin, ongeroerd

-115

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig slap, brokken klei,

inmatig roesthoudend, licht geelbru

-230

Boring 102
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-60

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
matig roesthoudend, brokken klei,
licht grijsbruin, ongeroerd ,veel
kleibrokken

120-

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, sterk roesthoudend,
zwak zandhoudend, licht
oranjebruin, ongeroerd.155-

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, matig slap, brokken klei,

inmatig roesthoudend, licht geelbru

-230

Boring 103
0

05

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig zandhoudend, laagjes
wortels, neutraalbruin, Beworteld

-60

Klei, matig zandig, zwak humeus,
matig stevig, sterk zandhoudend,
brokken klei, matig roesthoudend,
lichtbruin, Geroerd

-90

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
sterk roesthoudend, oranjebruin,
ongeroerd

-160

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, matig roesthoudend,
brokken klei, licht geelbruin

-225

Boring 104
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

-30

Klei, sterk siltig, zwak
roesthoudend, licht geelbruin,
ongeroerd

-100

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,
resten roest, licht geelbruin,
ongeroerd

-150

enZand, matig fijn, zwak siltig, brokk
klei, lichtgrijs

-200

Boring 105
0

50

100

150

200

250

0

Klei, zwak zandig, matig humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-50

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
sterk roesthoudend, oranjebruin,
ongeroerd

-100

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
sterk roesthoudend, licht
oranjebruin, Enkele zandlaagjes,
ongeroerd

-250

Boring 106
0

05

100

150

200

0

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,
neutraalbruin-20

Klei, uiterst siltig, zwak
zandhoudend, licht geelbruin,
ongeroerd

-100

Klei, sterk siltig, lichtbruin

-140

akKlei, sterk zandig, brokken klei, zw
roesthoudend, licht grijsbruin

-200

Boring 107
0

50

100

150

200

0

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

-30

Klei, uiterst siltig, zwak
zandhoudend, licht geelbruin,
ongeroerd

-100

Klei, sterk siltig, lichtbruin

-140

Klei, sterk zandig, resten klei, licht
grijsbruin

-200

Boring 108
0

50

100

150

200

0

Klei, zwak zandig, matig humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-75

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
matig stevig, sterk zandhoudend,
matig roesthoudend, lichtbruin,
ongeroerd

-105

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig stevig, sterk
roesthoudend, brokken klei, licht
geelbruin, Veel kleibrokken-155

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
d,humeus, vast, matig roesthouden

licht beigebruin

-230
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Boring 109
0

50

010

015

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

-25

Klei, sterk siltig, zwak
roesthoudend, licht geelbruin,
ongeroerd

-80

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,
resten roest, licht geelbruin,
ongeroerd

-120

Klei, sterk siltig, resten zand, zwak
roesthoudend

150-

enZand, matig fijn, zwak siltig, brokk
klei, zwak roesthoudend, lichtgrijs

-180

jsKlei, sterk siltig, laagjes zand, gri
-200

Boring 110
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
laagjes wortels, neutraalbruin,
Beworteld

-55

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
matig roesthoudend, lichtbruin,
Geroerd

95-

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
sterk roesthoudend, licht grijsbruin,
Geroerd? Gerijpt, enkele
zandlaagjes

195-

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
matig zandhoudend, matig
roesthoudend, lichtgrijs

-230

Boring 111
0

50

100

150

200

250

0

Klei, sterk siltig, matig humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

,matig wortelhoudend, donkerbruin
Beworteld-40

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
neutraalbruin, ongeroerd

-90

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
matig stevig, sterk zandhoudend,

n,sterk roesthoudend, licht grijsbrui
Enkele zandlaagjes

220-

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
licht, Geroerd?-250

Boring 112
0

05

100

150

020

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
laagjes wortels, neutraalbruin,
Beworteld-40

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
matig roesthoudend, lichtbruin,
gerijpt, geroerd?

115-

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
sterk roesthoudend, licht geelbruin,

d?Enkele zandlaagjes, deels geroer

220-

Boring 113
0

50

100

150

200

250

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,

,matig wortelhoudend, donkerbruin
Beworteld

-50

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
matig roesthoudend, licht
grijsbruin, ongeroerd

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig stevig, matig
roesthoudend, brokken klei,
lichtbruin, ongeroerd

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig stevig, brokken klei,
sterk roesthoudend, licht geelbruin

-250

Boring 114
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

30-

tKlei, sterk siltig, sporen zand, lich
geelbruin, ongeroerd

-100

Klei, sterk siltig, resten zand, zwak
roesthoudend, licht grijsbruin

170-

Zand, matig fijn, matig siltig,
brokken klei, zwak roesthoudend,
lichtgrijs-200

Boring 115
0

05

010

015

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

-35

tKlei, sterk siltig, sporen zand, lich
geelbruin, ongeroerd

100-

igKlei, sterk siltig, resten zand, mat
roesthoudend, licht grijsbruin

170-

Klei, sterk siltig, zwak
rijsroesthoudend, brokken klei, lichtg

180-

Zand, matig fijn, matig siltig, resten
roest, lichtgrijs

-200

Boring 116
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
laagjes wortels, neutraalbruin,
Beworteld

-50

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
sterk roesthoudend, lichtbruin,
ongeroerd

145-

Klei, matig siltig, zwak humeus,
matig stevig, sterk roesthoudend,
zwak zandhoudend, oranjebruin

220-

Boring 117
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
laagjes wortels, neutraalbruin,
Beworteld35-

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
matig roesthoudend, licht
oranjebruin, ongeroerd

105-

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
matig stevig, sterk roesthoudend,
sterk zandhoudend, brokken klei,
licht beigebruin

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, stevig, matig
roesthoudend, brokken klei, licht
grijsbruin

-230
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Boring 118
0

50

100

015

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
laagjes wortels, neutraalbruin,
Beworteld

-30

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
matig roesthoudend, lichtbruin,
ongeroerd

110-

Klei, matig zandig, zwak humeus,
matig stevig, sterk roesthoudend,
sterk zandhoudend, brokken klei,
licht grijsbruin

130-

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
matig stevig, sterk roesthoudend,
laagjes zand, licht grijsbruin,
enkele zandlaagjes

-165

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, sterk roesthoudend,
brokken klei, licht geelbruin-220

Boring 119
0

50

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

-50

tKlei, sterk siltig, sporen zand, lich
geelbruin, ongeroerd

-100

Klei, sterk siltig, zwak
,roesthoudend, zwak zandhoudend

licht grijsbruin

-170

Zand, matig fijn, matig siltig,
brokken klei, zwak roesthoudend,
lichtgrijs-200

Boring 120
0

50

100

150

200

250

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,

in,matig wortelhoudend, neutraalbru
Beworteld

-50

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
sterk roesthoudend, licht
oranjebruin, ongeroerd

150-

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
matig stevig, sterk zandhoudend,
matig roesthoudend, brokken klei,
licht grijsbruin

220-

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
matig stevig, matig zandhoudend,
licht-250

Boring 121
0

05

100

150

200

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
laagjes wortels, neutraalbruin,
Beworteld

-25

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
matig stevig, zwak zandhoudend,
matig roesthoudend, lichtbruin,
ongeroerd

-105

Klei, matig zandig, zwak humeus,
matig stevig, sterk roesthoudend,
sterk zandhoudend, brokken klei,
licht grijsbruin140-

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
matig stevig, sterk roesthoudend,
laagjes zand, licht grijsbruin,
enkele zandlaagjes

-230




