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Inleiding 

1.1 Onderzoekskader 
Synthegra by heeft in opdracht van CSO Adviesbureau een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van 
een verkennend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Concourslaan in Dronten (afbeelding 1.1). 
De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van nieuwbouw van 133 woningen. De 
diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend. 

Door de graafwerkzaamheden, die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel in de ondergrond aanwezige 
archeologische waarden verloren gaan. Daarom is vanwege de regelgeving van de overheid voorafgaand aan 
deze werkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

Synthegra heeft in juni en juli 2008 een bureauonderzoek uitgevoerd voor deze Iocatie.1  Op basis hiervan is 
aan het plangebied een middelhoge verwachting voor bewoningssporen uit het laat-paleolithicum tot en met 
mesolithicum en een hoge verwachting voor nederzettingterreinen uit het neolithicum toegekend. Voor de 
overige perioden geldt een lage verwachting. Geadviseerd word om het plangebied te onderzoeken door 
middel van een verkennend booronderzoek. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.12  Het veidwerk is 
uitgevoerd op 25 augustus 2008. 

Het bevoegd gezag, de gemeente Dronten, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een selectiebesluit 
nemen. 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 
Het doel van het verkennend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde gespecificeerde 
verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek door de intactheid en de diepteligging vast te stellen van het 
niveau, waarop bewoningssporen uit de periode laat-paleolithicum tot met neolithicum kunnen worden 
verwacht. Het opsporen van eventuele vindplaatsen is geen doel van het verkennend onderzoek, alhoewel 
hier wel naar gekeken is. 

De volgende onderzoeksvraag zal door middel van het verkennend veldonderzoek beantwoord worden: 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

Daarnaast zullen, voor zover mogelijk, onderstaande onderzoeksvragen beantwoord worden: 

• Zijn er archeologische vindplaatsen in het plangebied aanwezig? 
• Wat is alto zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische waarden? 
• Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 
• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

I  Leuvering, J.H.F. en L. Valckx, 2008. 
2  CvAK 2006. 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 
Het plangebied is circa 4,5 ha groot en ligt aan de Concourslaan in Dronten (afbeelding 1.1). Het terrein wordt 
in het westen begrensd door de Concourslaan, in het zuiden en het oosten door de weg De Zuid, en in het 
noorden door de bebouwing van de straat De Ruiter. Het plangebied is in gebruik als manegeterrein met 
stallen, weilanden en een parkeerplaats. Het maaiveld ligt op circa 4,0 m -NAP (Normaal Amsterdams Peil).3 

Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met bet rode 
kader (Bros: TOP25raster 1998. Topografische Dienst Nederland, Emmen). 

3  www.ahn.nl 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Inleiding 
Synthegra heeft in juni en juli 2008 een bureauonderzoek uitgevoerd voor deze locatie, waarbij voor het 
plangebied een gespecificeerd verwachtingsmodel is opgesteld.4  In dit hoofdstuk wordt de archeologische 
verwachting uit dat rapport weergegeven. 

2.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 
Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) geldt voor het plangebied een middelhoge 
archeologische verwachting. 

In de periode laat paleolithicum tot en met het mesolithicum bestond het plangebied uit een dekzandgebied 
waarop bewoning mogelijk was. Sporen van bewoning uit deze tijd bestaan uit tijdelijke kampementen van 
jagers — verzamelaars, die gekenmerkt worden door strooiing van vuursteen en houtskoolconcentraties 
(haardkuilen). De kans om deze resten aan te treffen tijdens een prospectief booronderzoek is klein. Het 
pleistocene oppervlak ligt naar verwachting op een diepte van 1,5 a 2,0 meter beneden maaiveld. In de 
directe omgeving van het plangebied zijn geen sporen uit deze periode aangetroffen. De archeologische 
verwachting voor deze periode wordt op rniddelhoog gesteld. 

Vanaf het vroeg neolithicum ging men langzaam aan over op landbouw en ontstonden er meer pernnanente 
nederzettingen. De kans om sporen uit deze periode aan te treffen tijdens een prospectief booronderzoek is 
groter dan sporen uit het laat paleolithicum en mesolithicum. In de directe omgeving van het plangebied is 
een waarneming uit deze periode geregistreerd. Sporen en vondsten worden verwacht op de top van het 
dekzand, dat naar verwachting op een diepte van 1,5 tot 2,0 meter beneden maaiveld ligt. Uit eerder 
onderzoek is bekend dat bewoning tijdens het laat-neolithicum (van de klokbekercultuur) ook op het veen 
heeft plaatsgevonden. Het is niet zeker of dit niveau binnen het plangebied nog intact is, of is geerodeerd door 
de Zuiderzee. De verwachting voor het neolithicum wordt op hoog gesteld. 

In de bronstijd zette de vernatting van het gebied door en vond er grootschalige veenvorming pleats; zo ook 
binnen het plangebied. Vanaf 300 v. Chr. (midden-ijzertijd) tot aan de droogmaking vanaf 1950 lag het 
plangebied in de Zuiderzee / het IJsselmeer. Onder deze omstandigheden was het plangebied niet geschikt 
voor bewoning. Daarom wordt de verwachting voor de periode bronstijd tot en met de nieuwe tijd op laag 
gesteld. In het verleden zijn op meerdere plaatsen in de Flevopolder scheepswrakken aangetroffen. Doze 
vondsten kunnen worden beschouw als toevaltreffers en zijn niet direct te koppelen aan een bepaald deel van 
de Flevopolder. 

4  Leuvering en Valckx, 2008. 
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Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging 
sporen 

laat- 
paleolithicum — 
mesolithicurn 

middelhoog bewoningssporen, tijdelijke 
kampementen: vuursteen artefacten, 
haardkuilen 

op pleistocene 
oppervlak; 1,5 a 2,0 
meter beneden 
maaiveld 

vroeg- 
neolithicum — 
midden- 
neolithicum 

hoog nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 

op pleistocene 
oppervlak; 1,5 a 2,0 
meter beneden 
maaiveld 

laat-neolithicum hoog nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 

op pleistocene 
oppervlak; 1,5 a 2,0 
meter beneden 
maaiveld en 
eventueel in 
onderste deel 
Hollandveen 

bronstijd — 
vroege 
middeleeuwen 

laag niet van toepassing niet van toepassing 

late 
middeleeuwen — 
nieuwe tijd 

laag scheepswrakken vanaf maaiveld 

Tabel 2.1: Archeologische vemachting per period°. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 

3.1 Methode 
Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is een verkennend 
booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 5 boringen per hectare uitgevoerd. Aangezien het 
plangebied circa 4,5 ha groot is, zijn in totaal 24 boringen gezet. Voor zover de terreinomstandigheden 
(bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) het toelieten, is een boorgrid van 40 x 50 m gebruikt, waarbij de 
afstand tussen de raaien 50 m en de afstand tussen de boringen 40 m bedraagt. Voor een optimale verdeling 
van de boringen verspringt het beginpunt van een raai 20 m ten opzichte van de naastgelegen raai. De exacte 
boorlocaties zijn ingemeten met een meetlint. 

Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een diameter van 3 
centimeter. De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 25 cm in de C-horizont van het dekzand. Het opgeboorde 
sediment is gesneden en verbrokkeld en geinspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. 
De boringen zijn lithologisch beschreven conform de NEN 51045  en bodemkundig6  geinterpreteerd. 

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 
Het plangebied is relatief vlak. Het deel ten zuiden van de virtuele lijn door de boorpunten 3 en 7 ligt ruim een 
halve meter lager dan het deel ten noorden van deze lijn. Er is geboord tot een diepte van maximaal 2,60 m 
beneden maaiveld. De locaties van de boringen staan in bijlage 3 en de boorprofielen in bijlage 4. 

In vrijwel alle boringen is op een diepte van 1,10 tot maximaal 2,10 m beneden maaiveld verspoeld dekzand 
aangetroffen. Het verspoelde dekzand is vaak blauwgrijs tot donkergrijs van kleur en bestaat uit zwak siltig 
matig fijn zand, al dan niet met schelpenresten. In de boringen 5, 9 en 15 zijn is ook onverspoeld dekzand 
aangetroffen, gekenmerkt door de aanwezigheid van een restant van het oorspronkelijke bodemprofiel. 
Bovenop het al dan niet verspoelde dekzand bevindt zich een matig siltig tot sterk siltig kleipakket dat onderin 
stork humeus en donkerbruin van kleur is en naar boven toe steeds minder humeus wordt en bruingrijs van 
kleur is. In dit kleipakket worden ook verspoelde brokken veen aangetroffen. Bovenop dit kleipakket ligt een 
schelphoudend matig siltig tot matig zandig kleipakket dat meestal niet humeus is en bruingrijs tot grijsbruin 
van kleur is en vaak sporen roest bevat. In het noordelijk deel van het plangebied ligt op het Iaatstgenoemde 
kleipakket meestal een laag ophoogzand met verharding dan wel bestrating. In het zuidelijke deel van het 
plangebied is alleen bij de boringen 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20 en 21 een opgebrachte laag bestaande uit klei 
met een dunne zandlaag op het laatstgenoemde kleipakket aangetroffen. 

In het noordelijk deel van het plangebied is geen intact bodemprofiel aangetroffen in de bovenste kleilaag. In 
het zuidelijke deel is alleen in de boringen 14, 15, 22-24 een dunne (20-40 cm dik) humeuze kleiige A-horizont 
aangetroffen in de bovenste kleilaag, die direct ligt op de kleiige C-horizont van de bodem. In de boringen 5, 9 
en 15 is in het dekzand onder de kleilaag een restant van een B-horizont van vermoedelijk een podzoibodem 
aangetroffen. Het bovenste deal A/E-horizont was niet meer aanwezig en is waarschijnlijk verspoeld. 

Het verspoelde dekzand evenals de erboven afgezette klei moot tot het Laagpakket van Walcheren worden 
gerekend, dat behoort tot de mariene Formatie van Naaldwijk. Het niet verspoelde dekzand behoort tot het 
Laagpakket van Wierden dat een onderdeel is van de Formatie van Boxtel. Het oorspronkelijk boven het 
dekzand aanwezig veen7  (Formatie van Nieuwkoop) is ook door de zee verspoeld. 

6  NEN 5104 1989. 
6  De Bakker en Schelling 1989. 
7  Leuvering 2008. 
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3,3 Archeologische indicatoren 
Bij controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Dit was 
ook niet het doel van het verkennende booronderzoek. 

3.4 Archeologische interpretatie 
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de niveaus (top dekzand en onderste deel van het veen), 
waarin archeologisch resten uit de periode laat-paleolithicum tot en met het neolithicum werden verwacht, 
grotendeels zijn verspoeld ten tijde van de uitbreiding van de Zuiderzee vanaf 300 v. Chr. De drie boringen 
waar het bodemprofiel in het dekzand deels intact was, lagen ruimtelijk gezien relatief ver uit elkaar en 
vormden geen aaneengesloten gebied. De kans dat op deze locaties een al dan niet intacte vindplaats 
aanwezig is, wordt gering geacht. Daarom kan zowel de middelhoge verwachting voor de periode laat-
paleolithicum tot en met het mesolithicum als de hoge verwachting voor de periode neolithicum uit het 
bureauonderzoek worden bijgesteld near laag. Hiermee heeft het plangebied een age verwachting voor alle 
perioden. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Inleiding 
Volgens het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een middelhoge verwachting voor de periode laat-
paleolithicum tot en met mesolithicum en een hoge verwachting voor de periode neolithicum. Voor de overige 
perioden geldt een Page verwachting. Het doel van het verkennend booronderzoek was om deze verwachting 
te toetsen door de intactheid van het bodemprofiel in het dekzand vast te stellen. 

4.2 Beantwoording onderzoeksvragen / conclusies 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 
De ondergrond bestaat voornamelijk uit verspoeld dekzand afgedekt door een marien kleipakket. In 
slechts 3 boringen van de 24 uitgevoerde boringen is een gedeeltelijk intact (B-horizont) 
bodemprofiel van de vermoedelijk oorspronkelijke podzolbodem aangetroffen. 

• Zijn archeologische resten aanwezig? 
In het plangebied zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Dit was ook niet het doel van 
het verkennend booronderzoek. Het niveau, waarop archeologische resten uit de periode laat-
paleolithicum tot en met neolithicum werden verwacht, de top van het dekzand en de basis van het 
Hollandveen, is binnen het plangebied verspoeld door de Zuiderzee. Hierdoor zijn eventueel in het 
plangebied aanwezige archeologische resten verdwenen. 

• in hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 
ontwikkeling van het gebied? 
Binnen het plangebied worden geen archeologische resten verwacht. De voorgenomen ontwikkeling 
van het gebied vormt daarom geen bedreiging voor archeologische waarden binnen het plangebied. 

Op grond van de resultaten van het veldonderzoek kan zowel de middelhoge verwachting voor de periode 
laat-paleolithicum tot en met het mesolithicum als de hoge verwachting voor de periode neolithicum uit het 
bureauonderzoek worden bijgesteld naar laag. Hiermee heeft het plangebied een lage verwachting voor alle 
perioden. 
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4.3 Aanbevelingen 
Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt er voor het plangebied geen vervolgonderzoek 
noodzakelijk geacht. 

8ovenstaand advies vormt een zogenaamd selectie-advies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop 
wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 
activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten 
worden beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Dronten), die vervolgens een selectiebesluit neemt. 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 
onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit 
volledig worden uitgesloten. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen, dat mochten er tijdens de 
geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen dan geldt conform artikel 53 
van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg8  een meldingsplicht bij het bevoegd gezag, de gemeente 
Dronten. 

B  WAMZ 2007. 
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Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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-a 
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Cromerien 

     

850.000- 

   

(warme periode) 
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Cal. jaren 
v/n Chr. 

14
C 

jaren Chronostrafigrafie Pollen 
zones Vegetatie Archeologische 

perioden 

1950- 
-  1500 

—450 
-0 -12 

- 800 
815- 

-2000 

3755- 

- 4900 

-5300 

7020 

8240- 

- 8800 
11.755- 

12.745- 

13.675- 

14.025- 

15.700- 

_ 35,000 

75.000-

 

115.000- 

130.000- 

- 300.000 

0  - 

2650- 

5000- 

8000- 

9000- 

10.150 

c (1) a) 
O o 
75 
1 

to co 
-I 

Subatlanticum 
koeler 

vochtiger 

Vb2 Loofbos 
eik en hazelaar 

overheersen 
haagbeuk 

veel cultuurplanten 
rogge, boekweit, 

korenbloem 

Nieuwe tijd 

Middeleeuwen 

Vb1 Romeinse tijd 

Va 
lJzertijd 

Bronstijd 

c a) -a -o 
.2 

Subboreaal 
koeler 
droger 

IVb Loofbos 
eik en hazelaar 

overheersen 
beuk>1% invloed 

landbouw 
(granen) 

IVa 

Neolithicum 

- 

Mesolithicum 

Atlanticum 
warm 

vochtig 
III 

Loofbos 
eik, els en hazelaar 

overheersen 
in zuiden speelt 

linde een grote rol 

1:7) (i) 2 
> 

Boreaal 
warmer  II 

den overheerst 
hazelaar, elk, iep, 

linde, es 

Preboreaal 
warmer  I 

eerst berk en later 
den overheersend 

Laat-Paleolithicum 

10.800- 

11.800- 

12.000- 

13.000- 

La
a t

-P
ie

is
to

ce
en

  0 
,.7.1-- 
c 0 
T; 
-(S 
.7.) 

Laat- 
Weichselien 

(Laat- 
Glaciaal) 

Late Dryas LW III parklandschap 

Altered LW II berkenboSSen 

dennen- en 

Vroege Dryas 

LW I 

open 
parklandschap 

Bolling 
open vegetatie met 

kruiden en 
berkenbomen 

Midden- 
Weichselien 

(Pleniglaciaal) 

  

perioden met een 
poolwoestijn en 

perioden met een 
toendra 

Midden-Paleolithicum 

Vroeg- 
Weichselien 

(Vroeg- 
Glaciaal) 

 

perioden met bos 
en perloden met 
een subarctisch 
open landschap 

Eemien 
(warme periode) loofbos 

c 0) a) o 0 .- a, _ 
a) 

c a) -to 
=2 
2 

aSaalien (ijstijd) 

 

Vroeg-Paleolithicum 

Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder et al (2003). LithosIratigrafle 
volgens De Mulder et al. (2003), Marlene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Stulver et al. (1998). 
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Brook Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen. 
Archeologische periode-Indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het aldheldkundig Bodemonderzoek (ROB). 
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollen zones volgens R Vos & P. IGden (2005). 



Bijlage 2: Boorpuntenkaart 





Zand, Wirt) 

[ Zand, zwak sillig 

Zand. °rang sling 

 
Zero', sierk sillig 

Legonda (conform NEN 5104) 

grind 
.0000•.A.: Grind. sting 

00000 
_0 0 0. 

0. 0G 4 ono ltil Grind, zwnk :podia oncro. 
if.kc50. 0A.9_. 

—) Ertro1- Grind, many zandig .000000 .1 
000000 . 

7,,',..7,,,;;;;,'4.. Grind. stork zandig 
.0 out, nn 

.r. 000 L. • I Grind, 'Moral zandig 
rovouo - ,I, 

zand 

geur 
Niel, :wok sting O' goon gent 

e.) rwalike gour 

Klee. matig stillg 9 malign your 
• slorke gem 

KWh stork sling • uilorste goer 

KIM, Mimi. sillIg geen otlmwater reactio 
zwakko olimweler mood° 

Kloi, nwok zandtg mango olimwato reactin 

Ik sterke otio-water reactio 

Klot. matig tanclig ■ oilers'° olirr•water macula 

Ktei. stork zandig p.i.d.-waarde 
O >0 

• to 
• >tea 

Loom, zwak zandig >1:0011a 

Loom, stork :aridly monsters 

I 

Zand. %/Horst 

veen 
 Veen. mlneraalarin L -  

  Veen. :wax kiwug 

27  Veen. stork kleng 

4  Veen. zwak randlg 

1  Veen, stork tandtg 

overige toevoogingen 

L_ A 
zwak burnous 

tj 
malig turmoils 

stork humus 

...
1] zwak grindlg 

[ --171 matig grindig 

i,c,]  stork grindig  

geroerd monster 

°riga/Dora monster 

ovorig 
A bijzonder bostanddeel 

4 Gemiddeld hoogste grands 
• grondwaterstand 
• Gorniddeld (Nags.° grondwi 

slib 

water 



Boring: 04 Boring: 03 

Grind, flin, stork zandig, verh rding 

.20 

Zand, matig oral, zwak sling, 
geelgrils, ophoogzand 

-to 
hint, matig slug, matig 
schelphoudend, C 

-SU 

Kiel, stark sillig, donkergfis, C, mot 
:14-=‘,„  verspoetde humeuze bandies  

matig slug, matig humeus, 
bruingrijs, C, met verspoelde 
humeuze bangles 

-120 

Klei, matig slgg, stark humeus, 
donkerbruin, C 

-170 

too Zand, matig grof, zwak slilig, zwak 
humeus, blauwgrlis. C  

Zand, matte fin, zwak slug, grits, 
C, verspoeld dekzand 

-zoo  

-to Zand, matte fin, molly 011119, stark 
grincrtg, dorikerbruin, s, 
grindverharding  

Zand, malig fin, zwak &fig. 
Itchtgrlis, a, ophoogzand 

-00 

Zand, malig fin, malig snug, 
brokken idol, grjs, s, gement 

-so 
Zand, uilerst fin, sterk 
lichtgrjs, 9, humeuze 'eagles . 

-120 

Zand, zeer lin, stark silly, sterk 
humeus, Malt g 

-210 
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250 

Boring: 02 Boring: 01 

so 
Grind, lin, stork zandig, verharding 

Zand, matig grol, zwak 
geelgfis, ophoogzand 

-03 

Klei, malig sing, malig 
schelphoudend, blauwgdis, C 

-70 

Klei, matig silfig, matig 
schelphoudend, lchltonlin-grjs, C 

-93 

malfg sIlg, zwak humus, 
bmInglis. C. afw. Mel met 
humeuze verspoekle klei 

-130 

zwak sJlg, sterk humeus, 
donkerbruln, C 

Zand, matig swot, matig snug, zwak 
humeus, blauwgrlis. C, humeuze 
bandies  

Zand, matig in, zwak alitig, 
geelgrijs, C. dekzand 

-210 

-190  

to Zand, matig fijn, matig sillig, stark 
grtndig, bruin, s, grindverharding  

Zand, matig fin, male siltig, 
Itchtgrijs, 5, ophoogzand 

.05 

Kiel, stark stItig, 2W9}1 humeus, 
sporen sche1pen, grijs, 9 

-103 

Ktel, matig zanclg, matte humors. 
ichtoranie-mijs, 9, verspoeld neon, 
gevlekt 

Zand, zeer fin, sterk 51Pog, stark 
humeus, reslen schelpen, mart, g 

-193 

Tend, matkg fin, matte silly, 
lichtgrlis-bruin 

-210 

0  

Zand, malig fin, mallg slitig, mak 

zs roesthoudend, lichtgeet•bruin, 

Zand, male lin, malig sillig, 
sporen roost, Honig rijs 

•••••• ...... 



Boring: 06 Boring: 05 

-140 

matig siWg, matig humeus, 
grijsbruin, C, humeuze bandies 
verspoeld 

Grind, fin, stark zandig, verharding 

Zand, matig (trot, zwak &Mg, 
geelgrijs, ophoogzand 

-so 
Zand, matte grafi zwak 
blauvogrijs, opimizand (rioledng), 
verspoeld 

403 

Kiel, stark sing, bruingrgs. C, 
humane bandies verspoeld 

-120 

rnatig siltig, stark humeus, 
lichtbmin, C 

-160 

-170 Kiel, malig stills, sterk humeus, 
blauwgdjza KZ2 bandjes  

Zand, matig fin, zwak slthg, zwak 
humeus, bruingdjs, Bhsb 

Zand, matig fin, zwak sting, matig 
  humeus, grijsbruln, Bhsb  

Zand, matte fin, zwak 
oranjebruln, Bsb 

Zand, mallg fin, zwak 
lichtbruth-grijs, 

Kiel, zwak zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, s 

-to 

Zand, malig fin, matig siltig, brain, s 

-65 

Kiel, malig siltig, rester) sehelpen, 
gMs 

as 
sterk sillig, zwak humeus, 

neaten schelpen, grijsbnin, g 

-120 

taei„ stark sillig, matig humeus, 
bruin, g, humeuze laagjes 

Kiel, stark elite, stark humeus, 
donkerbruln-gnis, g 

400 

Zand, matig fin, mafig zwak 
humans, donkerblauw-grijs 

425 

Zand, matig fin, O53kg still], gni s 

-360 

to bestrafing 

Zand, matig grof, zwak 
fichtbruM-grija, ophoogzand 

Zand, matig grof, zwak sillfg, gdjs, 
ophoogzand 

-60 

matig sillig, matte 
sthelphoudend, blauwgrgs, C 

Kiel, matig sillfg, gnjs, C, humeuze 
ban*: 

-100 

Kiel, malig slug, zwak humeus, 
bruingrils, C, humeuze banden, 
verspoeld 

-140 

Kiel, matte stulig, stark humeus, 
zwartgrlJs, C 

-110 

Klet, stark sling, matt° humeus, 
zwartgdjs, C  

-260 Zand, meg fijn, zwak siltig, 
.2
7 donkergrtjs, C, steeht gesorteerd  

Zand, matig fin, zwak 
oranjegrils, 8cb, dekzand  

-nun Zand, matig fin, zwak sang, 
C, dekzand  

Klel, mare(' Jana% zwak humeus, 
bruin, s 

Zand, minis fijn, malig 
fichtbmin-grtjs, s, ophoogzand 

Kiel, zwak zandig, zwak humeus, 
restart schelpen, bruin, g 

ss 
KJol, zwak zandlg, zwak 
roesthoudend, resten schelpen, 
kchloranje-bruin, g, humeuze 
Milgjes 

ae 
Veen, stark kleitg, bruin, 9, 
verspoeld 

-110 

Zand, mateg fijn, matig sitlig, gnjs, g 

Zand, malfg fin, matig siltig, 
sporen roost, fichtbruirtirgs 
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Boring: 07 Boring: 08 



-10 

Klei, stork site, zwak humus, 
fasten schelpen, donkerbrutn 

Boring: 10 Boring: 09 

Boring: 11 

0 

1 

150 

• • • • ..... 

....... • • . • ....... 
250  

200 

-150 

-110 

Zand, zeer hjn, stork sikig, math) 
humeus, donkergrgs, g  

Land, matig Nn, malty state, grijs, g 

Zand, mallg hjn, matig sittig, 
Ichibruln-gdjs 

-30 

-170 

-140 

matig slug, male humus, 
donkerbruirs-gris, Ah 

Klei, matig sifig, zwak grtnrfig. 
rnallg schelphoudend, 
lIchtbruln-grit, versloord, 
opgebracht 

Klei, matig sift), matig 
schelphoudend, lichtbruin-grIjs, C 

matig *Ng, zwak hurneus, 
matt schelphoudend, bruIngrijs, C 

matig silo, matte humeus, 
zwak schelphoudend, zwartgnis, C 

s Klei, zwak zandig, r,sak hurneus, 
donkerbrukt, 0, graszodeo  

Zand, malig ejn, zwak sillig, 
Ichtbrutnipijs, s, ophoogzand  

Ktot. stork satig, zwak humeus, 
resten schelpen, spawn roast, 
bruin, g 

Kiel, stork 5511g, matig human, 
brokken zand, 
donkerbruin-grijsbmin, g, gevlekt 

pet, stark siltig, stork humeus, 
resten seen, donkerbruin, s 

425 

110 Zand, zeerfiJn, stork sillig, zwak 
roesthoudend, rtchtoranje-bruin, s, 
z erconcr e Do  

-110 

Zand, matte grof, matig sale, zwak 
humeus, brauwgrijs, C 

.730 

Zand, malig Go, zwak sittig, zwak 
hornet's, oranjebmtn, Bhsb 

-750 

Zand, matig fljn, zwak saltg, 
.260 
--- bruingrils, Bsb  

Zand, malig rqn, zwak shag, 
fichtbruln-gris, C 

Boring: 12 

)(lel, stork site% zvrak hurneus, 
donkerbruin 

-20 

Zand, zeer fin, stork siltig, brokken 
klot, sporen roost, 
donkerbruln-lichtbruin, humauze 
laegjes, gevlekt 

-70 

aterk sikig, stork humeus, 
resten seen, bruin 

-110 

Zand, matig 0jn, malig sihig, matig 
hurneus, donkergrils 

440 

Zand, matig fin, malig 
lichtbruln.grijs 

-175 

Klei, zwak zandig, aporen meat 
bruin 

40 

Mad, mho zandig, stork humeus, 
reslen seen, sporen melt, 
bruin-donkerbruln, humeuze taagjes 

'Inc 

Zand, malig Ejn, matig 
donkergrils 

441 
Zand, motto fijn, matig sitig, zwak 
hurneus, donkerbruin-gnIs 

-roe 

Zand, matig fin, matte 31100, 
hchtbruln•grijs 

400 
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nee 

Mel, zwak zandig, zwak humeus, 
zvrak schelphoudend, brulrignjs, C, 
geband reel humus 

Met, mall &Dig, matig humeus, 
zwartgrils, C 

-170 

Zand, matig grof, zwak slug, malt 
schelphoudemb blauwgdjs, stead 
gesorteerd 

Zand, matig run, zwak of lig, 
lichlorijs, dekzand 

.so 

Met, matig slam, matig 
schelphoudend, lichtbruln-grijs, C, 
humeuze bandjes 

-140 

Zand, near fin, zwak sillig, 
-120 C, humusheenreslen  

Zand, matig fin, zwak sing, 
blauwgris, C, verspoolde dekzand 

Ia Met, matig sodg, zwok humeus, 
bruingrils, zandbitmenging, 

\ opgebrachtivergraven  --\
Zand, matig grof, zwak sillig, 
UchUmrin-grijs, kleibijmenging 
opgebrachUvergraven  

Met, nag saitg, macs 
schelphoudend, lichtbrutn-pail, C 

.70 

matig sing, zwak humeus, 
bruingeet, C, vempoetde 
humusiveen 

403 

malig sUlg, malt° harness, 
zwarignls, C, I<Z2 bandies 

-15,0 

160 
Zand, mallg grof, magi sittig, 
brokken veen, gdjs, C,verspoeid  

Iro Zand, matig grof, zwak silttg, zwak 
humeus, bruingris, C, dekzand  

Zand, matig gin, zwak slag, 
Aso bchtbrutagrgs, C, dekzend  

a 
Kiel, matig sling, mallg 
schelphoudend, prijs, Ap 

-41/ 

Kiel, stark slag, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, bruingris, C, 
geband met humusbanciesNeen 

-10 

Mel, math) sidg, matte humeus, 
zwak schelphoudend, 
donkerbrutnpris, C -se 

matig slag, matig humeus, 
zwarigrijs, C 

-170 

130 
Kiel, zwak zandig, meak humeus, 
zwartgrijs, 0, geband  

and, matIg grof, zwak slIfig, 
btauwgrgs, C, verspoeld zand  

Zand, maUg bin, zwak 
nm oranjebruin, 8hsb  

Zand, matig fin, zwak sitig, 
lichlbruIngris, C 

-100 

„Mel, matig st lts, zwak burnous, 
Marten-Is, opgebrachVvergraven  

-zo Zand, matig grof, zwak 
lichlbruingris, 
opgebrachtivergraven  

matig sittig, malrg 
schelphoudend, Ichtbruin-gdjs. C 

.50 

Mel, stark Atte, matig 
schelphoudend, bruingtils, C, 
geband met hurneuze bandjes 

-SO 

zwak zandip, zwak humeus, 
zwangris 

-150 

-110 

Kiel, nlatig sillig, zwak humans, 
matkj schelphoudend 
6chlbruingris. Ap 

zo 

Mel, stark slog, matig 
schelphoudend, bruingris, C, 
hurnouze badjes 

matig si0ig, matig humeus, 
bruin, C 

-Ile 

Boring: 16 

Boring: 14 

Zand, math, fijn, zwak slitig, 
150  C, dekzand 
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Boring: 18 

Zand, malig lips, zwak slitig, 
grijsbnrin, 

-zo 
sterk sing, zwak humeus, 

fasten schelpen, donkergrls, s, Ab 

Kiei, slerk Mktg, zwak 
roeslhoudend, oraniebruin, C, g  

Kral, clerk alkig, resten schelpen, 
grksbnrin, C, s 

IgaL sterk sriUg, mat humeus, 
fasten schelpen, bruin, C, s, 
humeuze laagjes 

IgeL sterk sang, sterk humans, 
resten neon, donkerhmin, C, 
gavlekt 

-160 
Zand, mallg gin, mallg siltig, 

verspoeld dekzand 

Zand, matig ran, matig sang, 
lichtbruin-grits. dekzand 

-210  

Zand, malig rein, zwak slIllg, sporen 
*1° ' gnn d grijsbruin, n  

Zand, matig 9jn, zwak 
brokken Idol,  rester' schelpen, grin, 

-40 Mel, stark sUlg, resten schelpen, 
grijsbruln, Ab  

Klei, 062119 zandlg, sporen west, 
bruin 

-70 
Kiel, stork slitlg, sleds humeus, 
lesion wean, donkerbruin 

-140 

Zand, zeer bin, sterk shag, =fig 
humeus, donkergrils 

-160 
Zand, matig gin, matig sitig, resten 
houl. Ftchtbruln-gnis 

Zand, malig lijn, malig sillig, 
lichtbruln.grije 

Boring: 19 Boring: 20 

sterk slag, zwak humeus, 
resten schelpen, gnjsbruin, A, s 

-JO 
slerk &Nig, matig humeus, 

bruin-donkerbruln, C, g, 
geleagd (humans) 

Kiel, stark satin, stark hums, 
donkerbruln, C, s 

.010 
Zand, vier 19n, sterk salig, stork 
humeus, awed, C, g 

430 humeus, realm) schelpen, 
Zand, matig fijn, malig sang, zwak 

donkenijs, C, g  

Zand matig Rn, malig 
bruingrijs, C 

-160 

Kiel, stork sillig, malig !lumens, -to grijsrood-bruin, vergraven  

Zand, malig grof, zwak 
\ rtchlbruln-grils, vergraven  

Klei, mallg srilig, matig 
schelphoudend, achtbruin-grris, 
vergraven 

so 
Klei, mallg Biala, mallg -60 schelphoudend, lichtbruin-grijs, 
zandbijmengIng, vergraven  

Klei, sterk sinig, zwek 
schelphoudend, fichtbrukt-grijs, C, 
humusbancles, vergraven -so 
Kiel, mean $lilig, matig humans, 
grisbruin, C 

-133 
Kid, mean sling, math] humeus, 
zwangrijs, C, btauwgrijze KZ 

-140 handles 

Zand, matig fijn, mean slilig, 
-160  blauvignis, C, humusbandles 

7,0 Klei, sterk siltig, malig humans, 
zwarigrijs, C, klei met verspoeld 
zandiveen  

Zand, matig bin, zwak 
fichtbruin-gMs, C, dekzand 

•160 

Projectnaam: Concourslaan to Dronten 

Projectcode: P0503090 Datum: 01-09-2008 



Projectnaam: Concourslaan to Dronten 

Projectcode: P0503090 Datum: 01-09-2008 

Boring: 21 Boring: 22 

AGO 

-170 

to Kiel, stork olhig, matig humeus, 
grijsbmin, Ap, vergraven  

-20 Zand, matig goof, matig 
lichtbmin-gdis, vergraven/ 
kJeibijmenging  

Wei, matig sale, rnalig 
schelphoudend, lichtbruin-goys, C 

Klek sterk sihig, zwak humus, 
zwak schelphoudend, 
lichtrufn-gnis, C, humeuze bandies 

Kiel, zwak sally, stark humeus, 
gras-donkerbrukt, C, dune 
sillbandies 

-130 

Kiel, zwak zandtg, matig hurneus. 
zwartgras, C, zandbandies 

-150 

Zand, malig grof, mishit sago, zwak 
humeus, [eaten veen, donkergras, 
C, humeuze bandies, verspoeld 

Zand, melba fan, zwak sang, 
lichtbruln-gras, C, dakznnd 

Kiel, malt' Whig, zwak humeus, 
matig schelphoudend, hiving*, Ap 

Kiel, magi siitig, malty 
schelphoudend, lichtbruirbgras, C 

-so 
Kiel, stark sally zwak 

\4° schelphoudend, lichtbruIngras, C. 
humeuze bandies  

zwak zandlg, zwak 
schelphoudend, lichtbartn-gdjs, C, 
humeuze bandies  

Mel, matig silbg, zwak humeus, 
ADO brulngras, C, gebant 

Kiel, molly satlg, matig humeus, 
zwartgras, C 

ADO 

Kiel, stark sift, molly humeus, 
zwartadis, C, zandbandjes 

.140 

Zand, matig fijn, malty satin, zwak 
humeus, zwartgrijs, C, 
humusbandies 

Zand, mobil fijn, zwak 111119, resten 
granter', fichlbruln•grlis, C, 
verspoelde dekzand met 
humusbandjes 

Boring: 23 Boring: 24 

Kiel, meg sang, zwak humaus, 
malig schelphoudend, bruIngnis, Ap 

Mel, malt sillig, zwak humeus, 
malty schelphoudend, bruingdis, Ap 

Kiel, matig satin, matig 
schelphoudend, Itchibruin-goys, C 

Mel, molly sMig, matig 
schelphoudend, lichlbruln-gras, C 

sterk sago, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, bmingras, C, 
geband 

-Co 
Kiel, maga sllUg, malty humeus, 
math; schelphoudend, bruIngras, C 

a 
Kiel, rvrak stilly, sterk humeus, 
donkerbruin, C 

Kiel, stark stall, matig humeus, 
molly lizethoudend, masbruin, C, 
KZ bandies 

410 

-120 

430 
uiterst shag. zwak humeus, 

molly 4zethoudend, zwartgnjs, C  

Zand, matig fan, maul sillig, zwak 
humeus, btauwargs, C 

-150 

Zand, malig fijn, zwak 
ichlgras, C, 

-170 

Net, stork silty, zwak humeus, 
malty azerhoudend, zwartgras, C, 

4,0 zandbantenging 

Zand, molly hjn, zwak sillig, zwak 
humus, zwartgrgs, C  

Zand, molly hin, zwak sillig, 
lichtgrijs, C, matig gesorteerd 

-140 
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