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Plangebied Venekoten te Oosterwolde, gemeente Ooststellingwerf; archeologisch

vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek
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1 lnleiding

Algemeen

. opdrachtgever: ECOstyle b.v.

. aanleiding onderzoek: inrichten ECOmunitypark

. datum uitvoering veldwerk: april/mei 2011

Locatiegegevens

. plangebied: het plangebied ligt ten zuiden van Oosterwolde, ten oosten van de Twee

Provinciënweg, ten zuiden van Venekoten (zie figuur 1).

. toponiem: Venekoten
c plaats: Oosterwolde
. gemeente; Ooststellingwerf
. provincie: Fryslân
. kaartblad topografische kaart Nederland 1:25.000:11H
o plangebied in gebruik a/s: akker- en grasland en braakliggende percelen

. oppervlakte plangebied: ca. 17,5 ha

' hoekpunten plangebied (x/Y): west: 216.080/554.589

noord: 216.4771554.897

oost: 216.7431554.669

zuid: 216.2231554.347

Onderzoeksvragen

ls de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek zinvol

is? Zijn er aanwijzingen voor archeologische nederzettingen?

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel

24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

(KNA, versie 3.2), beheerd door de Stichting lnfrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB;

http://www.sikb.nl), geldt in de praktijkals richtsnoer. RAAP beschikt over een opgravingsver-

gunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Zie tabel 1 voor de

dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden.
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2 Bureauonderzoek

Archeologische gegevens

. archeologisch advies: volgens de Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra (FAMKE)

geldt voor de periode Steentijd-Bronstijd voor circa 10,6 ha van het plangebied een 'quick-

scan'(3 boringen per ha, uit te breiden tot 6 boringen per ha indien een podzolbodem aan-

wezig is). Voor circa 6,8 ha van het plangebied geldt een karterend onderzoek 2 (6 boringen

per ha). Voor de periode lJzertijd-Middeleeuwen is voor het gehele plangebied een karterend

onderzoek 3 nodig (historisch en karterend onderzoek).
. ARCHTS-waarnemingen en -vondstmeldingen (nationaal Archeologisch lnformatie Systeem):

- in plangebied: geen

- in de directe nabijheid (< 300 m):geen. Wel zijn circa 500 m ten oosten, ten noorden en ten

westen van het plangebied bij zandafgravingen resten uit het Midden en Laat Neolithicum

aangetroffen die wijzen op vlakgraven en grafheuvels.

Historische gegevens

. historischekaarten:opdekaartvanSchotanusàSterringa(lTlS,gekarteerdaanheteindvan
de 17e eeuw) en op de kaart uit 1849 (Eekhoff, 1859) zijn binnen het plangebied geen archeo-

logisch belangwekkende elementen afgebeeld. Ten zuiden van het plangebied ontspringt de

beek het Klein Diep en in het zuidoosten ontspringt de beek het Groot Diep. Beide beken mon-

den uit in de Kuinder of Tjonger. De twee voormalige boerderijen binnen het plangebied aan de

Venekoten (nrs. 18 en 19) zijn van recente datum. Alleen de meest westelijk gelegen boerderij

is op de kaart van 1923 (Robas Producties, 1990) zichtbaar. De huidige weg de Venekoten

wordt op de kaart van Eekhoff aangeduid als de Oude Fochtelerweg met ten westen en ten

oosten hiervan respectievelijk de buurtschappen Boekhorst en Venekooten. Op de kadastrale

minuut uit 1832 (http://www.hisgis.nl) is het plangebied aangeduid als heide.

Bodemkundige en/of geologische gegevens

. bodem volgens bodemkaart; moerige podzolgronden met moerige bovengrond (Stiboka, 1971 :

code vWp) in het noordelijke deel van het plangebied en beekeerdgronden met lemig fijn zand

en keileem beginnend tussen de 40 en 120 cm en ten minste 20 cm dik (code pZg23x) in het

zuidelijke deel.
. geomorfologie (ontleend aan http://www.archis.nl): in het noordelijke deel van het plangebied

ligt een zwak golvende grondmorene, al dan niet met welvingen, bedekt met dekzand (code

3L2). ln het zuidelijke deel ligt een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden, vervlakt door

veen en/of overstromingmateriaal (code 2M14). Nog zuidelijker, net buiten het plangebied,

bevindt zich een laaggelegen beekdalbodem zonder veen (code 2R5).

F
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3 Veldonderzoek

Oppervlaktekarteri ng :

Er is geen systematische oppervlaktekartering uitgevoerd. Wel zijn tijdens het boren de delen

van het plangebied met een goede vondstzichtbaarheid (zoals geschoonde slootkanten, mols-

hopen, akkers, etc.) geïnspecteerd. Hierbij zijn geen artefacten aangetroffen.

Booronderzoek: methode

c positie boringen:min of meer gelijkmatig verdeeld over het plangebied

. gebruikt boormateriaal.'gutsboor (diameters 2 en 3 cm)

c totaal aantal boringen:82
. minimaalgeboorde diepte:0,55 m -Mv

. maximaal geboorde diepte:2,5 m -Mv

. boorbeschrijvingen: lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989)

. X-/Y-coördinaten boringen gemeten mef; meetlint, deels met RTK-GPS

Booronderzoek: resultaten

. beschrijving laagopeenvolging (lithologisch) en interpretatie (lithogenetisch): de laagopeen-

volging wordt van boven naar beneden beschreven. De toplaag bestaat uit een 0,2 tot 0,5 m

dikke bouwvoor (zwak siltig, matig humeus, matig fijn zand). Hieronder ligt in de boringen 2,39,
46,48,54 t/m 58, 61, 63, 64 en 68 een verstoorde zandlaag.

ln het noordelijke deel van het plangebied bevindt zich onder de bouwvoor/verstoorde zandlaag

dekzand met hieronder vaak keileem. Het dekzand bestaat uit zwak siltig, matig fijn zand. ln de

boringen 8,9, 18, 33,41 ,42,66 en67 zijn restanten van podzolbodems aangetroffen. Een

intacte podzolbodem bestaat van boven naar beneden uit een A-horizont (accumulatielaag), een

E-horizont (uitspoelingslaag), een B-horizont (inspoelingslaag met humus enlof ijzer en alumi-

nium), een B/C-horizont (overgangslaag) en een C-horizont (moedermateriaal). Podzolbodems

ontstaan in relatief hoge en droge zandgronden. Het aantreffen van een compleet podzolprofiel

is indicatief voor een geringe mate van bodemverstoring en dient als hulpmiddel bij de waarde-

ring van eventuele vindplaatsen. ln de vermelde boringen is alleen de B- en/of BC-horizont

waargenomen. De top van de podzolbodem is opgenomen in de bouwvoor/verstoorde zandlaag.

ln het dekzand zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

ln het zuidelijke en zuidoostelijke deelvan het plangebied liggen onder de bouwvoor en/of ver-

stoorde zandlaag beekafzettingen (geelgrijs of oranjegrijs, matig siltig, matig fijn zand met veel

ijzervlekken, zand- of leemlagen). ln de boringen 28,29 en 30 ligt in de beekafzettingen een tot

0,25 m dikke laag dekzand ingeschakeld. Onder de beekafzettingen is in de boringen 37,49,50
en 57 dekzand aangetroffen met in boring 37 in de top hiervan een 0,07 m dikke donkerbruin-

grijze, sterk siltige, detritieuze zandlaag. Hieronder bevindt zich grijs, zwak siltig en matig fijn

dekzand.
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ln het gehele plangebied komt, onder het dekzand en/of de beekafzettingen, keileem voor (licht-

groengrijze, sterk zandige, zwak grindige leem). ln het zuiden en oosten van het plangebied, in

of in de directe nabijheid van het beekdal, lijkt in een aantal boringen de top van de keileemlaag

te zijn verspoeld.

ln boring 2 is een bodemopbouw aangetroffen die duidelijk afwijkt ten opzichte van de andere

boringen in het gebied. Onder de bouwvoor/verstoorde laag bevindt zich een organogeen

pakket (veen) van circa 1,6 m dik. Het geïsoleerde voorkomen en de aanzienlijke dikte van dit

veenpakket deed de aanwezigheid van een pingoruÏne vermoeden. Deze locatie is nader onder-

zocht door middel van boringen in twee kruislings geplaatste boorraaien met circa 10 m afstand

tussen de boringen (aanvullende boringen 69 t/m 82izie figuren 1 en 2). Hieruit blijkt de aanwe-

zigheid van een depressie met een omvang binnen het plangebied van circa 70 x 35 m, waar-

van het resterende deel zich ten noorden buiten het plangebied bevindt. Onder de bouwvoor/

verstoorde laag bevinden zich achtereenvolgens veraard veen, ingewaaid zand, detritus (met

resten van mossen en grassen) of detritieus mosveen en gyttja dat aan de basis overgaat in

gyttjeus en/of detritieus zand. Onder deze depressievulling ligt een dunne laag (grindhoudend)

zand op keileem. Alleen onder het diepste deel van de depressie (boringen 2,74 en 78) is geen

keileem aangetroffen. Ondanks het ontbreken van een duidelijke ringwal (met mogelijke uitzon-

dering van de iets hoger gelegen boring 77) kan de depressie op grond van de vorm, diepte en

karakteristieke vulling worden geïnterpreteerd als een pingorestant. lnteressant is de aanwezig-

heid van een circa 0,4 m dik pakket zand in de vulling. Dit ingewaaide zand duidt op een open

landschap in de directe omgeving dat gevoelig was voor winderosie. Mogelijk is dit open land-

schap ontstaan door menselijke ingrepen in het gebied, eventueel tijdens het Neolithicum, de

periode waaruit de meest nabije archeologische resten dateren. ln de organogene vulling zijn

pal eobotani sche resten waarschijnlijk goed bewaard gebleven.
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4 Conclus¡es en aanbevelingen

Conclusies

De laagopeenvolging in het noorden en westen van het plangebied bestaat uil een bouwvoor/

verstoorde zandlaag opdekzand op keileem. ln het zuiden en oosten van het plangebied bevindt

zich tussen de bouwvoor/verstoorde laag en het dekzand een pakket beekafzettingen (meestal

zandig, sporadisch met veenresten). ln het noordwesten van het plangebied bevindt zich een

pingoruïne met een circa 1,6 m dikke, organogene vulling met daarin een laag eolisch zand. Dit

ingewaaide zand is mogelijkte relateren aan menselijke activiteiten in de directe omgeving.

Nergens is in het plangebied een intact podzolprofiel waargenomen; slechts in acht boringen is

een restant van een B- en/of BC-horizont aangetroffen. Noch in de boringen, noch op het

maaiveld zijn archeologische indicatoren gevonden.

Aanbevelingen

ln het noordwesten van het plangebied bevindt zich een pingoruïne waarvan de organogene

vulling goeddeels intact is. Aanbevolen wordt om deze locatiete ontzien bij graafwerkzaamheden

en te behoeden voor degradatie (het handhaven van het huidige grondwaterpeil). lndien

beschermende maatregelen niet mogelijk zijn, wordt aanbevolen om de vullingslagen van de

pingoruïne paleo-ecologisch te onderzoeken.

Voor het overige terrein geldt dat het onderzoek geen aanwijzingen heeft opgeleverd voor de

aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. De hier geplande ingrepen kunnen vanuit

archeologisch oogpunt zonder bezwaar worden uitgevoerd.

Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden archeologische sporen of vondsten worden

aangetroffen, moet direct contact worden opgenomen met de provinciaal archeoloog van Fryslân

. contactpersoon provincie: dr. G.J. de Langen, provinciaal archeoloog Fryslân (tel. 058-

2925487).
. contactpersoon RAAP; drs. P. van der Kroft, projectleider (tel. 0512-589140).
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Figuur 1.

Figuur 2.

Resultaten onderzoek.

Boorraaien A-A'en B-B'

Tabel 1. Archeologischetijdschaal

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen
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Tabel 1 . Archeologische tijdschaal.
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Bijlage 1 : Boorbeschrijvingen
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boring: OVENE-1
beschrijver: PK/DB, datum: 184-2011, X: 216 093,85, Y: 554 585,96, precisie locatie: 1 cm, coörd¡naatsysteem: Riksdriehoeksmeting, hoogte: 6,91, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortypet zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archeologie - verkenn¡ng, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Ooststell¡ngwerf, plaatsnaam: OosteNolde, opdrachtgever: ECOstyle, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 6,91 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, eak siltig, mat¡g humeus, donkerbruingrijs, matig fûn
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwvoor

45 cm -Mv / 6,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelük (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, matig silt¡9, lichtgeelgrüs, matig fün, ¡nterpretat¡e: deþand

50 cm -Mv / 6,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelrlk (0,3-3 cm)
L¡thologie: leem, sterk zandig, zwak gr¡nd¡9, lichtgroengrijs, interpretatie: ke¡leem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 65 cm -Mv 16,26 m +NAP

boring: OVENE-2
beschr¡jver: Pl(/DB, datum: 184-2011, X: 216 159,35, Y: 554 628,56, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 6,21, precisie hoogte: 'l cm,
referent¡evlak: Normaal Amsterdams Pe¡1, methode hoogtebepal¡ng: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archeologie - verkenn¡ng, landgebru¡k: grasland,
vondsÞichtbaarhe¡d: slecht, prov¡ncie: Fryslân, gemeente: Ooststellingwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever: ECOstyle, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 6,21 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak silt¡9, matig humeus, donkerbruingr¡js, mat¡g f¡jn
Bodemkund¡g: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv i 5,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: eros¡ef (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbru¡ngrijs, kle¡brokken, matig fijn
Bodemkund¡g: interpretat¡e: verstoord
Opmerking: leembrokken

38 cm -Mv / 5,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bru¡nzwart, veraard veen

70 cm -Mv / 5,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelUk (0,3-3 cm)
Litholog¡e: zand, matig siltig, sterk humeus, l¡chtbru¡n, mat¡g fün
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: detritieus

110 cm -Mv / 5,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delùk (0,3-3 cm), aard ondergrens: d¡ffuus (31 0 cm)
Lithologie: veen, mìneraalarm, bruin, detritus
Opmerking: veel mos

135 cm -Mv / 4,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (310 cm), aard ondergrens: diffuus (3¡0 cm)
L¡thologie: veen, m¡neraalarm, bruin, mosveen

165 cm -Mv / 4,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: veen, mineraalarm, gr¡jsbruin, gyttja
Opmerking: detritieus, vêel mosresten

195 cm -Mv 14,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, zwak siltig, l¡chtgrts, matig fijn
Opmerk¡ng: boor loopt leeg

Einde boring op 250 cm -Mv / 3,71 m +NAP

boring: OVENE-3
beschrijver: PK/DB, datum: 184-2011,X:216226,14,Y:554672,A4, precis¡e locatie: 1 cm, coörd¡naatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hægte: 6,80, prec¡sie hoogte: 'l cm,
referentievlak: Nomaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, bærtype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Fryslân, gemeente: Ooststellinwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever: ECOstyle, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 6,80 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Liihologie: zand, zwak siltig, maiig humeus, dorrkeùru¡ñgrijs, fl¿i¡g íijrì
Bodemkund¡g: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 6,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fün

cm -Mv / 6.30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aaÍd ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, eak siltig, zwak grindig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 6,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: leem, sterk zand¡9, zwak grind¡9, l¡chtgroengr¡js, interpretat¡e: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 80 cm -Mv / 6,00 m +NAP



RAAP
L

boring: OVENE-4
beschrijver: PKDB, datum: '184-2011, X:216291,Y:554721, precisie iocat¡e: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbru¡ngr¡js, matig fijn
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwvoor

39 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretat¡e: dekzand

43 cm -Mv
Algemeen: âard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak gr¡ndì9, lichtgroengr¡js, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 80 cm -Mv

boring: OVENE-5
beschrüver: Pl(DB, datum: 184-2011,X.2162A6,Y:554 656, prec¡s¡e locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdr¡ehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak silt¡g, matig humeus, donkerbru¡ngrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwoor

23 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak silt¡9, geel, matig f¡jn, interpretatie: dekzand
Bodemkund¡g: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lìthologie: leem, sterk zand¡9, zwak grindig, lichtgroengris, interpretat¡e: ke¡leem, grondmorene
Bodemkund¡g: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 90 cm -Mv

boring: OVENE-6
beschr¡jver: PllDB, datum: ß4-2011,X:216219,Y:554 613, precis¡e locatie: I m, coörd¡naatsysteem: R¡jksdriehoeksmet¡ng, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zând, zwak siltig, mat¡g humeus, donkerbruingrijs, matig fün
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwvoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 65 cm -Mv

boring: OVENE-7
beschrüver: PK/DB, datum: 184-2011, X. 216 152, Y: 554 567, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rüksdriehoeksmeting, bærtype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng:
archeologie - verkenn¡ng, landgebruik: grasland, vondstz¡chtbaarheid: slecht, provincie: Frslân, gemeente: Ooststellingwef, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever:
ECOstyle, uitvoerder: RAAP Noord

cm -Mv
Algemeeni aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrìjs, matig fijn
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwvoor

33 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak s¡ltig, lichtbru¡ngrijs, mat¡g f¡jn, interpretatie: deþand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

42 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: leem, sterk zandig, zwak gr¡ndig, lichtgroengr¡js, ¡nterpretatie: keìleem, grondmorene
Bodemkund¡g: enkele Fe-vlekken
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Einde boring op 55 cm -Mv



RAAP

boring: OVENE-B
beschrijver: Pt(/DB, datum: 184-2011, X: 216'148, Y: 554 502, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak sìltig, matìg humeus, donkerbru¡ngr¡js, mat¡g fûn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: gele¡delijk (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, zwak s¡lt¡9, bruin, matig fün, ìnterpretatie: dekzand
Bodemkund¡g: B-horizont, veel Fe-vlekken

48 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aârd ondergrens: d¡ffuus (3-1 0 cm)
Lithologie: zand, ilak siltig, lichtgeelbruin, matig frjn, interpretatie: dekzand
Bodemkundìg: BC-hor¡zont, enkele Fe-vlekken

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3¡ 0 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, aak siltig, geel, matig f¡jn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-hor¡zont

65 cm -Mv
Algemeen: åârd bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
L¡thologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengr¡js, interpretatie: keileem, grondmorene

Einde boring op 90 cm -Mv

boring: OVENE-9
beschrijver: Pl</DB, datum: 184-2011, X: 216 212,Y:554 547, precisie locat¡e: I m, coÖrd¡naatsysteem: Rijksdr¡ehoeksmet¡ng, boortype: zandguts-2 cm, doel boring;

uÌtvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: gele¡delrlk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, ilak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig f¡jn
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwvoor

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aârd ondergrens: d¡ffuus (3-1 0 cm)
Lithologie: zand, ãak siltig, lichtgeelbruin, matig fljn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv
Algemeen: eard bovengrens: d¡ffuus (310 cm), aard ondergrens: geleidelük (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, eak s¡ltig, geel, mat¡g fún, ¡nterpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-hor¡zont

48 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 cm)
L¡tholog¡ê: leem, sterk zandig, zwak grindig, líchtgroengr¡js, interpretatie: keileem, grondmorene

Einde boring op 80 cm -Mv

boring: OVENE-10
beschrüver: Pl(DB, datum: 184-2011, X: 216 280, Y: 554 593, precis¡e læât¡e: 1 m, coôrd¡naatsysteem: Rijksdr¡ehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, eak s¡ltig, matig humeus, donkerbru¡ngrijs, matig fün
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

36 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, ruak siltig, geel, matig fûn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, l¡chtgroengrüs, interpretêtie: keileem, grondmorene

Einde boring op 80 cm -Mv
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RAAP
L.

boring: OVENE-11
beschrijve-i: PK/DB, datum: ß4'2011, X: 216 346, Y: 554 638, precisie locat¡e: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdr¡ehoeksmet¡ng, bærtype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, ruak siltig, matìg humeus, donkerbruingr¡js, mat¡g fijn
Bodemkundig: interpretat¡e: bowvoor

38 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleideltlk (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, ruak siltig, lichtgrijs, matig fijn, ¡nterpretat¡e: dekzand
Bodemkundig: C-horìzont

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithotog¡e: leem, sterk zandig, zwak gr¡nd¡9, lichtgroengrijs, ìnterpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 85 cm -Mv

boring: OVENE-12
beschrijve-i: PtlDB, datum: ß4'2011,X.216 4O7,Y:554622, precis¡e locatie: 1 m, coörd¡naatsysteem: Rijksdr¡ehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerdeÍ: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, ilak siltig, matig humeus, donkerbruingrìjs, mat¡g fijn
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwvoor

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelÙk (0,3-3 cm)
Lithologìe: zand, eak silt¡9, geel, matig fijn, ¡nterpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-hor¡zont

52 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak gr¡nd¡9, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkund¡g: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 65 cm -Mv

boring: OVENE-13
beschrûve-r PllDB, datum: 184'201'l,X:21634'l,Y:554 574, precisie locat¡e: 1 m, coörd¡naatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, mat¡g f¡jn
Bodemkundig: ¡nterpretãt¡e: bouwvoor

32 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, eak silt¡9, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-hor¡zont

48 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelUk (0,3-3 cm)
L¡thologie: leem, sterk zandig, zwak gr¡nd¡9, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkund¡g: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 60 cm -Mv

boring: OVENE-14
beschrüve-r PK/DB, datum: ß4-2011,X,21627'l,Y:554 526, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmet¡ng, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruìngrijs, matig fún
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwvoor

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
L¡thologie: leem, sterk zand¡9, zwak grindig, l¡chtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
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Einde boring op 60 cm -Mv



RAAPr

boring: OVENE-15
beschrÜver: PllDB, datum: 184-2011,X.2162o9,Y:554484, precisie locatie: I m, coördinaatsysteem: R¡jksdriehoeksmetìng, bærtype: zandguts-z cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergÍens: erosief (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak s¡ltig, mat¡g humeus, donkerbruingrijs, mat¡g fün
Bodemkundig: ¡nterpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, l¡chtgroengr¡js, interpretat¡e: keileem, grondmorene
Bodemkund¡g: enkele Fe-v¡ekken

Einde boring op 65 cm -Mv

boring: OVENE-16
beschrijver: PllDB, datum: 'lA4-2O'11, X: 216 201, Y: 554 41A, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmet¡ng, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng:

u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingr¡js, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

33 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltì9, l¡chtgeelgrüs, mat¡g fijn, interpretatie: dekzand

36 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zand¡9, zwak grindig, l¡chtgroengrüs, interpretat¡e: ke¡leem, grondmorene
Bodemkund¡g: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 50 cm -Mv

boring: OVENE-17
beschrijver: PllDB, datum: 184-2011, X: 216 266, Y: 554 463, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: R¡jksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: eros¡ef (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrjjs, matig fijn
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwvoor

28 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, ruak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzett¡ngen

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zand¡9, zwak grindig, l¡chtgroengrijs, ¡nterpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundigì enkele Fe-vlekken

Einde boring op 90 cm -Mv

boring: OVENE-18
beschrÜver: PllDB, datum: 184-2011, X: 216 333, Y: 554 509, precisie locatie: I m, coörd¡naatsysteem: R¡jksdr¡ehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: eros¡ef (<0,3 cm)
Lil.holog¡e: zand, ruak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, mat¡g fijn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: bowvoor

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak s¡ltig, lichtbru¡n, matig f¡jn, ¡nterpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

32 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgr¡js, matig fijn, interpretatie: dekzand

55 cm -Mv
Algemeen: aãrd bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: leem, sterk zand¡9, zwak grindig, l¡chtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
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Einde boring op 90 cm -Mv



boring: OVENE-19
beschrtver: Pl(/DB, datum: 184-201 1, X: 21
archeologie - verkenning, landgebru¡k: akker
u¡tvoerder: RAAP Noord

RAAP
L.

6,399, Y: 554 553, precisie læatiet 1 m, coörd¡naatsysteem: R¡jksdriehoeksmeting, bærtype: zandguts-2 cm, doel boring:

, vondstzichtbaarheid: goed, prov¡ncie: Fryslân, gemeente: Ooststellingwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever: ECOstyle,

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbru¡ngr¡js, mat¡g fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwâk siltig, geel, matig fijn, ¡nterprelatie: dekzand

44 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologi€: zand, zwak s¡lt¡9, lichtorânjegrijs, veel dikke leemlagen, matig fijn, ínterpretatie: beekafzettingen
Bodemkundìg: veel Fe-vlekken

Einde boring op 85 cm -Mv

boring: OVENE-2O
beschrijver: Pl(/DB, datum: 184-2011,X 216 433,Y'.554 574, precis¡e læat¡e: 1 m, coôrdinaatsysteem: R¡jksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, ilak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fün
Bodemkundig: ¡nterpretatie: bouwvoor

36 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologìe: zând, zwak s¡lt¡g, geel, veel dikke leemlagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkund¡g: veel Fe-vlekken

Einde boring op 85 cm -Mv

boring: OVENE-21
beschrijver: Pl(DB, datum: 184-2011,X:216 467,Y'.sil 597, precisie locat¡e: I m, coörd¡naatsysteem: R¡jksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng:

uitvoerder: RAAP Noord

cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: eros¡ef (<0,3 cm)
L¡thologie; zand, zwak s¡ltig, matìg humeus, donkerbruingrijs, matig fün
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: bouwvoor

33 cm -Mv
Algemeen: êard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, ruak siltig, lichtgeelgr¡js, mat¡g fijn, intelpretatie: dekzand

38 cm -Mv
Algemeen: âard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltig, lichtoranjegr¡js, veel dikke leemlagen, mat¡g fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

Einde boring op 60 cm -Mv

boring: OVENE-22
beschrijver: PllDB, datum: 184-2011,X:216494,Y:554 556, precisie læatie: 1 m, coördinaâtsysteem: Rijksdr¡ehoeksmeting, bmrtype: zandguts-2 cm, doel boring:

u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, ryak s¡ltig, matig humeus, donkerbru¡ngrijs, matig fün
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: âbrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, sterk siltig, äak humeus, bruingrijs, matig fún, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

44 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, zwak sÌltig, l¡chtoranjegri.is, enkele s¡ltlagen, matig fùn, interpretatie: beekafzett¡ngen
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Einde boring op 80 cm -Mv



F
RAAP

E

boring: OVENE-23
beschrÜver: PKDB, datum: 184-2011, X: 216 462,Y:554 535, precis¡e læat¡e: 1 m, coördinaatsysteem: Rüksdr¡ehoeksmeting, bmrtype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, ruak siltig, mat¡g humeus, donkerbru¡ngrìjs, mâtig fijn
Bodemkund¡g: interpretat¡ei bouwvoor

28 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleideltlk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, ruak humeus, bruingrijs, matig fün, interpretatÌe: beekafzett¡ngen
Bodemkund¡g: veel Fe-vlekken

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak sìltìg, ilak grindig, oranjegr¡js, veel dikke leemlagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

Einde boring op 80 cm -Mv

boring: OVENE-24
beschrijver: PllDB, datum: 184-2011,X.216 428, Y: 59 514, precisie locat¡ê: I m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, bmrtype: zandguts-2 cm, doel boring:

u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: eros¡ef (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingr¡js, matìg fijn
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrensi efosief (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, matig siltig, oranjegrijs, enkele s¡ltlagen, los, matig f¡jn, interpretat¡e: beekafzettingen
Bodemkundlg: veel Fe-vlekken

Einde boring op 80 cm -Mv

boring: OVENE-25
beschrijver: Pl(DB, datum: 184-2011, X:21ô 396, Y: 554 490, precis¡e locat¡e: 1 m, coördinaatsysteem: R¡jksdrÌehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng:

u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, ãak siltig, mat¡g humeus, donkerbru¡ngrìjs, mat¡g fün
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, matig s¡ltig, oranjegris, veel d¡kke leemlagen, los, matig fùn, interpretat¡e: beekafzett¡ngen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

Einde boring op 60 cm -Mv

boring: OVENE-26
beschrijver: Pl(/DB, datum: 1A4-2O11,X:216363,Y:554 467, prec¡sie læatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdr¡ehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lìthologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrüs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: ãbrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, ãak slltig, l¡chtgeelgr¡js, mat¡g fljn, interpretatie: dekzand

41 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, ruak grind¡9, lichtgrijs, veel d¡kke leemlagen, matig fijn, interpretatie: beekafzett¡ngen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 60 cm -Mv
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boring
beschrüvef:
archeologie

RAAPr

: OVENE-27
PK/DB, datum: 184-2011, X: 216 330, Y: 554 446, precis¡e locat¡e: '1 m, coördinaatsysteem: Rijksdr¡ehoeksmel.ing, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:
- verkenning, landgebru¡k: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provinc¡e; Fryslân, gemeente: Oostste¡lingwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever: ECOstyle,

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, eak siltig, mat¡g humeus, donkerbruingrijs, matìg fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, eak grindig, lichtgeelgrijs, veel dikke leemlagen, matig f¡jn, interpretatie: beekafzeti¡ngen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 80 cm -Mv

boring: OVENE-28
beschrijver: PllDB, datum: 184-2011,X:216297,\:554 422, precisie læatie: I m, coörd¡naatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng:

uitvoerderi RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, ruak siltig, matig humeus, donkerbruingr¡js, mat¡g fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, zeer f¡jn, ¡nterpretat¡e: beekafzettingen

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aatd ondergrens: âbrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, eak s¡lt¡9, lichtgrijs, matig f¡jn, interpretat¡e: dekzand

53 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegrijs, veel dikke leemlagen, matig f¡jn, interpretatìe: beekafzettingen
Bodemkund¡g: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 85 cm -Mv

boring: OVENE-29
beschrijver: PK/DB, datum: 184-2011, X:. 216 260, Y: 554 398, precisie locat¡e: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdr¡ehoeksmeting, bærtype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak s¡lt¡9, matig humeus, donkerbru¡ngri.¡s, matig fijn
Bodemkundig: ¡nterpretatie: bouwvoor

32 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: eros¡ef (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig silt¡g, lichtgeelgrijs, zeer fün, interpretatie: beekafzett¡ngen

42 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, dak siltig, lichtgr¡js, mat¡g fijn, ìnterpretat¡e: dekzand

64 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrûs, veel

cm)
dikke leemlagen, mat¡g fùn, interpretat¡e: beekâfzettingen

boring: OVENE-30
beschrûver: PllDB, datum: 1A4-2O11, X:21
archeologie - verkenning, landgebru¡k: akker
uitvoerder: RAAP Noord

Einde boring op 90 cm -Mv

6 229, Y: 554 378, prec¡sie læatie: I m, coördinaatsysteem: Rüksdriehoeksmeting, booflype: zandguts-2 cm, doel boring:

, vondstzichtbaarheìd: goed, provincie: Fryslân, gemeente: Ooststellingwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever: ECOstyle,

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, eak siltig, mat¡g humeus, donkerbruingrijs, mat¡g f¡jn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosìef (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fün, interpretatie: beekafzettingen

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, l¡chtgrijs, mat¡g fijn, interpretatie: dekzand

54 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm)
Lithologie: zand, mat¡g s¡ltig, eak gr¡ndig, lichtgr¡js, veel dikke leemlagen, matig fijn, interpretat¡e: beekafzett¡ngen

Einde boring op 70 cm -Mv

I



RAAP

boring: OVENE-31
beschrÙver: PKDB, datum: 184-20'11, X: 216 236, Y: 554 441, precisie locatie: '1 m, coördinaatsysteem: Rüksdr¡ehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: ¡nterpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lilhologie: zand, zwak siltig, eak grind¡g, geel, veel d¡kke leemlagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrüs, interpretat¡e: keileem, grondmorene

Einde boring op 60 cm -Mv

boring: OVENE-32
beschr¡jver: PI</DB, datum: 184-2011, X. 21
archeologie - verkenning, landgebru¡k: akker
uitvoerder: RAAP Noord

6 303, Y: 554 486, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:
, vondstzichtbaarheid: goed, prov¡ncie: Fryslân, gemeente: Ooststell¡ngwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever: ECOstyle,

0 cm -Mv
Algemeeni aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, zwak silt¡9, matig humeus, donkerbru¡ngrüs, matig fün
Bodemkundig: ¡nterpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondeÍgrens: etosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrùs, compact, mat¡g fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkund¡g: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv
Algemeen: êard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

Einde boring op 80 cm -Mv

boring: OVENE-33
beschrijver: PllDB, datum: 1A4-2O1'l,X:216367, Y: 554 529, precis¡e locat¡e: 1 m, coördinaatsysteem: Riksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: eros¡ef (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbru¡ngrijs, mat¡g fijn
Bodemkund¡g: interpretat¡e: bowvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruin, mat¡g fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelUk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, eak siltig, zwak grindig, lichtbru¡ngeel, matig fijn, interpretat¡e: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

52 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delük (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak silt¡9, 4ak gr¡nd¡g, lichtgeelgrús, mat¡g fün, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-hoizont

95 cm -Mv
Algemeen: âard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm)
L¡thologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, l¡chtgroengrüs, interpretat¡e: keileem, grondmorene

Einde boring op 115 cm -Mv

boring: OVENE-34
beschrÜver: Pl(DB. datum: 184-201'l, X. 216 42a, Y: 554 476, precisie Iocatie I m, coördinâatsysteem Rijksdriêhoeksmêting, boortype zandgLrts-2 cm, doel bor¡ng:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbru¡ngrijs, mat¡g fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, mãtig siltig, oranjegrüs, matig fün, interpretat¡e: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelUk (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltì9, lìchtgrijs, veel dikke leemlagen, matig fijn, ¡nterpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 100 cm -Mv

I



RAAP
b.

boring: OVENE-35
beschrijvei: PKDB, dâtum: 184-2011,X:216 463,Y:554 496, precisie locatie: 1 m, coörd¡naatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fìjn
Bodemkundig: interpretalie: bouwvoor

28 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, matig silt¡9, oranjegrüs, matig fijn, ¡nterpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

47 cm -Mv
Algemeen: âard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltig, oranjegeel, matig fùn, ¡nterpretatie: beekaÊettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

4 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, eak siltig, matig grind¡9, lichtgrüs, veel d¡kke leemlagen, matig fijn, ¡nterpretat¡e: beekafzett¡ngen

Einde boring op 100 cm -Mv

boring: OVENE-36
beschrijver: PK/DB, datum: 184-201'1, X: 216 499, Y: 554 521, precisie locatie: I m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer f¡jn
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwvoor

26 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-'10 cm)
L¡thologie: zand, mat¡g siltig, oranjegeel, matig f¡jn, interpretatie: beekafzett¡ngen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: d¡ffuus (3¡ 0 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, mat¡g silt¡9, lichtgrijs, matig fijn, ¡nterpretât¡e: beekafzett¡ngen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 80 cm -Mv

boring: OVENE-37
beschrijvei: Pl(DB, datum: '184-20'11, X: 216 537, Y: 554 548, precis¡e locat¡e: 1 m, coördinaatsysteem: Rûksdriehoeksmet¡ng, bærtype: zandguts-2 cm, doel boring:

uilvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, eak s¡lt¡9, matig humeus, donkerbruingrüs, zeer fûn
Bodemkundig: ¡nterpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrensì erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: gele¡delûk (0,3-3 cm)
Litholog¡e: zand, zwak silt¡9, oranjegrijs, veel dikke leemlagen, matig fijn, interpretat¡e: beekafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

75 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologìe: zand, zwak siltìg, lichtgrijs, mat¡g fijn, interpretatie: beekafzett¡ngen

138 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: gele¡del¡jk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk silt¡g, sterk humeus, donkerbruingr¡js, zeer fin
Opmerk¡ng: detritus

145 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleìdelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelllk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, ruak siltig, gflls, matig fün, ¡nterpretat¡e: dekzand

157 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelUk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak gr¡nd¡9, l¡chtgroengris, interpretatie: keileem, grondmorene

Einde boring op 175 cm -Mv
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RAAP

boring: OVENE-38
beschrijver: Pl(DB, datum: 'lB4-2O11, X: 216 564, Y: 554 5ô9, precis¡e locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak s¡ltig, matig humeus, donkerbruingri.is, zeer f¡jn
Bodemkundig: interprctatie: bouwvoor

29 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig silt¡g, ruak humeus, bruingrijs, matig fün, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegrüs, veel d¡kke leemlagen, matig fijn, ¡nterpretatie: beekafzetlingen
Bodemkund¡g: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 80 cm -Mv

boring: OVENE-39
beschrijver: PllDB, datum: 1A4-2O11, X: 216 524,Y:554 599, precisie locatie: I m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, eak siltig, mal.ig humeus, donkerbru¡ngrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

29 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, l¡chtgr¡js, mat¡g fùn
Bodemkundig: interpretat¡e: verstoord

68 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, oranjegrûs, veel dikke leemlagen, mat¡g fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkund¡g: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 90 cm -Mv

boring: OVENE-40
beschrijver: PllDB, datum: 184-20'11, X: 216 485, Y: 554 629, precisie læatie: 1 m, coördinaatsysteem: R¡jksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingr¡js, zeer fin
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwvoor

25 cm -Mv
Algemeen: aârd bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, eak siltig, lichtgeelgrijs, mat¡g f¡jn

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig gr¡ndig, lichtgroengris, matig fin, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkund¡g: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 70 cm -Mv

boring: OVENE-41
beschrijver: PllDB, datum: '184-2011, X:216 444, Y: 554 656, precisie læat¡e: 1 m, coôrd¡naatsysteem: Rijksdr¡ehoeksmet¡ng, boofype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: eros¡ef (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruìngr¡js, zeer flJn

Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

32 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3¡ 0 cm)
L¡thologie: zand, zwak silt¡g, l¡chtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3¡ 0 cm), aard ondergrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm)
Lithologie; zand, zwak silt¡9, lichtgrijs, mat¡g fün, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv
Algemeen: aaÍd bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak gr¡ndig, lichtblawgrìjs, interpretat¡e: ke¡leem, grondmorene
Bodemkund¡g; enkele Fe-vlekken

Einde boring op 110 cm -Mv

11



RAAP
E

boring: OVENE-42
beschrijve-i: PK/DB, datum: 184-2011,X:2164O3,Y:554 687, precisie læatie: 1 m, coörd¡naatsysteemr Rijksdriehoeksmet¡ng, boortyper zandguts-2 cm, doel bodng:

u¡tvoerdÊri RAAP Noord

cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: eros¡ef (<0,3 cm)
Lithologie: zand, dak siltig, matìg humeus, donkerbru¡ngrús, zeer fiin
Bodemkundig: interpretatie: bouwoor

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: d¡ffuus (3-1 0 cm)
Litholog¡e: zand, ilak s¡ltig, lichtbru¡ngeel, matig fün, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-hor¡zont, enkele Fe-vlekken

33 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, ilak siltig, geelgrijs, mat¡g f¡jn, ¡nterpretatie: dekzand
Bodemkund¡g: C-hor¡zont

73 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grind¡9, lichtblatlwgr¡js, ¡nterPretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 110 cm -Mv

boring: OVENE-43
beschrijve-i: PKDB, datum: '184-20'11, X: 216 363, Y: 554.718, precisie læat¡e: I m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: eros¡ef (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, zwak silt¡9, matig humeus, donkerbru¡ngrûs, zeer fùn
Bodemkundig: interpretatie: bowvoor

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abruPt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, 4ak siltig, geel, mat¡g fìjn, interpretat¡e: dekzand

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologje: leem, sterk zandig, zwak gr¡ndig, Iichtblawgr¡js, ¡nterpretat¡e: keileem, grondmotene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 110 cm -Mv

boring: OVENE-44
beschrijver: PllDB, datum: 184-2011,X:216323,Y:554747, precis¡e læatie: I m, coörd¡naâtsysteem: Rüksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltig, geelgr¡js, matig fijn, interpretatie: dekzand

55 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grind¡9, lichtblawgrijs, interpretatier ke¡leem, grondmoreno
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 1 10 cm -Mv
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boring
beschrijver:
archeologie

F
RAAP

EJ

: OVENE-4S
PIVJB, datum: 26-4-2O11, X:,216 41O, Y: 554,780, precisie locat¡e: I m, coörd¡naatsysteem: Rijksdr¡ehoeksmet¡ng, bærtype: zandguts-2 cm, doel boring:
- verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarhe¡d: goed, provincie: Fryslån, gemeente: Ooststellingwerf, plaâtsnaam; Oosteruolde, opdrachtgever: ECOstyle,

uitvoerderi RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrüs, matig fün
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrüs, matig f¡jn

38 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aârd ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig f¡jn, interpretatie: dekzand

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologìe: zând, uiterst silt¡g, zwak grindig, l¡chtgroengrijs, mat¡g f¡jn, interpretat¡e: keileem, grondmorene

Einde boring op 100 cm -Mv

boring: OVENE-46
beschr¡jver: PKJB, dâtum: 264-201'1, X: 216 451 , Y: 554 750, prec¡sie locat¡e: 1 m, coörd¡naatsysteem: R¡jksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng:

u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, zwak s¡ltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fün
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, zwak s¡lt¡9, zwak grindig, grijsgeel, mat¡g fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst s¡ltig, zwak gr¡ndig, lichtgroengrijs, matig fijn, interpretatie: keileem, grondmorene

Einde boring op 100 cm -Mv

boring: OVENE-47
bschrijver: PK/JB, datum: 264-20'l'l,X:216.491,Y:554721, prec¡sie loætie: 1 m, coórdinaatsysteem: R¡jksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbru¡ngrijs, matig f¡jn
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosìef (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig silt¡9, geelgr¡js, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

70 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidelijk
Lithologie: zand, sterk silt¡g, oranjegrüs,
Opmerking: verspoelde keileem

1 10 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡deltlk (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, uiterst siltig, zwak gíndig, l¡chtgroengrijs, matig f¡.¡n, ¡nterpretatie: keileem, grondmorene

Einde boring op 175 cm -Mv

(0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelUk (0,3-3 cm)
mêtig fijn
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RAAP

boring: OVENE-48
beschrijve-i: Pt</JB, datum: 26-4 -2O'11, X:216 532, Y: 554 692, prec¡sie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmet¡ng, bærtyPe: zandguts-2 cm, doel boring:

u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltig, mat¡g humeus, donkerbruingriis, mât¡g fijn
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aârd ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matìg humeus, bru¡ngrüs, matig f¡jn
Bodemkundig: ¡nterpretatie: verstoord

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig s¡lt¡g, geelgr¡js, mat¡g fijn, interpretatie: beekafzettingen

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡del¡jk (0,3-3 cm), aard ond€rgrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, oranjegris, matig fin
Opmerking: verspoelde keileem

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelik (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, uiterst siltig, zwak gr¡ndig, lichtgroengrijs, matig fijn, interpretat¡e: ke¡leem, grondmorene

Einde boring op 110 cm -Mv

boring: OVENE-49
beschrijver: PwJB, datum: 264-2011,X:216.572, Y: 554 662, prec¡sie loætie: 1 m, coörd¡naatsysteem: Riksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

uìtvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, ilak siltig, mat¡g humeus, donkerbru¡ngrÜs, matig fùn
Bodemkundig: interpretatie: bouwoor

cm -Mv
Algemeent aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, mât¡g siltig, geelgrijs, matig fijn, ¡nterpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm)
Lithologìe: zand, ruak siltig, geelgrûs, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand

Einde boring op 100 cm -Mv

boring: OVENE-50
beschrijver: PK/JB, datum: 264-20'l'l,X'.216615, Y: 554 630, prec¡sie loætie: 1 m, coord¡nâatsysteem: R¡.iksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, ilak siltig, matig humeus, donkerbru¡ngriis, matig fijn
Bodemkund¡g: interpretatie: bolMoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig frln, ¡nterpretat¡e: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

cm -Mv
Algemeen; aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, compact, matig fün, interpretatie: dekzand

Einde boring op 90 cm -Mv
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RAAP
L.

boring: OVENE-51
beschrÜver: Pl(JB, datum: 264-2011,X:216 607, Y: 554 586, precisie locatie: 1 m, coórdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmet¡ng, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, zwak sìltig, matig humeus, donkerbruingrüs, mat¡g fijn
Bodemkund¡g: interpretatie: bowvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Litholog¡e: zand, matig s¡ltig, geelgr¡js, matig f¡jn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

95 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delrjk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst s¡ltig, grijs, matig fün
Opmerking: verspoelde ke¡leem

Einde boring op 150 cm -Mv

boring: OVENE-S2
beschrìjver: Pl(JB, datum:264-2011,X:2'16 567, Y: 554 617, precisie lo€tie: 1 m, coörd¡naatsysteem: Rijksdriehoeksmet¡ng, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, aak s¡lt¡9, matig humeus, donkerbru¡ngrts, matig fûn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv
Algemeent aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: gele¡delijk (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, matig siltig, geelgriis, mat¡g f¡jn, inlerpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: veel F+vlekken

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delijk (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, sterk silt¡9, grijs, matig fùn
Opmerking: verspoelde keileem

Einde boring op 95 cm -Mv

boring: OVENE-53
beschrÜveri PllJB, dâtum: 264-2011, X: 216 527 , Y: 554 647, precisie loætie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdr¡ehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

u¡tvoerder: RAAP Noord

cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: eros¡ef (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingr¡js, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm), aard ondergrens: gele¡delijk (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fin, interpretat¡e: beekafzettingen
Bodemkundig: veel F+vlekken

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Litholog¡e: zand, sterk siltig, gr¡js, mat¡g fùn
Opmerking: verspoelde keileem

Einde boring op 90 cm -Mv
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RAAP

boring: OVENE-54
beschfive.-li Pl(/JB, datum: 26-4 -2O11, X:216 487 , Y: 554 676, precisie locat¡e: I m, coördinaatsysteem: Rúksdr¡ehoeksmeting, boolype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, zwak siltìg, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: gele¡deltlk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, mat¡g siltig, matig humeus, bruingeel, matig fÜn

Bodemkundig: ¡nterpretatie: verstoord

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aârd ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zånd, sterk siltig, gr¡js, matig f¡jn
Opmerking: verspoelde ke¡leem

120 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiteßt silt¡g, zwak gr¡ndig, lichtblawgrijs, mat¡g fÜn, interpretatie: keileem, grondmorene

Opmerking: mogelûk verspoeld

Einde boring op 150 cm -Mv

boring: OVENE-55
beschrìjve'i: PIVJB, datum: 26-4-20 l 1, X: 21 ô 535, Y: 554 742, prec¡sie loætie: I m, coörd¡naatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortyPe: zandguts-2 cm, doel borìng:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologìe: zand, ãak siltig, matig humeus, donkerbruingrìjs, matig fijn
Bodemkund¡g: interpretatìe: bouwvoor

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologìe: zand, dak s¡ltig, matig humeus, donkerbruingrÛs, matig fÙn

Bodemkundig: interpretat¡e: verstoord

Einde boring op 150 cm -Mv

boring: OVENE-56
beschr'rjve'i: Pl{lJB, datum: 264'2011,X:216 575,Y:554713, prec¡sie locat¡e: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdr¡ehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen:
L¡tholog¡e:

aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
zand, ruak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig f¡jn

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lìthologie: zand, matig s¡ltig, geelgr¡js, mat¡g fün
Bodemkundig: ¡nterprelatie: verstoord

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matíg silt¡g, geelgr¡js, matig f¡jn, ¡nterPretat¡e: beekafzettingen

Einde boring op 100 cm -Mv
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RAAP
E,

boring: OVENE-57
beschrìjveri Pl(/JB, datum: 264-2011, X:216 616, Y: 554 682, precisie locatie: 1 m, coörd¡naatsysteem: R¡jksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel borìng:

uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, ruak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fún
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: eros¡ef (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergr¡js, matig fin
Bodemkundìg: interpretat¡e: verstoord

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thoiogie: zand, matig siltig, geelgr¡js, matig fijn, ¡nterpretat¡e: beekafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

95 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, 4ak s¡ltig, zwãk grindig, geelgrìjs, matig fùn, ¡nterpretatie: dekzand

Einde boring op 105 cm -Mv

boring: OVENE-58
beschr¡jver: PKJB, datum: 264-2011, X: 21 6 655, Y: 554 652, precis¡e locatie: I m, coörd¡naatsysteem: Rûksdr¡ehoeksmeting, bmrtype: zandguts-2 cm, doel boring:

u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
L¡tholog¡e: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingr¡js, matig fijn
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwvoor

20 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbru¡ngr¡js, matig fijn
Bodemkundig: inteFretatie: verstoord

105 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgroengrijs, matìg fün
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde keileem

Einde boring op 140 cm -Mv

boring: OVENE-59
beschr¡jver: PKJB, datum: 264-201'l, X: 21 6 459, Y: 554 847, precisie locâtie: 1 m, coördinaatsysteem: R¡jksdriehoeksmet¡ng, bærtype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng:

ECOstyle, uitvoerder RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, eak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundìg: ¡nterpretatie: bouwvoor

44 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, ruak s¡ltig, geelgrijs, matig fûn, ¡nterpretatie: beekafzettingen

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst s¡ltig, lichtblawgrijs, matig fijn, ¡nterpretatie: ke¡leem, grondmorene

Einde boring op 140 cm -Mv
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RAAP
L

boring: OVENE-60
beschrijvei: Pl(JB, datum: 264-20'11, X:216 500, Y: 554 8'17, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Riksdriehoeksmeting, bærtype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng:

ECOstyle, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, äak siltig, mat¡g humeus, donkerbruingrijs, matig fün
Bodemkundig: ¡nterpretat¡e: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: veen, ilak zandì9, donkerbruin, detritus, compact
Bodemkundig: interpretat¡e: verstoord
Opmerking: keileembrokken

100 cm -Mv
L¡thologie: zand, uiterst siltig, zwak gr¡ndig, lichtblawgrijs, matig f¡jn, interpretat¡e: keileem, grondmorene
Opmerking: mogelûk verspoeld

Einde boring op 150 cm -Mv

boring: OVENE-61
beschrüver: PK/JB, datum: 264-2011, X:216 538, Y: 554 788, prec¡sie locatie: I m, coördinaatsysteem: Riksdriehoeksmetìng, bærtype:
archeologie - verkenn¡ng, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, prov¡ncie: Fryslån, gemeente: Ooststellingwerf, plaatsnaam:
ECOstyle, u¡tvoerder: RAAP Noord

zandguts-2 cm, doel boring:
Oosteruolde, opdrachtgever:

cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidell]k (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak silt¡9, matig humeus, donkerbruingr¡js, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelik (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, ruak siltig, matig humeus, bru¡ngrijs, mat¡g f¡jn
Bodemkundig: interpretatie: veÍstoord
Opmerking: keileembrokken

75 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk silt¡g, lichtblawgrijs, matig f¡jn, interpretat¡e: ke¡leem, grondmorene
Opmerking: mogelijk verspoeld tot 95

Einde boring op 110 cm -Mv

boring: OVENE-ô2
beschr¡jver: PllJB, datum: 264-20'l'l, X: 216 579, Y: 554 757, precisie locatie: I m, coÖrdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng:
archeologie - verkenning, landgebru¡k: grasland, vondstz¡chtbaarhe¡d: slecht, provincie: Frslân, gemænte: Ooststellingwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgeveri
ECOstyle, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbru¡ngrijs, mat¡g fÜn

Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: bouwvoor

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
L¡tholog¡e: zand, matig s¡ltig, geelgrijs, mat¡g fijn, ¡nterpretatie; beekafzett¡ngen

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrensr diffuus (3-1 0 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, sterk s¡ltig, lichtgr¡js, matig fûn
Opmerk¡ng: verspoelde ke¡leem

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, u¡l.erst s¡ltig, lichtblauwgrûs, matìg fljn, ¡nterpretatie: kelleem, grondmorene
Opmerkìng: mogel¡jk verspoeld

Einde boring op 150 cm -Mv
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RAAP

boring: OVENE-63
beschrijver: PllJB, datum: 264-20'11,X:216621,Y:'il727, precisie locatie: I m, coörd¡naatsysteem: Rüksdriehoeksmeting, bærtype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng:
archeologie - verkenning, landgebruìk: grasland, vondstz¡chtbaarheìd: slecht, provinciet Fryslân, gemeente: Ooststell¡ngwel plaatsnaam: OosteNolde, opdrachtgever:
ECOstyle, uitvoerderi RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: gele¡delijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, eak s¡ltig, ruak humeus, bruingrijs, matig fún
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: eros¡ef (<0,3 cm)
Lithologie; zand, zwak silt¡9, zwak humeus, bruingr¡is, zandbrokken, matig fùn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: verstoord

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst sìltig, zwak gr¡ndig, l¡chtblawgrûs, matig fün, interpretatie: keileem, $ondmorene
Opmerk¡ng: mogelijk verspoeld

Einde boring op 100 cm -Mv

boring: OVENE-64
beschrijver: Pl(/JB, datum: 264-2011,X:216 664, Y: 554 695, precisie locatìe: I m, coördinaatsysteem: R¡jksdriehoeksmeting, bærtype: zandguts-2 cm, doel boring:
archeologie - verkenn¡ng, lândgebru¡k: grasland, vondsÞichtbaarheid: slecht, prov¡ncie: Frslân, gemeente: Ooststell¡ngwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever:
ECOstyle, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, zwak s¡ltig, matig humeus, donkerbruingr¡js, matig fijn
Bodemkund¡g: ¡nterpretâtie: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, zwak s¡ltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fin
Bodemkundig: ¡nterpretatie: verstoord

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrenst abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, mat¡g s¡ltig, oranjegrijs, matig fin, ¡nterpretat¡e: beekafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk s¡ltig, ilak gr¡ndig, lichtblauwgrûs, mat¡g fùn, interpretatie: ke¡leem, grondmorene
Opmerking: mogelijk verspoeld

Einde boring op 120 cm -Mv

boring: OVENE-65
beschr¡jver: PK/JB, datum: 26-4-2o11 , X:216 7oo, Y: 554 66ô, prec¡sie locatìe: f m, coörd¡naatsysteem: Rüksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

ECOstyle, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: eard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, eak s¡ltig, matig humeus, donkerbruingñjs, matig f¡jn
Bodemkund¡g: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief
L¡thologie: zand, mat¡g s¡ltig, geelgrijs, veel dunne zandlagen, mat¡g fûn,

138 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, u¡terst s¡ltig, zwak grindÍ9, lichtblâwgrijs, mat¡g f¡jn, interpretatie: keileem, grondmorene
Opmerking: mogel¡jk verspoeld

Einde boring op 150 cm -Mv

(<0,3 cm)
interpretatìe: beekafzett¡ngen
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boring: OVENE-66
beschrijver: PllJB, datum:26-4-2011,X:216705,Y:554717, precisie loætie: 1 m, coördinaatsysteem: R¡jksdr¡ehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:
archeologie - verkenning, landgebr¡k: grasland, vondstz¡chtbaarhe¡d: slecht, provincie: Frslân, gemeente: Ooststellingwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever:
ECOstyle, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, ruak siltig, mal¡g humeus, donkerbruingriis, mat¡g fûn
Bodemkundig: ìnterpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, ruak siltig, bru¡ngeel, mat¡g fijn, ¡nterpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, ruak siltig, lichtbruingeel, matig fin, ¡nterpretat¡e: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 60 cm -Mv

boring: OVENE-67
beschrijver: PKJB, datum: 2õ4-2011, X: 216 665, Y:554745, precisie locatie: 1 m, coörd¡naatsysteem: Rüksdriehoeksmeting, boortype: zandguts-2 cm, doel boring:

ECOstyle, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, ilak siltig, matig humeus, donkerbruingr¡js, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
L¡thologìe: zand, eak sill¡9, bru¡ngeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-hor¡zont, veel Fe-vlekken

38 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelük (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak s¡ltig, l¡chtbruingeel, mat¡g fijn, interpretatie: deþand
Bodemkundig: BC-hor¡zont, enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, ruak s¡lt¡9, geel, matig fijn

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, u¡terst s¡ltig, zwak grind¡9, lichtblawgrüs, matìg fijn, interpretatie: ke¡leem, grondmorene

Einde boring op 60 cm -Mv

boring: OVENE-68
beschrijver: Pl(JB, datum:264-20'11,X.216625,Y:554774,precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boorlype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng:
archeologie - verkenning, landgebr¡k grasland, vondstz¡chtbaarheid: slecht, provincie: Frslân, gemeente: Ooststellingwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever:
ECOstyle, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwåk siltig, mat¡g humeus, donkerbru¡ngr¡js, matig f¡jn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak sìltig, geelgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: verstoord

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak grindig, lichtblauwgriis, mat¡g fûn, ìnterpretatie: keileem, grondmorene
Opmerking: mogelik verspoeld

Einde boring op 105 cm -Mv
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boring: OVENE-69

referent¡evlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepal¡ng: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenn¡ng, lândgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Ooststell¡ngwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever: ECOstyle, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 6,19 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, mat¡g humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkund¡g: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 6,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: ínterpretatie: veßtoord

cm -Mv / 5,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelik (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, ãartbruin, veraard veen

60 cm -Mv / 5,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig silt¡9, bruin, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: detr¡t¡eus

'1 00 cm -Mv / 5,1 9 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelûk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelUk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, detritus
Opmerking: mos- en zeggeresten

130 cm -Mv / 4,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delük (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, m¡neraalarm, gr¡jsbruin, detritus
Opmerking: ilak gyttieus

154 cm -Mv / 4,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens; abrupt (<0,3 cm),
Lithologie: zand, ruak siltig, gr¡js, matig fijn

aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

182 cm -Mv I 4,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak gr¡ndì9, l¡chtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

Einde boring op 200 cm -Mv / 4,19 m +NAP

boring: OVENE-70
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepal¡ng: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebru¡k: grasland,
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Ooststellingwerf, plaatsnaam: Oosteruolde, opdrachtgever: ECOstyle, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 6,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, l¡chtbru¡n, matig f¡jn
Bodemkundig: ¡nterpretatie: bouwvoor

52 cm -Mv / 5,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijsbru¡n, veraard veen

87 cm -Mv / 5,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, mat¡g fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: detritìeus

1'14 cm -Mv I 5,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3
Lithologie: zand, mat¡g silt¡9, ilak grindig,

118 cm -Mv / 5,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, l¡chtblawgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

Einde boring op 150 cm -Mv / 4,86 m +NAP

cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
lichtgrijs, matig fijn
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RAAP
E,

boring: OVENE-71
beschrüver: Pt(,/DB, datum: 24-5-2011,X:216134,43, Y: 554 ô11,68, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdr¡ehoeksmeting, hægte:6,50, prec¡sie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Pe¡1, methode hoogtebepãl¡ng: GPS, bærtype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebru¡k: grasland,
vondstz¡chtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Ooststellingwed, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever: ECOstyle, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 6,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak s¡ltig, zwak humeus, l¡chtbruin, matig fün
Bodemkundig: ¡nterpretat¡e: verstoord

35 cm -Mv / 6,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengÍens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, eak s¡ltig, mâtig humeus, donkerbruingr¡js, matig fijn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: verstoord

68 cm -Mv / 5,82 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, ¡nterpretatie: dekzand

76 cm -Mv / 5,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grind¡9, lichtblawgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

Einde boring op 90 cm -Mv / 5,60 m +NAP

boring: OVENE-72
beschrüver: Pl</DB, datum: 24-5-2011 , X. 216 126,O9,Y:554 606,28, precisie locatie: 1 cm, coörd¡naatsysteem: Rûksdr¡ehoeksmet¡ng, hægte: 6,62, precisie hoogte: I cm,
referent¡evlak: Nomaal Amsterdams Pe¡1, methode hoogtebepaling: GPS, bælype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstz¡chtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Ooststellingwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever: ECOsty¡e, uitvoerder: RAAP Noord

cm -Mv / 6,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak s¡ltig, zwak humeus, lichtbru¡n, mat¡g fijn
Bodemkund¡g: interpretatie: verstoord

38 cm -Mv / 6,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: efos¡ef (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, ilak s¡ltig, mat¡g humeus, donkerbru¡ngrijs, matig f¡jn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: bouwoor

53 cm -Mv i 6,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak s¡ltig, l¡chtbruingeel, matig lùn, ¡nterpretat¡e: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

cm -Mv / 6,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: leem, sterk zandig, zwak grindjg, lichtblauwgr¡js, interpretatie: keileem, grondmorene

Einde boring op 80 cm -Mv / 5,82 m +NAP

boring: OVENE-73

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boolype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstz¡chtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Ooststellingwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever: ECOstyle, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 6,82 m +NAP
Algemeen: âard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak s¡lt¡9, zwak humeus, lichtbruin, matig f¡jn
Bodemkund¡g; ¡nterpretatie: verstoord

cm -Mv / 6,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak silt¡9, matig humeus, donkerbruingrijs, mat¡g fijn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: verstoord
Opmerking: bouwoor

40 cm -Mv / 6,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, eak siltig, lichtbruingeel, mat¡g fljn, interpretatie: dekzand
Bodemkund¡g: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 6,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: leem, steft zandig, zwak gr¡ndig, blauwgr¡js, interpretatie: keileem, grondmorene

Einde boring op 80 cm -Mv / 6,02 m +NAP
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boring: OVENE-74

referentievlak: Nomaal Amsterdams Pe¡1, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenn¡ng, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarhe¡d: slecht, provinc¡e: Fryslân, gemeente: Ooststellingwerf, plaatsnaam: Oosteruolde, opdrachtgever: ECOstyle, uitværder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 6,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingr¡js, matig fijn
Bodemkundig: ¡nterpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv / 5,99 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
L¡thologie: veen, sterk zandig, zwartbtu¡n, veraard veen
Bodemkundig: interpretatie: versl.oord

40 cm -Mv / 5,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleideltjk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, eartbru¡n, veraard veen, spoor hout

53 cm -Mv / 5,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: ge¡eidel¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking; detritieus

82 cm -Mv / 5,45 m +NAP
Algemæn: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (31 0 cm)
Lithologie: veen, zwak zand¡9, l¡chtbruin, detritus
Opmerking: sterk gyttjeus

100 cm -Mv I 5,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
L¡thologie: veen, zwak zand¡9, bruin, detr¡tus
Opmerking: mos- en zeggeresten, zandlâagje op '1 20 cm

147 cm -Mv / 4,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrenst gele¡deltlk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: veen, zwak zandig, l¡chtbruin, enkele zandlagen, detr¡tus
Opmerk¡ng: mos- en zeggeresten, sterk gyttjeus

178 cm -Mv I 4,49 m +NAP
Algemeen:
Litholog¡e:

aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
zand, zwak siltig, zwak grind¡9, lichtgrijs, matig f¡jn

Einde boring op 230 cm -Mv / 3,97 m +NAP

boring: OVENE-75

referentievlak: Nomaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeolog¡e - verkenn¡ng, landgebru¡k: grasland,
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslån, gemeente: Ooststellingwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgeveri ECOstyle, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 6,40 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens; erosief (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, zandbrokken, matig f¡jn
Bodemkundig: ¡nterpretatie: verstoord

39 cm -Mv / 6,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelük (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zand¡9, äartbruin, veraard veen

50 cm -Mv / 5,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delùk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, matig s¡lt¡g, bruin, mat¡g fün
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: detritieus

105 cm -Mv / 5,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: difiuus (310 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, lichtbruin, detritus
Opmerking: mosresten

122 cm -Mv / 5,1 8 m +NAP
Algemeen: aard bovengrensr diffuus (3¡ 0 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig sìlt¡g, l¡chtbruingrijs, mat¡g fùn
Opmerking: licht detrit¡eus

140 cm -Mv / 5,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm),
L¡thologie: zand, ilak siltig, lichtgr¡js, mat¡g fùn

aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

160 cm -Mv / 4,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologìe: leem, sterk zandig, zwak gr¡nd¡9, l¡chtgroengrüs, interpretatie: keileem, grondmorene

Einde boring op 200 cm -Mv I 4,40 m +NAP
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boring: OVENE-76
beschrijvei: Pl(DB, datum:24-5-2011, X:216.183,33, Y:554 644,36, prec¡s¡e locatie: 1 cm, coörd¡naatsysteem: Rijksdr¡ehoeksmeting, hægte: 6,16, precisie hoogte; 1 cm,
referentievlak: Normãâl Amsterdams Pe¡1, methode hoogtebepaling; GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - v€rkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaârhe¡d: slecht, prov¡ncie: Fryslân, gemeente: Ooststellingwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgeveÍ ECOstyle, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 6,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, #ak s¡ltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

5 cm -Mv / 6,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak s¡ltig, sterk humeus, ilartbru¡n, mat¡g fijn
Bodemkund¡g: ¡nterprelat¡ê: slootvulling
Opmerking: veraard

14 cm -Mv / 6,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, matig silt¡g, bru¡n, enkele detr¡tuslagen, mal¡g fijn
Bodemkund¡g: veel Fe-vlekken, interpretatie: slootvulling
Opmerking: detritieus

55 cm -Mv / 5,61 m +NAP
Algemeenr aard bovengrens: geleidelik (0,3-3 cm), aard ondergrens: âbrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, ryak siltig, lichtgr¡js, matig fijn
Bodemkund¡g: interpretat¡e: slootvulling

98 cm _Mv ¡ 5,,19 ¡ +NAp
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrùs, matig f¡jn
Bodemkund¡g: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 165 cm -Mv / 4,51 m +NAP

boring: OVENE-77
beschrûve¡: PK/DB, datum: 24-5-201'l,X:216'192,80, Y:554650,33, prec¡sie loæt¡e: 1 cm, coördinaatsysteem: Rüksdriehoeksmeting, hoogte:6,95, precis¡e hoogte: 1 cm,
referentievlak: Nomaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenn¡ng, landgebruik: akker,
vondstz¡chtbaarheid: goed, provincie: Fryslân, gemeente: Ooststell¡ngwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever: ECOstyle, u¡tvoerder: RAAP Nærd

0 cm -Mv / 6,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelük (0,3-3 cm)
Litholog¡ê: zand, ilak s¡lt¡g, matig humeus, bruingr¡js, mâtig fijn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 6,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delijk (0,3-3
L¡tholog¡ei zand, ruak siltig, bruin, matig fün
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: verstoord
Opmerking: keileembrokken

cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

65 cm -Mv / 6,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengfens: abrupt (<0,3 cm), âard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak s¡lt¡g, mat¡g humeus, donkerbru¡ngrûs, matig f¡jn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

71 cm -Mv / 6,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: d¡ffuus (3¡0 cm)
L¡thologÍe: zand, zwak siltig, bruin, mat¡g fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 6,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, ilak siltig, geel, matig fin

105 cm _Mv / 5,90 m +NAp
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grind¡9, lichtgroengr¡js, interpretat¡e: ke¡leem, grondmorene

Einde boring op 150 cm -Mv / 5,45 m +NAP

24



RAAP

boring: OVENE-78
beschrüver: Pl(DB, datum: 24-5-2O11, X. 216 154,O9, Y: 554 635,69, prec¡sie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: R¡jksdriehoeksmeting, hoogte: 6,02, precisie hoogte: 1 cm,
referent¡evlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruìk: grasland,
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Ooststellingwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever: ECOstyle, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 6,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwvoor

30 cm -Mv / 5,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens:
Litholog¡e: zand, zwak siltig, bru¡ngrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: ¡nterpretat¡e: verstoord
Opmerk¡ngr keileembrokken

erosief (<0,3 cm)

65 cm -Mv / 5,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, äartbruin, veraard veen

75 cm -Mv / 5,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig s¡ltig, bruin, matig fijn
Bodemkund¡g: veel Fe-vlekken
Opmerkìng: detritieus

90 cm -Mv / 5,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelrjk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bru¡n, detritus
Opmerking: mos- en zeggeresten

160 cm -Mv 14,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelik (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, mât¡g s¡ltig, sterk humeus, bruingrijs, matig fijn
Opmerking: detritus en gyttja

185 cm -Mv 14,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand,4ak s¡ltìg, 4ak grindig, l¡chtgrijs, matig fijn

Einde boring op 220 cm -Mv / 3,82 m +NAP

boring: OVENE-79
beschr¡jver: Pl(DB, datum: 24-5-2011, X: 21 6 1 65,79, Y: 554 620,1 1 , precisìe locatie: 1 cm, coörd¡naatsysteem: Riksdriehoeksmeting, hoogte: 6,24, prec¡sie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Nomaâl Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstz¡chtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente; Ooslstellingwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever: ECOstyle, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 6,24 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig f¡jn
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwvoor

33 cm -Mv / 5,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidell]k (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, eak zand¡9, 4artbruin, veraard veen

40 cm -Mv / 5,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (310 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, ruak humeus, lichtbru¡n, matig fùn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: detr¡tieus

85 cm -Mv / 5,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (310 cm), aard ondergrens: geleidelUk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, m¡neraâlarm, bruin, detritus
Opmerking: mos- en zeggeresten

120 cm -Mv / 5,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delUk (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡delUk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, lichtbru¡n, matig fün
Opmerking: detr¡tieus

'125 cm -Mv / 4,99 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelrlk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig silt¡9, grüs, matig fljn

128 cm -Mv / 4,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindrg, lichtgroengrùs, ¡nterpretatie: kerleem, grondmorene

Einde boring op 150 cm -Mv 14,74 m +NAP
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RAAP

boring: OVENE-8O
beschrijver: PllDB, datum: 24-5-2011,X.216 171,ø2,Y.554612,O2, precisie locâtie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rùksdriehoeksmet¡ng, hoogte:6,35, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak Nomaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenn¡ng, landgebru¡k: grasland,
vondstzichtbaarheid: slecht, prov¡ncie: Fryslân, gemeente: Ooststell¡ngwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever: ECOstyle, uitvoerder: RAAP Noord

cm -Mv i 6.35 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, eak siltig, matig humeus, donkerbruingriis, mat¡g fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwoor

28 cm -Mv / 6,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, ryak humeus, bru¡n, matig fün
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: detr¡tìeus

66 cm -Mv / 5,69 m +NAP
Algemeen: âard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zånd, eak siltig, eak grind¡g, geelgrijs, mat¡g fijn, interpretatie: verspoeld dekzand

cm -Mv / 5,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt 1.9,3 ç¡¡, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lil.holog¡e: leem, sterk zandig, zwak grind¡9, l¡chtgroengrüs, interpretatie: ke¡leem, grondmorene

Einde boring op 150 cm -Mv / 4,85 m +NAP

boring: OVENE-81
beschrüver: Pl(/DB, datum: 24-5-2011,X:216 177,74, Y 554 603,92, prec¡sie locatie: 1 cm, coörd¡naatsysteem: Rijksdr¡ehoeksmeting, hoogte:6,50, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Pe¡1, methode hoogtebepal¡ng: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenn¡ng, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Ooststellingwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachtgever: ECOstyle, u¡tvoerderi RAAP Noord

0 cm -Mv / 6,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: eros¡ef (<0,3 cm)
Lithologie: zand, eak s¡lt¡9, mat¡g humeus, donkerbru¡ngr¡js, mat¡g fijn
Bodemkund¡g: interpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv / 6,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: eros¡ef (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig s¡ltig, geelgrijs, zeer fijn

40 cm -Mv / 6,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: leem, sterk zandig, zwak gr¡ndig, lichtgroengr¡js, ¡nterpretat¡e: ke¡leem, grondmorene

Einde boring op 70 cm -Mv / 5,80 m +NAP

boring: OVENE-82
beschrijver: PllDB, datum: 24-5-2011,X.2162O9,59, Y: 554 661,25, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte:6,77, prec¡sie hoogte: I cm,
referentievlak: Nomaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarhe¡d: goed, provincie; Fryslân, gemeente: Ooststellingwerf, plaatsnaam: OosteMolde, opdrachlgever: ECOstyle, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 6,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleìdel¡jk (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, 4ak siltig, eak humeus, bruingr¡js, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 6,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelrjk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, ilak siltig, zwak humeus, grijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkund¡g: ìnterpretât¡e: opgebrachte grond

49 cm -Mv ¡ 6,29 ¡ +NAp
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgr¡js, mat¡g frln, interpretatie: dekzand

55 cm -Mv / 6,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, l¡chtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

Einde boring op 75 cm -Mv / 6,02 m +NAP
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