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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Enschede heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in de periode 

augustus t/m november 2011 een archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek uitge-

voerd in verband met de geplande herontwikkeling van een aantal terreinen binnen de Vliegbasis 

Twenthe in de gemeenten Enschede en Dinkelland.

Het onderzoek bestond uit twee delen, te weten een bureau- en veldonderzoek met betrekking tot 

archeologische resten uit de periode Prehistorie tot de Tweede Wereldoorlog (deel 1 van dit rap-

port) en een specifieke bureaustudie gericht op archeologische relicten van de Fliegerhorst Twente 

uit de Tweede Wereldoorlog (deel 2). In deel 3 van dit rapport zijn de conclusies en aanbevelingen 

van beide delen geformuleerd.

Deel 1: Voor de perioden Prehistorie tot en met de Middeleeuwen geldt over het algemeen dat er 

een (sterke) relatie is tussen de landschappelijke context (geomorfologie en bodemopbouw) en de 

aanwezigheid van archeologische resten. Voor een deel van de Middeleeuwse resten, maar vooral 

voor resten uit de Nieuwe tijd is deze relatie minder dominant of geheel afwezig.

Doel van het archeologisch onderzoek met betrekking tot archeologische resten uit de peri-

ode Prehistorie tot WOII was allereerst het middels bureauonderzoek verwerven van informatie 

over bekende en te verwachten archeologische waarden teneinde de informatie op de vigerende 

gemeentelijke archeologische verwachtingskaart te verfijnen en waar nodig aan te passen. Het 

doel van het veldonderzoek was vervolgens het toetsen van de herziene verwachting. Op basis 

van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen in het 

onderzoeksgebied is vervolgens een advies met betrekking tot archeologisch vervolgonderzoek 

geformuleerd.

Uit de resultaten van het veldonderzoek blijkt dat de bodemgesteldheid (veldpodzolgrond) in het 

overgrote deel van de deelgebieden kenmerkend is voor een lage, natte landschappelijke ligging. 

Tevens bleek de bodem in grote delen van het gebied verstoord te zijn tot onder het archeologisch 

relevante niveau. Op basis van het veldonderzoek zijn enkele zones te duiden met een ligging op 

een dekzandrug (zone A op het Vliegveld) waaraan een middelhoge verwachting kan worden toe-

gekend en enkele zones in het Zuidkamp met een plaggendek (al dan niet in combinatie met een 

podzolprofiel). Aan deze zones kan een hoge archeologische verwachting worden toegekend.

Deel 2: De bureaustudie naar resten van de Fliegerhorst uit WOII had als doel het opstellen van 

een gespecificeerde archeologische verwachting voor dit specifieke tijdvak, aangezien deze peri-

ode niet vertegenwoordigd is op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart. Het onder-

zoek betrof een gecombineerde studie van archieven, literatuur en luchtfoto’s en een veldinspectie 

gericht op relicten uit WOII.



RAAP-RAPPORT 2473
Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

6

Deel 3: Voor de periode van de Prehistorie tot WOII worden de volgende aanbevelingen gedaan. 

De gebieden met een middelhoge dan wel hoge verwachting komen in aanmerking voor nader 

archeologisch onderzoek. Voor de gebieden met een lage verwachting gelden in principe geen res-

tricties ten aanzien van de geplande ontwikkeling van het gebied. Voor deze zones wordt dan ook 

geen archeologisch vervolgonderzoek (met betrekking resten uit tot de periode van de Prehistorie 

tot WOII) aanbevolen.

Fliegerhorst Twente is van grote betekenis voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 

in het oosten van Nederland. Concrete resten van het oorlogsverleden dragen op een krachtige 

manier bij aan de beleving van geschiedenis van dit deel van het verleden. De voormalige Duitse 

vliegbasis werkt sterk op de verbeelding van veel mensen. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet alleen 

om (archeologische) kenniswaarden, maar ook om de emotionele en symbolische betekenis van 

de Fliegerhorst voor de regio Twente en als symbool van de luchtoorlog in het algemeen. Het 

ensemble van archeologische resten uit WOII op en rond de Vliegbasis Twenthe heeft waarde als 

lieu de memoire, een plaats waar de geschiedenis van de oorlog nog letterlijk tastbaar is. De aan-

beveling is om bij toekomstige ingrepen respectvol om te gaan met deze resten en daarbij alle tijd-

lagen van 1931 tot 2007 in beschouwing nemend. Niets in de Fliegerhorst staat als object op zich-

zelf: het past allemaal in een geheel, van de gebouwen van de Duitse Luftwaffe, tot de moderne 

straaljagershelters, tot de afvaldumps in de bosschages bij de Druiventros; de sporen vertellen 

tezamen een verhaal. In een bredere context is het bovendien wenselijk om een WOII-laag op te 

nemen op de gemeentelijke archeologische beleidskaart en een in de toekomst te vervaardigen 

cultuurhistorische beleidskaart.

Bouwbiografisch onderzoek in de bestaande bebouwing kan bovendien een extra dimensie geven 

aan het bestaande verhaal van de vliegbasis. Daarnaast kan worden aanbevolen dat toekomstig 

OCE-onderzoek dan wel opruimwerkzaamheden archeologisch begeleid dient te worden.
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Inleiding

Kader
In opdracht van de gemeente Enschede heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in de periode 

augustus t/m oktober 2011 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband 

met de geplande herontwikkeling van een aantal terreinen behorende bij Vliegbasis Twenthe in de 

gemeenten Enschede en Dinkelland. Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie 

van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeolo-

gische resten.

Voor de perioden Prehistorie tot en met de Middeleeuwen geldt over het algemeen dat er een 

(sterke) relatie is tussen de landschappelijke context (geomorfologie en bodemopbouw) en de aan-

wezigheid van archeologische resten. Voor een deel van de middeleeuwse resten, maar vooral 

voor resten uit de Nieuwe tijd is deze relatie minder dominant of geheel afwezig. Een gangbare 

manier om archeologische resten op te kunnen sporen is het verrichten van een bureauonderzoek 

waarbij archeologische gegevens gecombineerd worden met historisch en landschappelijk kaart-

materiaal. Het resultaat is een vlakdekkende kaart waarop de kans op het aantreffen van archeo-

logisch resten staat aangegeven (archeologische verwachtingskaart). Vervolgens kan ter plaatse 

gericht gezocht worden naar archeologische resten door middel van booronderzoek en in later sta-

dium door proefsleuvenonderzoek en/of opgravingen.

De onderzoeksmethoden voor resten uit de Tweede Wereldoorlog wijken hier van af. De (ver-

moedelijke) ligging van resten uit deze periode kunnen in kaart worden gebracht door uitgebreid 

archiefonderzoek en luchtfotostudie. Van veel typen oorlogsresten, zoals afvaldumps, is echter 

nooit gedocumenteerd waar deze liggen. Gangbaar archeologisch onderzoek als booronderzoek is 

evenmin doelmatig, aangezien WOII-vindplaatsen veelal klein in omvang zijn en bovendien veld-

onderzoek bemoeilijkt wordt door mogelijke aanwezigheid van explosieven.

Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende waarden en ver-

wachte archeologische resten teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Doel van 

het verkennend veldonderzoek was het toetsen van die gespecificeerde archeologische verwach-

ting. De resultaten hiervan worden beschreven in deel 1 van het rapport. Deel 2 van dit rapport 

omvat het resultaat van een bureaustudie met veldinspectie naar archeologische resten van de 

Fliegerhorst uit de Tweede Wereldoorlog. Doel van dit onderzoek is het opstellen van een gespeci-

ficeerde archeologische verwachting voor dit tijdvak. Op basis van de onderzoeksresultaten en de 

aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen zijn tenslotte in deel 3 adviezen geformu-

leerd met betrekking tot archeologisch vervolgonderzoek.
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nummer toponiem centrumcoördinaten oppervlakte ARCHIS-onderzoeksmelding

1 + 5 Vliegveld Twente 257.500/477.300 412 ha 48101

2 Kamp Prins Bernhard 259.600/476.700 10,4 ha 48101

3 Overmaat 257.100/475.200 1,5 ha 48102

4 Oostkamp 258.700/476.500 24,5 ha 48101

6 Zuidkamp 257.800/474.600 47,3 ha 48102

Tabel 1. Overzicht van de deelgebieden met oppervlakte en onderzoeksmeldingen.
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Figuur 1. Ligging van het onderzoeksgebied met de verschillende deelgebieden; inzet: ligging in Nederland.
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Administratieve gegevens
Vliegbasis Twenthe is gesitueerd in de noordwesthoek van de gemeente Enschede. Een smalle 

zone (tussen vliegveld en Sniedersveldweg/Knollerveldweg) is gelegen in gemeente Dinkelland. 

Het onderzoeksgebied is gelegen op kaartbladen 28H en 34F. Het bestemmingsplan Vliegbasis 

Twente bestaat uit zes deelgebieden. Onderhavig onderzoek heeft betrekking op deze zes gebie-

den (figuur 1, tabel 1). Ze beslaan in totaal een oppervlak van ca. 490 ha.

Huidige situatie
Vliegveld Twente
Vliegveld Twente omvat de deelgebieden 1 en 5, die momenteel in gebruik zijn als vliegveld voor 

particulieren. De deelgebieden worden gekenmerkt door een aantal start- en landingsbanen, waar-

bij de een zuidwest-noordoost georiënteerde baan in deelgebied 1 het meest prominent aanwe-

zig is. Aangrenzend aan de banen liggen grasvelden en bosschages. Verder doorkruisen enkele 

wegen de vliegbasis. Langs de taxibanen en op grotere afstand van de start- en landingsbanen 

liggen gebouwen die samenhangen met het gebruik van het vliegveld als militaire vliegbasis. Deze 

gebouwen (o.a. hangars) worden vandaag de dag gebruikt als o.a. opslagruimte en onderkomen 

voor diverse bedrijven en de brandweer. Het voormalige schietterrein in het noordoosten van deel-

gebied 5 bestaat vandaag de dag uit bos. Buiten de hekken van de vliegbasis worden de deelge-

bieden gekenmerkt door bouwland.

Kamp Prins Bernhard
Het Kamp Prins Bernhard bestaat grotendeels uit bos. Op een aantal percelen zijn woonhuizen 

aanwezig. In het noordoosten ligt een voormalige tennisbaan.

Overmaat
Deelgebied Overmaat wordt grotendeels gekenmerkt door bos. Hiernaast zijn er enkele gebouwen 

aanwezig.

Oostkamp
In dit deelgebied is sprake van veel bebouwing. De oostelijke helft bestaat vooral uit gebouwen 

die eerder in gebruik zijn geweest als munitiebunkers. Het westelijke deel wordt gekenmerkt door 

kleine en grote hallen en kantoorgebouwen. Ook voor de Oostkamp geldt dat een deel van de 

gebouwen vandaag in gebruik is als opslag- of bedrijfsruimte. De bebouwing wordt omsloten door 

bosschages. Buiten de hekken van de vliegbasis wordt het deelgebied gekenmerkt door grasland.

Zuidkamp
Het Zuidkamp bestaat voor grote delen uit grasland. Op een aantal plaatsen zijn bosschages aan-

wezig. Verdeeld over het deelgebied staan voormalige militaire gebouwen. Deze worden vandaag 

de dag bewoond of zijn in gebruik als kantoor. Hiernaast wordt het gebied door een aantal wegen 

doorsneden.
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Geologische perioden Archeologische perioden
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tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2010

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Nieuwste tijd  (=Nieuwe tijd C)

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat
Midden
Vroeg

V
ro

eg

Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg

Laat
Vol

A
B

Karolingisch
Merovingisch laat
Merovingisch vroeg

Ottoons

Subboreaal

Atlanticum

Boreaal
Preboreaal

Denekamp

Hengelo

Moershoofd

Odderade

Eemien
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Belvedère/Holsteinien

Elsterien

Brørup

Saalien II

Saalien I

Glaciaal x

Bølling

Allerød
Late Dryas

Vroege Dryas

Vroegste Dryas

Vroeg
Subatlanticum

Laat
Subatlanticum

Oostermeer

Holsteinien

- 1795

- 1500
- 1250
- 1050
- 900
- 725
- 525
- 450

- 1650

- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 35.000

- 12.500

463.000

- 250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat

- 9700

- 450 voor Chr.

- 0

- 3700

- 7300
- 8700

- 1150 na Chr.

- 11.050
- 11.500
- 12.000

- 60.000

- 71.000

- 30.500

- 114.000
- 126.000
- 236.000
- 241.000
- 322.000

- 384.000
- 416.000

- 13.500
- 12.500

- 336.000

Tabel 2. Geologische en archeologische tijdschaal.
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Toekomstige situatie
De deelgebieden op de voormalige Vliegbasis Twenthe zullen worden herontwikkeld. De plannen 

bevinden zich momenteel in een dermate vroeg stadium dat de concrete inrichtingsplannen voor 

de verschillende deelgebieden op dit moment nog niet bekend is. Uitgangspunt voor onderhavig 

onderzoek is een vlakdekkende verstoring tot onder het archeologisch relevante niveau (i.c. 0,3-

0,7 m -Mv).

Onderzoeksopzet en richtlijnen
Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek. Hoewel voor deelgebie-

den 1 en 5 reeds een bureauonderzoek is uitgevoerd (Arcadis, 2007) beslaat het onderhavige 

bureauonderzoek het gehele onderzoeksgebied.

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 Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; 

www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtsnoer. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, 

verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zie tabel 2 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde geologische en archeologische peri-

oden. Achter in dit rapport is een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen en worden enkele vak-

termen beschreven (zie verklarende woordenlijst).
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Deel 1: Prehistorie tot WOII



RAAP-RAPPORT 2473
Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

16



RAAP-RAPPORT 2473
Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

17

1 Bureauonderzoek

1.1 Methoden
Het bureauonderzoek met betrekking tot de archeologie uit de periode van de Prehistorie tot WOII 

is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. Omdat voor een 

groot deel van deze periode een (sterke) relatie geldt tussen landschappelijke ligging en de kans 

op de aanwezigheid van archeologische resten, zijn ten behoeve van het bureauonderzoek reeds 

bekende archeologische en aardkundige gegevens verzameld en is het grondgebruik in het onder-

zoeksgebied in het heden en verleden geïnventariseerd. Het uitgangspunt voor het bureauonder-

zoek vormde de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart (Boshoven, 2005). Waar nodig is 

gebruik gemaakt van aanvullende literatuur.

Geraadpleegd zijn de volgende bronnen:

het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS);- 

de Archeologische Monumenten Kaart (AMK);- 

de gemeentelijke archeologische verwachtingskaarten van Enschede (Boshoven e.a., 2005) en - 

Dinkelland (Scholte Lubberink, 2007);

historisch en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuurlijst);- 

gebiedsspecifieke literatuur (zie literatuurlijst);- 

de recente topografische kaart 1:25.000;- 

recente luchtfoto’s uit Google Earth (www.earth.google.com);- 

een luchtfoto uit 2010 (verkregen via gemeente Enschede);- 

het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);- 

het informatiesysteem Kennis Infrastructuur CultuurHistorie (KICH).- 

1.2 Resultaten
Aardkundige situatie
Algemeen

Het gebied ten noorden van Enschede ligt op de overgang van een dekzandgebied naar de stuw-

wal van Oldenzaal-Enschede. De voet van de stuwwal ligt direct ten oosten van het Zuidkamp en 

ten oosten van het vliegveld, waarmee het overgrote deel van deelgebieden Het Vliegveld, Over-

maat en het Zuidkamp (deelgebieden 1, 3 en 5) in het dekzandlandschap ligt, en Kamp Prins Bern-

hard en Oostkamp (deelgebieden 2 en 4) aan de voet van de stuwwal liggen.

De deelgebieden in het dekzandlandschap liggen grotendeels in een relatief laaggelegen dekzand-

vlakte (figuur 2) die pas in de (loop van de) 20e eeuw is ontgonnen. Uitzondering hierop vormt het 

overgrote deel van het Zuidkamp waar duidelijke ruggen aanwezig zijn (zichtbaar op AHN alsmede 

op Bonnekaart uit 1908).
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Tussen de noordelijk gelegen deelgebieden (Vliegveld, Oostkamp, Kamp Prins Bernhard en Over-

maat) en het deelgebied Zuidkamp in het zuiden ligt het beekdal van de oost-west georiënteerde 

Eschbeek (figuur 3). Deze beek ontwatert een deel van de westelijke stuwwalhelling. Op de Bon-

nekaart uit ca. 1900 (zie figuur 7) is de beek duidelijk zichtbaar evenals diverse dekzandruggen 

aan (met name) de noordoever van de beek. Ter hoogte van een deelgebieden Vliegveld en Oost-

kamp ligt een west-oost georiënteerde zone die van nature eveneens nat is zoals blijkt op de Bon-

nekaart (zie figuur 7). Het betreft een voormalig beekdal dat in de loop van de tijd grotendeels is 

dichtgegroeid met veen waarna een moerasachtig gebied achterbleef.
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Figuur 2. Uitsnede van de bodemkaart.
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De stuwwal is opgestuwd door ijslobben in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. In een latere fase van 

deze ijstijd is de stuwwal ‘overreden’ door landijs waarbij deze bedekt is met een pakket keileem. 

Het Oostkamp en Kamp Prins Bernhard en het oostelijke deel van het Vliegveld liggen op de voet 

en lage helling van de stuwwal en gedeeltelijk in een droog dal (Kleinsman e.a., 1979) (figuur 4). 

De gestuwde afzettingen bestaan voornamelijk uit zand en grind, maar in enkele zones bevindt 

zich tertiaire klei. Deze stugge klei is beter bestand tegen erosie dan zand/grind dat is en daarom 

steken de zones waar de klei dagzoomt als heuvels boven het landschap uit (zoals de Lonneker-

berg). Hier en daar is het gestuwde pakket afgedekt met een dunne laag dekzand of door zandige 

smeltwaterafzettingen.
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Figuur 3. Uitsnede van de geomorfologische kaart.
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Het vliegveld (deelgebieden 1 en 5)

Het vliegveld ligt grotendeels in een dekzandvlakte, aan de oostzijde overgaand in de voet van de 

stuwwal. Van nature doorsneden enkele beekdalen het gebied van oost naar west, maar bij aanleg 

van het vliegveld zijn deze dichtgeschoven. Het AHN (figuur 5) langs de randen van het vliegveld 

enkele kleine dekzandkopjes zien.

Ter plaatse van de dekzandvlakte zullen met name veldpodzolgronden en natuurlijke eerdgronden 

aanwezig zijn. Veldpodzolgronden zijn bodems die onder relatief vochtige omstandigheden zijn 

gevormd. Ze worden vaak aangetroffen in jonge ontginningsgebieden, in bossen en in heidevel-

den. Ze kenmerken zich doorgaans door de aanwezigheid van een uitspoelingshorizont (E-hori-
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Figuur 4. Uitsnede van de geologische kaart.
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zont) waar de ijzer- en humusdeeltjes zijn uitgespoeld en door een inspoelingshorizont waarin 

deze deeltjes zijn (her)afgezet (B-horizont).

In de gedichte beekdalen bevinden zich onder een pakket opgebrachte grond waarschijnlijk 

beekeerdgronden: bodems met een 10 tot 30 cm dikke, donker gekleurde, humeuze en vaak klei-

ige of sterk lemige bovengrond (minerale eerdlaag of A-horizont) of bouwvoor (Ap-horizont) die in 

de regel rechtstreeks op het moedermateriaal (C-horizont) rust. Dergelijke bodems zijn onder natte 

tot zeer natte omstandigheden gevormd. Als gevolg van sterk wissellende grondwaterstanden is de 

C-horizont vaak rijk aan ijzerconcreties en/of roestvlekken.

Kamp Prins Bernhard en Oostkamp (deelgebieden 2 en 4)

Deze deelgebieden liggen op de westelijke helling van de stuwwal, direct ten zuiden van de Lon-

nekerberg. De westelijke punt van het Oostkamp bevindt zich op nog geen 35 m +NAP en loopt 

in oostelijke richting op tot ca. 51 m +NAP in het oosten. Tussen de deelgebieden Oostkamp en 

Kamp Prins Bernhard bevindt zich een kleine bult (hoogte van 2 m; zie figuur 5) waarna de hoogte 

in oostelijke richting wat afneemt naar ca. 46 m +NAP aan de oostgrens van Kamp Prins Bernhard. 

Het zuidelijke deel van het Oostkamp is gesitueerd in een droog dal (zie figuren 3 en 5) dat door-

loopt tot in het Kamp Prins Bernhard.

Volgens de Bodemkaart van Nederland (schaal 1:50.000) is binnen deze twee deelgebieden (net 

als op het vliegveld) sprake van veldpodzolgronden (zie figuur 2: code Hn21). In het westelijke 

gedeelte van Kamp Prins Bernhard zouden zich (gestuwde) tertiaire kleigronden bevinden. De klei-

gronden kenmerken zich over het algemeen door een ca. 20 cm humeuze bovengrond. Het lutum-

gehalte in de bovengrond bedraagt tot ca. 20%, terwijl de ondergrond veel zwaarder is (tot 60% 

lutum). De gronden hebben veelal een roestig karakter en door de slechte doorlatendheid zijn de 

oppervlakkige lagen in natte perioden snel verzadigd waarbij een schijnwaterspiegel ontstaat.

Overmaat (deelgebied 3)

Het deelgebied Overmaat ligt in het dekzandgebied direct ten noorden van de Eschbeek. Volgens 

de Geomorfologische Kaart van Nederland (schaal 1:50.000) ligt het gebied in een zone met gor-

deldekzandwelvingen (code 3L6) waarin hoofdzakelijk veldpodzolgronden aanwezig zijn (resp. 

figuur 3 en 2). Volgens het AHN (zie figuur 5) zijn binnen dit deelgebied echter geen duidelijke wel-

vingen aanwezig.

Zuidkamp (deelgebied 6)

Het Zuidkamp ligt in de overgangszone van het dekzandgebied naar de voet van de stuwwal. De 

Geomorfologische Kaart van Nederland (schaal 1:50.000) toont aan de oostzijde van het onder-

zoeksgebied een droog dal zich tevens op de hoogtekaart manifesteert. In bodemkundig opzicht 

valt het gebied uiteen in drie bodemgeografische zones: in het noordoostelijke deel van dit deelge-

bied, ter hoogte van het erosiedal, zijn gooreerdgronden (code pZn23) ontwikkeld, in de zuidelijke 

zone bevinden zich veldpodzolgronden (code Hn21), het resterende en grootste deel het Zuidkamp 

wordt in beslag genomen door hoge zwarte enkeerdgronden (code zEZ23).
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Hoge enkeerdgronden kenmerken zich door een humeus cultuurdek met een minimale dikte van 

0,5 m, doorgaans ook wel plaggendek genoemd. Deze bevinden zich meestal op de hogere delen 

van het landschap. Het plaggendek is van antropogene oorsprong en ontstaan door het langdurig 

bemesten met plaggen en/of potstalmest. Plaggendekken in Oost-Nederland dateren veelal uit de 

Nieuwe tijd (Spek, 2004).

Bewoningsgeschiedenis
Prehistorie

Uit de omgeving van de noordelijk gelegen deelgebieden zijn in ARCHIS maar enkele losse vonds-

ten bekend, waarvan bovendien slechts de globale vindplaats bekend is. Het betreft enkele (vuur)

stenen artefacten zoals een Scandinavische dolk (ARCHIS-waarnemingsnr. 2780; Laat Neolithi-

cum tot Midden Bronstijd) uit de omgeving van het vliegveld en twee neolithische bijlen van de 

Lonnekerberg (ARCHIS-waarnemingsnr. 2926).

Rond het Zuidkamp daarentegen zijn afgelopen jaren diverse archeologische (voor)onderzoeken 

uitgevoerd (tabel 3), waarbij een aantal prehistorische vindplaatsen is ontdekt (Scholte Lubbe-

rink, 2001 en 2006; Schabbink, 2010). De meeste vindplaatsen zijn gewaardeerd door middel van 

proefsleuvenonderzoek. In een aantal gevallen bleek geen sprake van een (behoudenswaardige) 

vindplaats.

ARCHIS-
waarnemingsnr.

toponiem vondsten datering

49759 Lonneker Es 2 vuurstenen afslagen Paleolithicum-Neolithicum

49765 Lonneker Es (westflank) 1 vuurstenen afslag Mesolithicum-Neolithicum

49765 Lonneker Es (westflank) handgevormd aardewerk Neolithicum-Middeleeuwen

49783 Erve Vergert handgevormd aardewerk Neolithicum-Middeleeuwen

49789 Lonneker E (flank naar Esbeek) vuurstenen afslag Mesolithicum-Neolithicum

49789 Lonneker Es(flank naar Esbeek) handgevormd aardewerk in oude 
akkerlaag

Late Middeleeuwen

409443 Kamp van Scheperij karrenspoor en enkele losse 
vondsten

Mesolithicum-Nieuwe tijd C

409445 Erve Klaaskate greppel onder laat-middeleeuwse 
akkerlaag

55448, 405625 Erve de Scheperij handgevormd en 
kogelpotaardewerk 

Late Middeleeuwen en Nieuwe 
tijd

56871, 405627; 
413688

Erve Het Sprakel handgevormd aardewerk, vuur-
steenafslagen en steengoed; boer-
derij uit de 18e eeuw; ten oosten 
van Sprakelweg: sporen uit de 
IJzertijd

Mesolithicum-Middeleeuwen/
Nieuwe tijd

49785 Erve Winkel aardewerk (gedraaid) Late Middeleeuwen

Tabel 3. Overzicht van archeologische vondsten en vindplaatsen rond het Zuidkamp.
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Figuur 6. Grondgebruik van het Zuidkamp in 1832 met veldnamen.
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Middeleeuwen en Nieuwe tijd

Het onderzoeksgebied valt in zijn geheel binnen de grenzen van de historische marke Lonneker. 

De nederzetting of buurtschap Lonneker wordt reeds in bronnen uit de 10e eeuw na Chr. vermeld 

als Loningheri. Uit deze bronnen blijkt dat een deel van de huidige erven of boerderijen in Lonne-

ker reeds in die tijd bestond. Uit historische bronnen uit de Late Middeleeuwen blijkt dat er in die 

tijd binnen de grenzen van het onderzoeksgebied tenminste één erf aanwezig was. Het betreft het 

omstreeks 1941 verdwenen erf Overmaat (Overmading) in het Zuidkamp. Het erf was eigendom 

van de Proost van het kapittel van Oldenzaal en wordt in een bron uit ca. 1300 voor het eerst ver-

meld. Net ten oosten van het deelgebied Zuidkamp heeft eveneens een historisch erf gelegen erf 

Sprakel (1450: Sprakelrode). In 2009 is hiervan de boerderij uit de Nieuwe tijd opgegraven (Schab-

bink, 2010), maar de verwachte (middeleeuwse) voorganger is niet op de bewuste locatie aange-

troffen. Deze kunnen zich eventueel binnen de grenzen van deelgebied Zuidkamp bevinden, maar 

een meer oostelijke locatie lijkt (gezien de landschappelijke situatie) meer voor de hand te liggen. 

Wel blijken op de dekzandrug met plaggendek ten zuiden van het nieuwtijdse erf Sprakel archeolo-

gische resten vanaf het Neolithicum aanwezig te zijn.

Op basis van ervaringen elders in Twente kan gesteld worden dat in de onmiddellijke nabijheid van 

de voormalige erven Overmaat en Sprakel archeologische resten van middeleeuwse voorgangers 

aanwezig zullen zijn. De kans hierop is het grootst langs de randen van (de) nabijgelegen oude 

bouwlanden of essen. De van oorsprong middeleeuwse erven zijn aangegeven op de gemeente-

lijke archeologische verwachtingskaart.

Uit de aanwezigheid van diverse andere laat-middeleeuwse erven in de omgeving van met name 

het Zuidkamp blijkt dat delen van het onderzoeksgebied in de Late Middeleeuwen reeds tot agra-

risch gebied waren ontgonnen. De flanken van de stuwwal (onder andere Lonneker Es) en de 

hoge(re) dekzandruggen in het dekzandgebied (onder andere Vergerts Es en ’t Vanekerrot) zijn in 

de Middeleeuwen en waarschijnlijk al eerder in gebruik genomen als akker.

In de drassige laagten bevonden zich in historische tijd hooi- en weilanden. Deze gebieden zijn te 

herkennen aan de maten- of maden-toponiemen (figuur 6), bijvoorbeeld de Vissersmaot (Veldna-

men Commissie van de Culturele Raad Overijssel, 1992).

Uit bodemkundige gegevens en historische kaarten kan afgeleid worden dat zich in het noorden 

en westen van het onderzoeksgebied nog geruime tijd een grote oppervlakte aan woeste gronden 

heeft bevonden. Vermoedelijk zijn de desbetreffende gronden pas (laat) in de Nieuwe tijd als agra-

risch gebied in gebruik genomen (figuur 7). De veldnamen Lonnekerveld, Snijdersveld Koksveld en 

Schaddenveld (heideveld) duiden op een late ontginning.

Bodemverstoringen
Bodemverstoringen kunnen van invloed zijn op de conservering van archeologische resten. Het 

betreft hierbij met name de verstoringen die dieper reiken dan het archeologisch relevante niveau. 

Het vliegveld is bij de aanleg grotendeels geëgaliseerd en voorzien van (intensieve) drainage 

(Brouwer, 2007). Bovendien bevindt zich een uitgebreid net aan kabels en leidingen in de onder-
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Figuur 7. Uitsnede van de Bonnekaart uit ca. 1910.
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Figuur 8. Uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart Enschede (Boshoven e.a., 2005).
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grond. Daarnaast zijn veel verstoringen te verwachten die gerelateerd kunnen worden aan de 

Tweede Wereldoorlog. Men moet hierbij denken aan bomkraters van diverse bombardementen, het 

onklaar maken van het vliegveld (graven van greppels) en de ontmanteling van gebouwen uit deze 

periode.

Gespecificeerde archeologische verwachting
Aan de zones langs de beekdalen is op de gemeentelijke verwachtingskaarten (figuren 8 en 9) 

een middelhoge verwachting toegekend voor archeologische resten uit de Steentijd. De kans op 

het aantreffen van dergelijke resten wordt het grootst geacht op dekzandruggen langs de diverse 

beeklopen. Zoals beschreven in de aardkundige situatie ontbreken dergelijke ruggen echter binnen 

de verschillende deelgebieden.

Voor de archeologische relicten van landbouwers (vanaf Neolithicum) geldt een middelhoge 

verwachting voor de voet en lage helling van de stuwwal. Aan de kleine dekzandkopjes in het 

Zuidkamp is een hoge verwachting toegekend, evenals aan de historische boerderijlocaties. 

Rond de zones met een hoge verwachting zijn overgangszones aangeduid met een middelhoge 

verwachting.

Worden de verwachtingswaarden voor beide perioden gecombineerd, dan kan blijkt dat Overmaat 

geheel in een lage verwachting ligt. Het vliegveld ligt grotendeels (ruim 2/3 deel) in een lage ver-

wachting, terwijl de deelgebieden Overmaat en Oostkamp nagenoeg geheel in een middelhoge 

verwachtingszone liggen. Het Zuidkamp ligt voor een deel in een zone met een hoge verwachting.

Wat betreft verstoringen is de verwachting dat de bodem in en groot deel van het deelgebied Vlieg-

veld verstoord is als gevolg van egalisaties en aanleg van drainage (Brouwer, 2007). Daarnaast 

zijn in de andere deelgebieden zones te verwachten waar de bodem tot onder het archeologisch 

relevante niveau is verstoord. Dergelijke verstoringen zijn ontstaan door egalisaties, voormalige 

bebouwing uit WOII en door de aanleg van kabels/leidingen en drainage.

deelgebied oppervlakte lage 
verwachting

oppervlakte middel-
hoge verwachting (B)

oppervlakte hoge 
verwachting (A)

verstoord totaal te onderzoeken 
(A+B+verstoord)

Vliegveld Twente 287,0 116,7 0 3,1 119,8

Vliegveld (deel in 
gem. Dinkelland)

0 13,5 0 0 13,5

Kamp Prins 
Bernhard

3,4 7,0 0 0 7,0

Overmaat 1,5 0 0 0 0

Oostkamp 0 24,5 0 0,1 24,6

Zuidkamp 0,9 37,2 9,1 0,1 46,4

totaal (ha) 292,8 185,4 9,1 3,3 211,3

Tabel 4. Oppervlakte (ha) van de deelgebieden naar verwachtingszone en te onderzoeken.
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2 Veldonderzoek

2.1 Methoden
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. De onder-

zoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van het gemeentelijk archeologiebeleid.

De boordichtheid bedroeg gemiddeld drie boringen per hectare waarbij een grid van 50 x 67 m het 

uitgangspunt vormde. Op basis van de verwachtingswaarden van de verschillende deelgebieden is 

in tabel 5 het aantal geplande boringen weergegeven. Door de aanwezigheid van o.a. bebouwing, 

verhardingen, de aanwezigheid van kabels/leidingen dan wel het ontbreken van betredingstoe-

stemming konden 55 boringen niet worden uitgevoerd. In tabel 5 staat per deelgebied het aantal 

uitgevoerde boringen weergegeven. Tijdens het veldonderzoek zijn in totaal 539 boringen verricht 

(zie ook kaartbijlage 1).

De boorlocaties zijn door Leemans Speciaalwerken in het veld uitgezet. Hierbij is de locatie van 

elk boorpunt gecontroleerd op de aanwezigheid van niet ontplofte explosieven. Indien sprake was 

van mogelijke explosieven, is een alternatieve boorlocatie gezocht. De van explosieven ‘vrijgege-

ven’ boorlocaties zijn gemarkeerd met een piketpaal waarna het booronderzoek is uitgevoerd. Er is 

geboord tot in de C-horizont van de pleistocene afzettingen, maximaal 2 m -Mv, met een Edelman-

boor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 2 cm.

De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) 

beschreven en met meetlinten ingemeten (x- en y-waarden). Van alle boringen is de hoogtelig-

ging bepaald aan de hand van het AHN. Hoewel het onderzoek een verkennend karakter had en 

voornamelijk gericht was op de beschrijving van de bodemopbouw is het opgeboorde materiaal 

in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, 

vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). Er zijn geen monsters 

genomen.

deelgebied aantal geplande boringen aantal uitgevoerde boringen

Vliegveld Twente 
(gemeente Enschede + Dinkelland)

360+38 343

Kamp Prins Bernhard 21 19

Overmaat 0 0

Oostkamp 74 56

Zuidkamp 139 121

Tabel 5. Overzicht van gepland aantal en werkelijk uitgevoerde boringen per deelgebied.
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2.2 Resultaten
Vliegveld Twente
Bodemopbouw

Van de 360 geplande boringen in het deelgebied Vliegveld Twente konden 344 boringen worden 

uitgevoerd. De bodemopbouw in dit deelgebied kenmerkt zich door grootschalige verstoringen. In 

een groot aantal boringen (ruim 80%) is een diep verstoorde bodem vastgesteld, waarbij in 213 

boringen de bodem dieper dan 50 cm verstoord bleek (en waarvan 59 boringen zelfs meer dan 

100 cm verstoord bleek). Het gevolg is dat in slechts een beperkt aantal van 48 boringen een res-

tant van een podzolprofiel is aangetroffen. De restanten zijn grotendeels verspreid over het deel-

gebied aangetroffen, met een concentratie in het westelijke deel van het Vliegveld. Het gaat in alle 

gevallen om een veldpodzolgrond kenmerkend voor relatief laaggelegen en natte delen van het 

landschap.

Elders is sprake van een humeuze zandige bouwvoor (matig siltig, matig fijn zand) met een dikte 

van 15 à 30 cm. Deze laag dekt een pakket verstoorde grond (al dan niet grindig, matig siltig, 

matig fijn zand) af. De verstoorde laag heeft een sterk vlekkerig karakter en een gemiddelde dikte 

van ca. 50 cm. Aan weerszijden van de start- en landingsbaan zijn locaal diepere verstoringen 

aangetroffen evenals op enkele geïsoleerde locaties verspreid over het gebied (zie kaartbijlage 

1). De diepe verstoringen langs de startbanen zijn het gevolg van de intensieve drainage in deze 

zone.

Onder het verstoorde pakket bevindt zich de natuurlijke ondergrond. In het oostelijke deel van het 

vliegveld (aan de voet van de stuwwal) is in diverse boringen tertiaire klei aangetroffen. In het ove-

rige deel van het deelgebied bestaat de ondergrond uit al dan niet verspoeld dekzand.

Door de boorgegevens te combineren met het AHN ontstaat een beeld van de relatie tussen land-

schappelijk reliëf en de bodemopbouw. Zo is op de landbouwpercelen (zoals direct langs de noord-

westgrens van het deelgebied) duidelijk zichtbaar dat de verstoring tot in de C-horizont het resul-

taat is van egalisaties. Verder zijn enkele zones te duiden die relatief hooggelegen zijn en waar 

een (grotendeel) intact bodemprofiel is aangetroffen. Het betreft een zone in het westelijke deel en 

een zone in het oostelijke deel van het Vliegveld.

Archeologische interpretatie

Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het overgrote (wes-

telijke) deel van het Vliegveld ligt in een laaggelegen, natte landschappelijke zone, waarbij tevens 

is vastgesteld dat in het overgrote deel van de boringen de van nature aanwezige veldpodzolgrond 

verstoord is als gevolg van egalisaties, de aanleg van infrastructuur en drainage. Langs de voet 

van de stuwwal zijn geen (restanten van) plaggendekken aangetroffen en in een aantal boringen 

manifesteert de tertiaire klei zich vrijwel direct onder de bouwvoor. De archeologische verwachting 

in deze zones kan dan ook in zijn geheel worden bijgesteld naar een lage verwachting.
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Voor de relatief hooggelegen zones met een (grotendeels) intact podzolprofiel bestaat een gerede 

kans op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Voor deze zones blijft de middelhoge 

verwachting dan ook gehandhaafd.

Kamp Prins Bernhard
Bodemopbouw

In het deelgebied Kamp Prins Bernhard zijn negentien boringen verricht. In het overgrote deel van 

deze boringen is onder een zandige bouwvoor (gemiddelde dikte 30 cm) een pakket tertiaire klei 

(matig siltige klei) aangetroffen. In slechts enkele boringen bevindt zich op de tertiaire klei nog een 

laag dekzand (matig siltig, matig fijn zand) zonder relicten van bodemvorming (alleen in boring 337 

is een B-horizont aangetroffen). In ongeveer de helft van de boringen bleek de bodem verstoord tot 

een diepte variërend van 50 tot 140 cm -Mv. Ter plaatse van boring 340 bleek de natuurlijke onder-

grond met een pakket grond (dikte ca. 65 cm) te zijn opgehoogd.

Archeologische interpretatie

Tijdens het booronderzoek zijn in Kamp Prins Bernhard geen archeologische indicatoren aange-

troffen. Gezien de feiten dat in het grootste deel van het deelgebied zich tertiaire afzettingen vlak 

onder het maaiveld bevinden en bovendien de bodem vrijwel overal verstoord is tot in de C-hori-

zont kan de archeologische verwachting voor Kamp Prins Bernhard worden bijgesteld naar laag.

Overmaat
Gezien de lage archeologische verwachting in (nagenoeg) het gehele deelgebied Overmaat zijn in 

dit deelgebied geen boringen verricht.

Oostkamp
Bodemopbouw

In het deelgebied Oostkamp zijn 56 boringen verricht. De bodem bestaat hier voornamelijk uit al 

dan niet grindhoudend grof zand. Tevens is in ongeveer de helft van de boringen tertiaire klei aan-

getroffen, waarvan de top soms direct onder de bouwvoor manifesteerde (o.a. boringen 268, 300 

en 523). Een groot aantal boringen bleek verstoord tot minimaal 50 cm -Mv (met maximale ver-

storing tot 200 cm -Mv). De verstoringen zijn het gevolg van de hoge bebouwingsintensiteit (als-

mede infrastructuur en drainage) in dit deelgebied, waarbij een groot deel van het bodemprofiel is 

verstoord.

Desondanks bleek in dertien boringen (met name in het zuidoostelijke deel van het deelgebied) 

een (deel van een) podzolprofiel aanwezig. Opvallend feit hierbij is dat de podzol zich manifesteert 

onder een relatief dikke verstoring van 50-90 cm. Nadere bestudering van het AHN en de geomor-

fologische kaart (Stiboka/RGD, 1978) geeft een waarschijnlijke verklaring in de vorm van ligging 

van deze podzolprofielen in een erosiedal. Het erosiedal is (waarschijnlijk bij de aanleg van het 

Oostkamp) geëgaliseerd met materiaal van de omliggende stuwwalhelling, waarbij de originele 

bodem is afgedekt. Dit verklaart waarom ter plaatse van het erosiedal een (grotendeels) intact 
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podzolprofiel is aangetroffen, terwijl in het overige deel van dit deelgebied sprake is van een A/C-

profiel.

Archeologische interpretatie

Tijdens het booronderzoek zijn in Oostkamp geen archeologische indicatoren aangetroffen. In een 

laaggelegen en nat deel van het onderzoeksgebied (erosiedal) is een intact podzolprofiel aange-

troffen. De bodem in het overige deel van het deelgebied bleek (grotendeels) verstoord tot in de 

C-horizont. De natte landschappelijk ligging en gaafheid van het bodemprofiel leiden tot de inter-

pretatie dat de archeologische verwachting voor het gehele deelgebied kan worden bijgesteld naar 

een lage verwachting.

Zuidkamp
Bodemopbouw

In het Zuidkamp zijn 121 boringen uitgevoerd. Er blijkt in dit deelgebied een sterke relatie te zijn 

in de hoogteligging en de bodemopbouw. In de lager gelegen zones (met name het centraal zui-

delijk en oostelijk deel) bestaat de ondergrond uit verspoeld dekzand. In het centrale en westelijke 

deel van het deelgebied liggen enkele hoger gelegen kopjes waar dekzand in een primaire ligging 

aanwezig is. In deze hoger gelegen zones is in de meeste boringen bovendien een plaggendek 

aangetroffen (kaartbijlage 1: zones A en B; boringen 402, 411, 413, 421, 425-426, 432 en 434). In 

het centrale deel van Zuidkamp, ter hoogte van de historische boerderijlocatie (zone D) waar op 

het AHN een kop zichtbaar is, is in enkele boringen eveneens een intact plaggendek aangetroffen. 

Daarnaast bevinden zich in het oostelijke deel van Zuidkamp twee zones (zones E en F) met een 

deels intact podzolprofiel dan wel een plaggendek. Tevens kenmerken deze zones zich door hun 

ligging op een langgerekte verhoging in het landschap.

Op diverse laaggelegen locaties zijn (restanten van) podzolprofielen aangetroffen (kaartbijlage 1): 

het bosperceel in het centraal noordelijk deel (zone C) en een aantal geïsoleerde locaties in het 

zuidelijke deel van het Zuidkamp.

Gecombineerd met een relatief intact, kleinschalige historisch cultuurlandschap geven de resul-

taten van de boringen aan dat er geen grootschalige verstoringen te verwachten zijn. Toch is op 

bijna 2/3 deel van de boorlocaties de bodem in meer of mindere mate verstoord. Ze liggen met 

name in de laaggelegen zones en in wegbermen dan wel op locaties van voormalige bebouwing.

Archeologische interpretatie

Van de verschillende deelgebieden is het Zuidkamp het gebied dat op basis van de onderzoeksge-

gevens het meest intact lijkt. Er zijn nog diverse kopjes en kleine hooggelegen akkers (kampjes) 

binnen het deelgebied aanwezig. Het booronderzoek toont aan dat met name op deze hoger gele-

gen ruggetjes en kopjes intacte plaggendekken aanwezig zijn, dan wel een intact (droog) podzol-

profiel (zones A, B, D, E en F). In de relatief laaggelegen (en natte) delen van het onderzoeks-

gebied is de bodem grotendeels verstoord tot in de C-horizont of er is sprake van (geïsoleerde) 

locaties met (deels) intacte veldpodzolgronden.



RAAP-RAPPORT 2473
Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

35

Op basis van de onderzoeksgegevens kan aan de zones met een intact plaggendek (zones A en 

B) een hoge archeologische verwachting worden toegekend, terwijl aan de hoger gelegen zones 

met een deels intact bodemprofiel dan wel een plaggendek (zones D, E en F) een middelmatige 

verwachting kan worden toegekend. De archeologische verwachting van het overige (laaggelegen) 

gebied kan op basis van de verkennende boringen als laag worden bestempeld.
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Deel 2: WOII-archeologie De Fliegerhorst
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1 Methode

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

len voor het tijdvak Tweede Wereldoorlog. Daartoe zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Hier-

onder een overzicht per type bron.

De informatie verkregen uit de bronnen is voor zover mogelijk verwerkt in een GIS (zie kaartbijlage 

2). In de bronnen wordt de naam van het onderzoeksgebied wisselend gespeld, soms als Vliegba-

sis/Vliegveld Twente, soms als Twenthe met een ‘h’. Deze verschillende namen worden hieronder 

afwisselend gebruikt. Ook worden de Duitse en Nederlandse namen soms afgewisseld.

Geraadpleegde publicaties
Vliegvelden in oorlogstijd: Nederlandse vliegvelden tijdens de bezetting en bevrijding 1940-1945-  

(Grimm e.a., 2009);

Van Grasmat tot Fliegerhorst: een oorlogsdocumentatie over de luchtstrijd boven het oostelijk - 

deel van Overijssel (Cornelissen, 1998);

Overijsselse Historische Bijdragen,-  125e stuk: Archeologie van de Tweede Wereldoorlog in 

Overijssel (Kok, 2010; Vossebeld, 2010);

Bulletin Air War-  317 [november 2010] (Woortman, 2010);

Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, - Het Verliesregister 2010.

Waardestelling Vliegbasis Twente: cultuurhistorische waardestelling van landschap, structu-- 

ren en gebouwen: centrum en voormalig Oostkamp; Prins Bernhardkamp: Overmaat; Zuidkamp 

(Baalman e.a., 2009).

Historisch kaartmateriaal
Historische Militaire Topografische kaart van 1935 -1936 (www.watwaswaar.nl);- 

Britse militaire kaart uit de oorlogsperiode, zoals weergegeven in Cornelissen, 2009;- 

Een kaart van de groep Abrecht, zoals weergegeven in Cornelissen, 1998;- 

Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: 2e Geniecommandement Bureau Regi-- 

stratie Verdedigingswerken (Bunkerarchief), nummer toegang 2.13.167, inventarisnummer 371, 

een kaartenmap betreffende Vliegveld Twenthe.

Nationaal Archief
In het Nationaal Archief is een kort onderzoek gedaan naar de kaarten van de Fliegerhorst Twente 

aanwezig in het archiefdeel met archiefbloknummer D72 en inventarisnummer 371 toegang 

2.13.167 in het ‘Bunkerarchief’. In deze map blijkt een overweldigende hoeveelheid informatie over 

het vliegveld aanwezig te zijn, die gewoonweg niet tot in detail bestudeerd kon worden binnen het 

bestek van het onderzoek. De kaarten geven een overzicht van een groot deel van het vliegveld en 
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de gebouwen die daar net na de oorlog werden geïnventariseerd door Defensie. De in de oorlog al 

vernielde, of afgebroken gebouwen staan hier dus niet op. De gegevens van deze kaarten konden 

slechts beperkt verwerkt worden in deze inventarisatie voor de archeologische verwachting: één 

kaartdeel van situatieschets 810 bevat het huidige Zuidkamp (Südlager) en is gebruikt om de 

luchtfotoanalyse aan te vullen met nog niet waargenomen bebouwing. Voor de andere deelgebie-

den is hier slechts globaal naar gekeken, hier en daar zijn enkele structuren opgenomen in het 

GIS, die het luchtfoto-onderzoek nog niet had opgeleverd. Naar structuren buiten de deelgebieden 

1 t/m 6 is niet gekeken, maar staan wel op deze kaarten.

Belangrijk is dat alleen de kaarten in het Bunkerarchief zijn gevonden. Een lijst met de betekenis 

van de nummers op de kaarten is helaas nog niet aangetroffen. Deze moet, als hij niet zoekge-

raakt is, ook aanwezig zijn en kan nadrukkelijk meer informatie geven over de gebouwen en hun 

functie en daarmee over de archeologische verwachting in en rond de complexen. Samenvattend: 

de gegevens uit het bunkerarchief vragen nadrukkelijk om nadere bestudering.

(Historische) luchtfoto’s
De volgende luchtfotocollecties zijn betrokken in het onderzoek:

Wageningen University Library Special Collections Department ‘The Netherlands in World War II - 

by the RAF, 1943-1947’;

Luchtfoto’s van de R.A.F. 1940-1945 bij het Kadaster te Zwolle.- 

Uit de luchtfotocollecties zijn vijf foto’s gebruikt voor het onderzoek en drie daarvan aangekocht en 

gegeorefereerd in een GIS (tabel 6; zie ook bijlage 1).

Uit de gegeorefereerde foto’s zijn zoveel mogelijk waargenomen elementen en objecten uit de 

Tweede Wereldoorlog gedigitaliseerd en opgenomen in een GIS. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om 

gebouwen, waarbij om de focus is gelegd op gebouwen die inmiddels verdwenen zijn. Registratie 

van deze verdwenen structuren lijkt voor de archeologische verwachting het meest relevant, omdat 

alle nog bestaande originele bebouwing al geïnventariseerd is in de bouwhistorische waardestel-

ling van het Oversticht (Baalman e.a., 2009). Naast verdwenen gebouwen, zijn ook (soms nog 

bestaande) andere elementen overgenomen in het GIS, zoals vijvers, rolbanen, stellingen, vergra-

vingen, etc. De focus lag daarbij op de diverse deelgebieden, maar ook objecten daarbuiten zijn 

deels meegenomen om de reikwijdte van de Fliegerhorst beter in kaart te brengen en functionele 

eenheden te kunnen onderscheiden.

archief foto nr. datum GIS bestrijkt het gebied

Kadaster R.A.F. 606-J-767_4092 30-3-1944 ja Oostkamp en Bernhardkamp

Kadaster R.A.F. 606-J767_4093 30-3-1944 nee Oostkamp en Bernhardkamp 

Kadaster R.A.F. 600-106G-3280_4112 7-10-1944 ja Südlager (Zuidkamp)

Kadaster R.A.F. 600-106G-3280_4114 7-10-1944 ja centrum/startbanen

Kadaster R.A.F. 3013 22-3-1945 nee In Meijers, 2009

Tabel 6. Overzicht van de voor het onderzoek gebruikte luchtfoto’s. In de kolom ‘GIS’ staat welke 
foto’s zijn gegeorefereerd.
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Door middel van deze foto’s ontstond een duidelijke indruk van de totale omvang van de Flieger-

horst en de ligging van de verschillende functionele complexen, rolbanen en Liegeplätze, waar de 

vliegtuigen waren opgesteld. Ook werd (opnieuw) duidelijk hoe ver deze zich uitstrekten tot buiten 

het huidige onderzoeksgebied. Van het gebied (en Liegeplätze) ten westen van de startbanen en 

de noordzijde van het Oosterveld was geen luchtfoto voorhanden

OCE-onderzoek
Als bron voor het onderzoek is het rapport over het vooronderzoek naar de aanwezigheid van con-

ventionele explosieven op de vliegbasis bestudeerd (Meijers, 2009). Het OCE-onderzoek van de 

Explosieven Opruimingsdienst gebruikt voor een groot deel dezelfde bronnen als het onderhavige 

onderzoek.1 Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op geallieerde bombardementen en de munitie die 

daarbij is gebruikt.

1.2 Veldinspectie
Op 17 oktober 2011 is een veldinspectie uitgevoerd in een selectie van deelgebieden om een 

indruk te krijgen van de huidige staat en zichtbaarheid van de archeologische sporen in het terrein. 

De focus van de inspectie lag op de aanwezigheid van Duitse sporen en met name sporen van 

objecten of gebouwen die op de luchtfoto zijn waargenomen, maar nu niet meer bestaan. De veld-

inspectie diende de volgende vragen te beantwoorden:

Zijn bovengenoemde sporen nog zichtbaar?- 

Zo ja, wat is de staat van deze objecten?- 

Zijn nog andere objecten zichtbaar uit de oorlogsperiode die niet naar voren kwamen in de - 

luchtfotostudie?

Een deel van de origineel Duitse bebouwing bestaat nog. Deze is reeds geïnventariseerd in Baal-

man e.a., 2009. Hieraan is tijdens de veldinspectie geen aandacht besteed, met uitzondering van 

de commandobunker bij de vliegtoren. Voor het overige gaat het om delen van het gebied Cen-

trum, ten zuiden, oosten en noorden van het start- en landingsbanencomplex, te weten:

de strook rolbaan langs de vlieggebouwen de vluchtleidingtoren;- 

de complexen noordelijk van de startbanen, waaronder de Druiventros;- 

het Oostkamp en de daarbij gelegen munitiestraat.- 

De waargenomen sporen zijn ingemeten met GPS (type Garmin E-trex, met een nauwkeurigheid 

van ongeveer 6 tot 10 m). De sporen zijn aangegeven op kaartbijlage 2.

1.3 Verwerking van de gegevens
De gegevens uit de bronnen zijn geïnventariseerd en opgenomen in een catalogus. Waar mogelijk 

zijn zoveel mogelijk gegevens samengebracht op een overzichtskaart van Tweede Wereldoorlogs-

poren in het terrein (zie de kaartbijlagen). Tijdens het opstellen van de kaart is speciale aandacht 

1 
OCE: Opsporing Conventionele Explosieven
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besteed aan de totale omvang van het vliegveld in verschillende perioden en het aanduiden van 

verschillende functionele eenheden/gebieden in het complex.

1.4 Verantwoording
Dit project en de daarin opgenomen verwachtingskaart voor het erfgoed uit de Tweede Wereld-

oorlog is door RAAP uitgevoerd in opdracht van Area Development Twente. Het bureauonderzoek 

Tweede Wereldoorlog is uitgevoerd door ir. J.A.T. Wijnen, specialist Tweede Wereldoorlog. De 

wetenschappelijke begeleiding van in handen van senior KNA-archeoloog drs. R.S. Kok. De veld-

inspectie is uitgevoerd door ir. J.A.T. Wijnen en de heer N. Warmerdam.
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2 Resultaten

2.1 Inleiding
Er is al behoorlijk wat onderzoek verricht naar Vliegbasis Twenthe door derden. Hieruit komt een 

grote hoeveelheid informatie over het terrein naar voren, die duidelijk de grootte en complexiteit 

van het gebied illustreren. Een deel van de bronnen bleek zo omvangrijk dat niet alle gegevens 

overgenomen konden worden in de inventarisatie, met name bij de kaarten die gevonden zijn in 

het Nationaal Archief. Getracht is om in dat geval deze informatie globaal te filteren op haar meri-

tes ten behoeve van de archeologische verwachting in de deelgebieden en meer gedetailleerd 

onderzoek in aanbeveling te houden voor vervolgonderzoek.

Van luchtfoto’s zijn 269 objecten ingetekend die voor de archeologische verwachting van belang 

lijken. Dit zijn hoofdzakelijk gebouwen (hangars etc.) die verdwenen zijn tijdens de oorlog zelf of 

daarna.

Hieronder worden de resultaten besproken. Daarbij wordt eerst ingegaan op de historische bronnen, 

op zo’n manier dat meteen ook de chronologische en ruimtelijke ontwikkelingen op het vliegveld 

worden geïllustreerd. Daarbij wordt de verdeling in zes deelgebieden, zoals verstrekt door de op-

drachtgever, wat losgelaten voor de helderheid van de presentatie. Aan het einde van dit hoofdstuk 

wordt op basis van de resultaten een gespecificeerde verwachting voor de afzonderlijke deelgebie-

den geformuleerd. Her en der in de tekst wordt gerefereerd naar catalogusnummers (zie bijlage 2).

2.2 Chronologisch overzicht Vliegbasis Twenthe
Drie perioden voor de archeologische verwachting WOII
Uit de literatuur blijkt dat de archeologische verwachting voor relicten uit de Tweede Wereldoor-

log met betrekking tot het vliegveld is uit te splitsen in verschillende perioden, waarin telkens een 

andere partij de bevelvoering had (tabel 7). Van oorsprong is het terrein een Nederlands vlieg-

veld in dat in 1931 werd opengesteld en voornamelijk dienst deed voor de burgerluchtvaart. Na de 

Duitse inval nam de bezetter het vliegveld over en bouwde het vanaf 1940 uit tot een groot mili-

tair vliegveld (Fliegerhorst) van tussen de 1600 en 1800 ha (Vossebeld, 2010; Cornelissen, 1998 

en 2009). De Luftwaffe blijft vrijwel de gehele oorlog actief aanwezig op het terrein tot zij het op 

31 maart 1945 definitief verlaat en het vliegveld in handen komt van de Britse Royal Air Force 

(R.A.F.). Dat blijft het tot dat het op 31 oktober 1945 wordt overgedragen aan de Nederlandse 

autoriteiten (Cornelissen, 2009b). Daarna wordt Vliegbasis Twenthe (nu definitief met de ‘h’ in de 

naam) een van de vliegvelden binnen NAVO-verband.

Tabel 7 geeft een overzicht van de perioden die voor de archeologie van de Tweede Wereldoor-

log te onderscheiden zijn. Voor dit onderzoek zijn dat er drie. Aangezien de resten van de Koude 
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Oorlog soms ook als erfgoed en archeologie worden beschouwd, zou men hier nog een vierde 

periode aan kunnen toevoegen. Deze is voor de volledigheid in de tabel opgenomen maar hoort 

niet tot het bestek van dit onderzoek en blijft verder buiten beschouwing. Vooral opvallend is de 

sterk wisselende grootte van het vliegveld in haar bestaansgeschiedenis van 70 ha naar 1800 ha 

en terug naar 500 ha.

Nederlandse periode
In 1931 werd het vliegveld geopend op het Lonnekerveld. Het bestond in feite voornamelijk uit een 

geëgaliseerd en gedraineerd grasveld dat het ‘rolveld’ heette en het werd begrensd door de Oude 

Deventerweg in het zuiden, de Panderweg en heide in het westen, heide en bos van de voet van 

de Lonnekerberg in het oosten en de toenmalige Korhaanweg in het noorden. Het terrein was ca. 

70 ha groot. Aan de zuidzijde verrezen enkele gebouwen die verband hielden met de vliegactivi-

teiten, waaronder een hangar van 40 m lang direct aan het rolveld. Daarnaast was er een gebouw 

van de Twentse Aëroclub en enkele uitspanningen voor dagjesmensen zoals het theehuis Icarus 

aan de Fokkerweg en een hotel (Cornelissen, 2009; Vossebeld, 2010).

Op de topografische militaire kaart van 1935-36 is het rolveld duidelijk aangegeven (figuur 10). 

Ook staat op deze kaart een groot gebouw aangegeven aan de zuidkant van het rolveld, wat ver-

moedelijk de grote Nederlandse hangar betreft, die in 1940 werd opgeblazen door de Nederlandse 

genie. Het rolveld wordt aan alle zijden begrensd door wegen.

Het terrein werd hoofdzakelijk gebruikt voor civiele luchtvaart. Militaire toestellen bezochten het 

terrein slechts af en toe. Op 1 mei 1940 trok de Minister van Waterstaat onder de dreiging van 

de oorlog de status van ‘luchtvaartterrein’ in. Vervolgens werd de opdracht gegeven het rolveld 

onklaar te maken door het aanleggen van lange diepe voren. Op 10 mei 1940 blies de Neder-

landse genie de hangars op (Cornelissen, 2009; Vossebeld, 2010).

Duitse inrichting van Fliegerhorst Twente
In de zomer van 1940 begint de Luftwaffe met de aanleg van de 1.800 ha grote Fliegerhorst 

Twente: 75 ha bos werd gekapt en 71 boerderijen werden gesloopt. De Bauleitung vestigde zich in 

het Bouwhuis te Lonneker. In totaal realiseerde men 540 gebouwen op het vliegveld en waren er 

continu tussen de 1.400 en 1.600 militairen gestationeerd (Cornelissen, 2009). Het vliegveld werd 

ingericht voor jachtvliegtuigen en in het bijzonder voor de Nachtjagd: speciale eenheden die door 

periode naam bevelvoering/organisatie grootte van het terrein

1 1939-1940 Luchtvaartterrein Twente Overwegend Civiel (NL) 70 ha (ongeveer)

2 1940 -1945 Fliegerhorst Twente Luftwaffe (Duits) 1600 tot 1800 ha

3 1945 B. 106 Royal Air Force (Brits) 1600 tot 1800 ha

4 1945 - 2007 Vliegbasis Twenthe Nederlandse leger & NAVO 500 ha

Tabel 7 Overzicht van de verschillende perioden van de vliegbasis, die van belang zijn voor de archeologische 
verwachting van het terrein. De Koude Oorlog is voor de volledigheid opgenomen, maar de archeologie van 
deze periode valt buiten het bestek van dit onderzoek.
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gebruik van radar vijandelijke vliegtuigen ’s nachts wisten te onderscheppen. De Fliegerhorst bood 

onder andere onderdak aan het III. Nachtjagdgeschwader 1 van 22 juli 1941 tot maart 1944.2

Britse periode: Vliegveld B.106
Op 31 maart 1945 arriveren Britse troepen bij Enschede en worden vrijwel direct pogingen onder-

nomen de Fliegerhorst in te nemen. Hierbij zijn onder andere troepen van de Coldstream Guards 

en de Wels en Scotts Guards betrokken. Hoewel de Luftwaffe het vliegveld verlaten heeft, ont-

staan er ‘fikse gevechten’ met achtergebleven Duitse troepen, onder andere bij de Vliegveldweg, 

ter hoogte van Frans op den Bult (Cornelissen, 2009b; Frans op den Bult is een begrip in Twente. 

Het is gelegen buiten het onderzoeksgebied pal aan de A1 en tegenwoordig een van de grootste 

pleisterplaatsen voor vrachtwagens in Nederland. Op hoek van Vliegveldweg en Hengelosestraat 

staat boerderij uit 1829 van Frans).

Op 1 april komt het terrein in Britse handen en zij treffen er een grote ravage aan. Overal op het 

door bombardementen beschadigde terrein liggen wrakken van vliegtuigen en ander materieel, 

2 
Nachtjagdgeschwader: luchtmachteenheden (esquadron) die zich toelegden op de Nachtjagd

Figuur 10. De militaire topografische kaart van 1935 (bron: www.watwaswaar.nl).
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waaronder enkele Focke Wulf 190 en Messerschmitt BF 109 toestellen en één voor dat moment 

hypermodern Messerschmitt 410 straalvliegtuig. Daarnaast heeft de Luftwaffe bij haar vertrek 

ongeveer 44 hangars en mogelijk nog andere gebouwen opgeblazen en lagen de landingsba-

nen vol met inslagkraters van bombardementen. Om het terrein snel weer gebruiksklaar te krij-

gen wordt veel van dit schroot simpelweg in de bomkraters geschoven. De ‘Gefechtstand’ van 

het vliegveld was op dat moment nog intact (Cornellissen, 2009b). Britse opruimingscommando’s 

voerden talrijke ruimingen uit van munitie en explosieven, die vermoedelijk op het terrein zelf zijn 

gesprongen of gedumpt (Vossebeld, 2010).

Het Vliegveld krijgt de nieuwe naam B.106 en op 7 april 1945 arriveren al de eerste Britse Spitfire 

toestellen van de R.A.F. Daarna arriveren al snel ondersteunende eenheden zoals de 409 Repair 

and Salvage Unit. Op 7 april landde een Duitse Messerschmitt BF 109 op het vliegveld. De piloot 

had vermoedelijk de intentie zich over te geven, maar werd direct onder vuur genomen door Britse 

Bofors luchtdoelgeschut en kwam daarbij om het leven (Cornellissen, 2009b). Een deel van het 

Nordlager (Prins Bernhardkamp) wordt opgeblazen (Baalman e.a., 2009). Op 31 oktober wordt het 

vliegveld overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten.

Koude Oorlog
De archeologie van de Koude Oorlog valt buiten het bestek van dit onderzoek. Een aantal ontwik-

kelingen willen we hier toch noemen, omdat zij van invloed zijn op de archeologische verwachting 

van eerdere perioden.

In de jaren na de oorlog zijn de meeste nog intacte gebouwen in gebruik genomen door Defensie, 

maar bijna driekwart van de oorspronkelijke Fliegerhorst werd door Defensie afgestoten en kwam 

buiten het terrein te liggen, waaronder de meesten van de uitgestrekte Liegeplätze en enkele 

andere complexen. Veel van de afgestoten gebieden hebben na de oorlog nauwelijks verdere 

ruimtelijke ontwikkeling doorgemaakt en liggen er nog bij als in 1945, zoals het Oosterveld, ’t Hol-

huis en de Lonnekerberg (Vossebeld, 2010: 122). Hetzelfde geldt echter ook voor de terreinen die 

wel binnen de hekken bleven lagen waar de Luchtmacht geen gebruik van heeft gemaakt in de 

naoorlogse periode.

Op de vliegbasis zelf zijn door de jaren heen veel van de Duitse gebouwen aangepast of gesloopt. 

Het technische terrein De Werfft, later Kamp Fokkerweg, werd bijna geheel gesloopt. Wat nog 

restte van de Duitse verwarde hangars werd afgebroken en feitelijk is nog slechts één er van in 

sterk veranderde toestand aanwezig (zie Baalman e.a., 2009). Het voormalige hoofdgebouw is 

zelfs zeer recent nog afgebroken (Baalman e.a., 2009). De kampen die wat verder weg liggen van 

het centrum, Südlager (Zuidkamp), Overmaat en Nordlager (Prins Bernhardkamp) zijn meer intact 

gebleven (Baalman e.a., 2009).

Daarnaast zijn er gedurende de Koude Oorlog voordurend sterke aanpassingen geweest in het ter-

rein, omdat de NAVO-voorschriften dit vereisten, of omdat nieuwe typen toestellen andere specifi-

caties hadden. De startbanen werden verlengd en in de Druiventros aan de noordkant van het cen-
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trumterrein (voormalige Liegeplatz 2; tabel 8: J) werden nieuwe shelters geplaatst op de locatie van 

de oude Duitse Splitterboxen en Hallen.3 Hetzelfde gebeurde met Liegeplatz 1, dat nu Oostkamp 

ging heten en waar nu onder andere de munitiestraat en een grote Britse hangar staan (tabel 8: I).4

2.3 Ruimtelijke ontwikkeling en de functionele eenheden
Het is verleidelijk om de archeologische betekenis van de Fliegerhorst en de omliggende terreinen 

te interpreteren vanuit zijn huidige begrenzingen en onderverdeling in de zes deelgebieden. Dit 

geeft een vertekend beeld. De huidige omvang van 500 ha is slechts een fractie van het enorme 

1.800 ha grote terrein dat de Duitsers oorspronkelijk inrichtten.

Totale grootte van de Fliegerhorst
Om een goed overzicht te krijgen van de archeologische verwachting is het van belang zicht te 

hebben op de totale omvang van het vliegveld in alle perioden en de verschillende functionele 

eenheden daarbinnen. Niet alleen wisselde het vliegveld in haar bestaan een aantal keren sterk 

van omvang, maar ook kwamen er gebieden bij met een specifieke functie of vielen deze weer 

weg door vernietiging, door afstoting door de bevelvoerende krijgsmacht, of kregen ze een andere 

naam.

Met de historische kaarten is geprobeerd de maximale grootte van het vliegveld ten tijde van de 

Duitse bezetting te achterhalen. De vraag is, kort gezegd: waar stond in die tijd het hek van het 

militaire terrein? Enkele kaarten geven enig, maar geen sluitend inzicht. Op een vermoedelijk 

Britse militaire kaart van het hele gebied (Cornelissen, 2009; de kaart wordt aangeduid als kaart-

blad 3707 zonder verdere bronvermelding) is in een geel veld aangegeven wat volgens de ver-

wachting de afmetingen van het terrein waren (figuur 11). Deze strekken duidelijk verder dan de 

huidige grenzen, maar verschaffen nadrukkelijk slechts een globale aanduiding: de gebouwen van 

de radarpost Fox zijn bijvoorbeeld duidelijk aangegeven op de kaart, maar vallen op deze kaart 

buiten de Fliegerhorst. Overmaat staat niet aangegeven, maar een nog ongedefinieerd gebied 

direct ten westen van Südlager (Zuidkamp) wel. Ook ’t Hof Espelo staat op deze kaart, nu gelegen 

midden in het Fliegerhorst evenals vele Duitse gebouwen

Een andere Britse kaart van de militaire inlichtingendiensten, uit 1942, lijkt in grote mate een over-

trek van of de basis voor de hierboven genoemde militaire kaart. De kaart is echter met de hand 

getekend. Er staan enkele functionele gebieden aangegeven, zoals barrack areas, ammunition 

dump en dispersal areas. Verder staat bij enkele hangars de functie aan gegeven als repair hangar 

(figuur 12, links).

Een kaart opgenomen van de verzetsgroep Albrecht uit 1943 geeft de posities van luchtafweerge-

schut voor nabijheidsbescherming (FLAK) weer.5 Daarnaast is wat de verzetsgroep, op basis van 

3 
Splitterbox: opstelplaats voor een vliegtuig bestaande uit een U-vormige aarden wal; Hallen: hangars (Duitse term)

4 
Liegeplatz: opstelplaats voor vliegtuigen

5 
FLAK: Flugzeug Abwehr Kanone - luchtafweergeschut
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eigen waarnemingen, aannam als de buitenste grens van het vliegveld weergegeven (figuur 12, 

rechts). Daarbij moet gezegd dat kaarten van de groep Albrecht niet altijd even nauwkeurig zijn, 

wat niet vreemd is omdat ze onder lastige omstandigheden zijn gemaakt. Duidelijk is wel dat Süd-

kamp wordt aangegeven als een gebied losstaand van de rest van het vliegveld, wat doet vermoe-

den dat burgerverkeer tot bij de boerderij Roolvink (of Roelvink) mogelijk was in 1943. Op de kaart 

staan verder verschillende gebouwen aangegeven, enkele hangars, twee wegversperringen langs 

de Oldenzaalsestraat en als opvallende objecten een ‘gecamoufleerde piramide’ en de locatie van 

Figuur 11. Een Britse militaire topografische kaart uit de Tweede Wereldoorlog, kaartblad 3707 (bron: Cornelis-
sen, 2009).
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een ‘luisterapparaat’. Opvallend in deze kaart is dat over Südkamp en Overmaat verder weinig 

informatie wordt gegeven. De grotere objecten uit de kaart zijn overgenomen in het GIS.

Functionele gebieden
Als kader voor de te schetsen verwachting zijn uit de bronnen verschillende zgn. functionele gebie-

den vastgesteld. Op dit moment zijn dat er in totaal 28, zowel binnen, als tot ver buiten de huidige 

deelgebieden (tabel 8). Een overzicht van de functionele eenheden is te zien in figuur 13.

In de Duitse plannen kreeg het vliegveld zijn opbouw in verschillende deelgebieden die we hier 

onderscheiden als functionele eenheden. Daarbij moet wel gezegd dat deze aangewezen functio-

nele eenheden achteraf zijn geconstrueerd aan de hand van de bronnen en de huidige indeling. 

Hoewel sommige terreinen overduidelijk dezelfde functie en begrenzing hebben gehouden tot aan 

de sluiting van het vliegveld in 2007 (zoals het Centrum met de startbanen en Zuidkamp), is het 

niet zeker of de Duitsers volledig dezelfde verdelingen hanteerden. Zo kunnen ’t Hof Espelo, de 

Fliegerhorstkommandantur, of de luchtafweerposities (FLAK) gevoelsmatig of functioneel onder-

deel zijn geweest van andere complexen voor de gebruikers.6

6 
Fliegerhorstkommandantur: het kantoor van de vliegveldcommandant

Figuur 12. Links een kaart van vermoedelijk de Britse inlichtingendienst uit de Tweede Wereldoorlog. Rechts 
een kaart van de Verzetsgroep Albrecht (bron: Cornelissen, 1998).
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Figuur 13 Overzicht van de in dit onderzoek aangeduide functionele gebieden binnen de Fliegerhorst Twente. In rood de begrenzingen van de deelgebieden, die duidelijk maar 
een fractie vormen van het hele terrein.



RAAP-RAPPORT 2473
Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

51

De verschillende functionele gebieden worden hieronder verder toegelicht. Daarbij gebruiken we 

indien van toepassing in hoofdzaak de Duitse verdeling en naamgeving van het terrein, omdat dit 

het beste inzicht geeft in de totaliteit van het complex

Rollfeld en Ringrollbahn
Het Rollfeld met de start en landingsbanen en de Ringrolbaan daaromheen vormden het hart van 

het vliegveld (functioneel gebied met label A in de catalogus). De originele Duitse start- en lan-

dingsbanen, de Duitse Ringrollbahn daaromheen en de aftakkingen naar Liegeplätze gedigitali-

seerd van luchtfoto’s en opgenomen in een GIS (zie kaartbijlage 2).7 Ze kregen de beschikking 

7 
Rollbahn: rolbaan voor vliegtuigen

gebieds-
code

Nederlandse tijd Duitse tijd functie in de Duitse tijd Koude Oorlog deel-
gebied 

A rolveld Rollfeld start- en landingsbanen, rolbaan 
daaromheen en vlieggebouwen

Centrum 1

B - Nordlager legering en kantoor Bernhardkamp, 
later Bernhardpark

2

C - Südlager legering en kantoor Zuidkamp 6

D - Overmaat legering en kantoor Kamp Overmaat 3

E hangars en horeca der Werfft technische gebouwen Kamp Fokkerweg 5

F - schietbanen schietbaan en munitieopslag schietbaan 5

G - B(ertha) of Fox legering van radarpersoneel of 
radarpost 

- -

H Fliegerhorstkom-
mandantur

vliegveldcommandant Kamp Fokkerweg 5

I - Liegeplatz 1 hangar en/of splitterbox gebied oost Oostkamp 4

J Liegeplatz 2 hangar of splitterbox gebied 
noordoost

Sheltergebied met 
o.a. de Druiventros

1

K Liegeplatz 3 hangar en/of splitterbox gebied 
noordwest

- n.v.t.

L - Liegeplatz 4 hangar en/of splitterbox gebied west - n.v.t.

M Liegeplatz 5 hangar en/of splitterbox gebied zuid - n.v.t.

N1 & N2 ’t Hof Espelo ’t Hof Espelo officiersmess en Casino ? n.v.t.

O steenfabriek steenfabriek overslag van het spoor, oplag raket-
brandstof en oefengebied voor 
‘Seenotübungen’

? n.v.t.

P t/m X - FLAK in bronnen gevonden aanwijzingen 
voor FLAK (luchtafweergeschut)

- n.v.t.

Z1 -Z4 - overige complexen diverse of onbekende functie - n.v.t.

Tabel 8 Verdeling van de vliegbasis in verschillende functionele gebieden en hun wisselde naamgeving over de 
tijd. Wat ontbreekt in deze tabel is dat in één bron (Nationaal Archief) het Bernhardkamp als Oostkamp wordt 
aangeduid. Dit komt echter in geen andere bron terug. In de meest linkse kolom staat de letteraanduiding zoals 
gehanteerd in dit onderzoek. In de meest rechtse kolom het deelgebied waaronder de functionele eenheid van-
daag valt.
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over drie uit klinkers bestaande start- landingsbanen in kenmerkende A-vorm met daaromheen een 

Ringrolbaan. Aan de oostzijde er van lagen de zogeheten vlieggebouwen, waaronder de bunker 

(de Gefechtstand) en vluchtleidingstoren voor de vluchtleiding. De bunker moest er voor zorgen 

dat de vluchtleiding ook tijdens beschietingen haar werk kon voortzetten (Cornelissen, 2009). (Uit 

de visuele inspectie bleek dat deze commandobunker nog altijd aanwezig is en na de oorlog o.a. 

dienst deed als kantoor van de Explosieven Opruimingsdienst. Zie verder de resultaten van de 

visuele inspectie). Naast de commandobunker was er een brandweergebouw dat er nog steeds 

staat, een meteorologiegebouw, een technisch gebouw voor de baanverlichting en een ruimte waar 

de briefings werden verzorgd aan piloten (Vossebeld, 2010). Aan de noordwestzijde van de Ring-

rolbaan bevond zich bij een brandstofdepot een Navigationsdrehscheibe (bijlage 2, nr. 137) waar 

de kompassen van de vliegtuigen werden geijkt (Woortman, 2010). Deze is nog altijd in ruïneuze 

staat aanwezig (Baalman e.a., 2009). Aan de oostzijde van de rolbanen was een brandstofdepot.

Liegeplätze
Om de Ringrolbaan lagen verschillende Liegeplätze voor het stallen van vliegtuigen, waaraan 

ongeveer vijftig verwarmde hangars aan werden gebouwd. Aanvankelijk waren er drie rolbaanaf-

takkingen naar deze Liegeplätze (Vossebeld, 2010). Deze oorspronkelijke Liegeplätze liggen in 

het gedeelte dat na de oorlog Oostkamp is gaan heten en twee Liegeplätze in het noorden bij het 

Oosterveld en het Snyderveld en ’t Holthuis. Dit is te zien op een kaart van de R.A.F. uit 1942 (in 

Cornelissen 1998). De Luftwaffe heeft tot vlak voor het verlaten van het vliegveld extra en steeds 

langere rolbanen tot ver in de omgeving van het vliegveld toegevoegd. Deze kregen dan geen han-

gars meer, maar enkel nog Splitterboxen, scherfvrije opstelplaatsen bestaande uit aarden wallen in 

de vorm van een ‘u’, die het geparkeerde vliegtuig tegen granaatscherven moesten beschermen. 

Splitterboxen die gezien zijn op luchtfoto’s zijn gedigitaliseerd en opgenomen in een GIS, maar 

daarnaast met name ook de vijvers in de Liegeplätze. Deze vijvers zijn gebruikt als blusvijver, voor 

oefeningen, en later mogelijk voor dump van materiaal, en zijn dus relevant voor de archeologi-

sche verwachting.

Één Liegeplatz (tabel 8: M) liep met een grote lus tot ten westen van Südlager (Zuidkamp) en een 

andere (tabel 8: L) lag ten westen van de startbanen. Van het gebied (en Liegeplätze) ten westen 

van de startbanen en de noordzijde van het Oosterveld was geen luchtfoto voorhanden, waardoor 

de loop van de rolbanen alleen globaal kon worden ingetekend en de ligging van de Splitterboxen 

daar niet bekend is.

De Werfft, de Fliegerhorstkommandantur en de schietbaan
Zuidelijk van de Ringrolbaan lag het technische complex van de Fliegerhorst Der Werfft (tabel 8: 

E). Hier bevonden zich de meeste technische faciliteiten zoals kantoren, een motorwerkplaats, 

accuwerkplaats, radiowerkplaats, parachutewerkplaats, een expeditie en een grote hangar van 

75 m lengte. Iets los daarvan stond de wapenwerkplaats.

Ten westen van de Werfft werd in Slöttelmöss de Fliegerhorstkommandantur opgetrokken in ken-

merkende Heimatschutzarchitektur, waardoor het gebouw veel weg had van een landhuis (Corne-

lissen, 2009) (tabel 8: H). Het gebouw is niet zo heel lang geleden door Defensie gesloopt (Baal-
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man e.a., 2009). Uit de luchtfoto’s blijkt bovendien dat de vijver bij het technische complex De 

Werfft na de oorlog is gedempt.

Ten noordoosten van de vlieggebouwen en de commandobunker bevond zich een gebied met 

door wallen afgeschermde schietbanen (tabel 8: F). Hier werden de boordwapens gesteld, maar 

kon ook met handvuurwapens worden geoefend. In de buurt van de schietbanen was ook het 

gebied waar de munitie voor de vliegtuigen, handvuurwapens en mogelijk de luchtafweer werd 

opgeslagen.

De Lagers
Rond het centrale deel, iets verder weg van de startbanen, bevonden zich drie deelgebieden met 

een legerings- en administratieve functie: Südlager, Overmaat en Nordlager (tabel 8: C, D en B), 

na de oorlog respectievelijk Zuidkamp, Kamp Overmaat en Kamp Prins Bernhard geheten.8 De drie 

kampen zijn alle als ware het boerendorpjes aangelegd in de kenmerkende Heimatschutzarchitek-

tur. Het Südlager is na de oorlog als Zuidkamp vrijwel compleet overgenomen door Defensie waar-

door veel van de originele bebouwing nog bestaat (Baalman e.a., 2009). Dit bevat onder andere 

legeringsgebouwen, een kapel, een messgebouw, een lijkenhuis, een tandartsgebouw, een aula en 

een lesgebouw (figuur 14). Ook Overmaat en het Nordlager zijn nog grotendeels intact, al is in de 

8 
Lager: legeringsplaats

Figuur 14. Situatietekening 810 Zuidkamp, Nationaal Archief Bunker-
archief Blok D72, Inventaris nummer 381.



RAAP-RAPPORT 2473
Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

54

eerste de landschappelijke structuur uit de oorlogstijd verloren gegaan en is in het Nordlager een 

deel van de bebouwing opgeblazen in 1945. In het Nordlager bevond zich ook de Duitse hoofdin-

gang naar het vliegveld.

Overige functionele eenheden
Naast deze grotere herkenbare functionele eenheden zijn er ook nog enige kleine eenheden die 

het noemen waard zijn.

In het complex van een steenfabriek ten zuidoosten van het vliegveld, en ten zuiden van het - 

Nordlager was een depot voor de zeer explosieve C en T Stoff straalvliegtuigbrandstof en een 

kleiput waarin zwemoefeningen werden gehouden voor zogeheten Seenot-Übungen, oftewel 

oefeningen met betrekking tot ongelukken op zee. Er bestaan foto’s van zwemmende Duitse mili-

tairen (tabel 8: O). Op de topografische militaire kaart van 1935-36 zijn kleigaten bij de steenfa-

briek aan de Oude Deventerweg te zien met de aanduiding ‘zwembad’. Op deze kaart zijn her en 

der in het terrein ook boerderijen zichtbaar die ten behoeve van de aanleg van de Fliegerhorst 

gesloopt zijn vanaf 1940 (www.watwaswaar.nl).

Ten noorden van het Nordlager lag een legeringsterrein dat eerst ‘4 Berta’ en later ‘Fox’ - 

genoemd werd. Uit de bronnen is niet helemaal duidelijk of hier alleen de bemanning van de 

Nachtjagdradarpost gelegerd was, of dat er ook daadwerkelijk radarapparatuur was opgesteld. 

Er zijn nog enige ruïnes over in de akkers en mogelijk een of twee gebouwen (Baalman e.a., 

2009; Vossebeld, 2010) (tabel 8: G) ‘Fox’ is tijdens of na de oorlog geheel verdwenen en nu 

bouwland. Op de luchtfoto J767-4092 van het kadaster is zij echter duidelijk te zien.

 In ’t Hof van Espelo werd het oude landhuis ingericht als officiersmess en een gebouw als bios-- 

coop (Cornelissen, 2009; Vossebeld, 2010). Over de exacte locatie lijkt enige discussie mogelijk, 

want in kaarten worden twee mogelijke locaties aangegeven. Het ene Hof Espelo bevindt zich 

ten westen van Südkamp, maar in de Britse kaart (Cornelissen, 2009) is er ook een Hof Espelo 

ingetekend ten noordwesten van de rolbaan, op het Fliegerhorst terrein (tabel 8: N1 en N2) De 

zuidelijke locatie bestaat in ieder geval zeker al sinds de 13e eeuw en is thans in bezit van het 

Overijssels landschap. Op dit terrein zouden sporen van Splitterboxen en het Duitse officiersbi-

oscoop nog zichtbaar zijn.

Op het terrein liggen verschillende vijvers die dienden als blusvijvers. Er is grote kans dat deze - 

poelen en kleiputten overal op het terrein zijn gebruikt voor de dump van afvalmateriaal en 

schroot van het vliegveld, zowel tijdens als na de oorlogsjaren.

Op het terrein hebben verschillende barakkenkampen gestaan waar bouwpersoneel voor - 

de aanleg van het terrein werd ondergebracht (Cornelissen, 2009). Deze locaties zijn nog 

onbekend.

Ten westen van het vliegveld, tussen de huidige Weerseloseweg en de bossen van het Ooster-- 

veld bevond zich de Landwirtschaft en een Sitzbereitschaftraum.

2.4 Luchtoorlog
Vliegtuigcrashes
Vooral aan het einde van de oorlog zijn mede door geallieerde aanvallen vliegtuigen boven de Flie-

gerhorst neergestort, of verhinderd op te stijgen. Alleen al in het voorjaar van 1944 werd het vlieg-
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Tabel 9 Overzicht van crashes met vermelding ‘Twenthe’ of ‘Twente’ in het SGLO verliesregister, versie 2010. 
Crashes die duidelijk niet boven de Fliegerhorst hebben plaatsgevonden, zijn achterwege gelaten.

crashnr. datum toestel eenheid en piloot locatie

T0389A 10-5-40 DH 85 Leopard Moth civiel toestel Twente

T1403 8-2-42 Me Bf 110 III/NJG 1 Twente (vlgv.)

T1514 18-5-42 Me Bf 110 7./NJG 1 Twente (vlgv.)

T1552 1-6-42 Me Bf 110 7./NJG 1 Twente (vlgv.)

T1563 2-6-42 Me Bf 110 7./NJG 1 Oblt Woltersdorf Twente (vlgv.)

T1591 8-6-42 Me Bf 110 9./NJG 1/Philip Twente (vlgv.)

T1827 11-9-42 Me Bf 110 Stab /NJG 1 Twente (vlgv.)

T1864 2-10-42 Me Bf 110 7./NJG 1 Twente (vlgv.)

T2673 17-7-43 Me Bf 110 8./NJG 1 Twente

T2966 10-10-43 Focke Wulf 8./JG 26/Lt. H. Mayer Twente (vlgv.)

T3065 5-11-43 Me Bf 110 7./NJG 1/Unffz KH Brückmann Twente (vlgv.)

T3111 23-11-43 Me Bf 110 Stab III/NJG 1/Hptm H. Konrad Lonneker (gem. Enschede)

T3418 15-2-55 Junkers 88 7./NJG 2/Uffz H. Bergeest Twente (vlgv.)

T3560A 29-3-44 Fw 58 I/JG 1 Twente (vlgv.)

T3561 29-3-44 Fw 190 I/JG 1 Twente (vlgv.)

T3562 29-3-44 Junkers 88 3.(F)/122 Twente (vlgv.)

T3564A 30-3-44 Dornier 217 4./FZG Twente (vlgv.) 

T3821 20-6-44 Me Bf 110 8./NJG/Ogfr F. Sachse Twente (vlgv.)

T4709 21-11-44 B-17 493BG/861BS/Lt. L.H. Baxter (Amerikaans) Twente vlgv.(bij “Het Oosterveld”)

T5105 14-1-45 Focke Wulf 190 1./JG 1/Uffz H. Heidrich Twente (buurt van vlgv.)

T5106 14-1-45 Focke Wulf 190 2./JG 1/Ofhr H. Schwager Twente (buurt van vlgv.)

T5109 14-1-45 Focke Wulf 190 3./JG 1/Ofw G. Kühl Twente (buurt van vlgv.)

T5166 23-1-45 Junkers 188 - Twente (vlgb.)

T5206 6-2-45 Bf 109 3./NaGr.1 Twente (vlgv.)

T5299 23-2-45 Focke Wulf 190 9./JG 26. Uffs A. Effelsberg Twente (vlgv.)

T5376 12-3-45 Focke Wulf 190 1./NSGr 20/Fw Kessler Twente (vlgv.)

T5494 1-4-45 Typhoon 266 Sqdn/EH Donne Lonneker (Bergweg) (gem. Enschede)

T5494A 1-4-45 Me Bf 109 - Twente (vlgv.)

T5494B 1-4-45 Me Bf 110 - Twente (vlgv.)

T5494C 1-4-45 Focke Wulf 56 - Twente (vlgv.)

T5494D 1-4-45 Focke Wulf 190 - Twente (vlgv.)

T5494E 1-4-45 Me 262 - Twente (vlgv.)

T5523A 7-4-45 Me Bf 109 Twente (vlgv.)

T5548 11-4-45 Spitfire 602 Sqdn Twente (vlgv.)

T5551 11-4-45 Typhoon 182 Sqdn/Sgt. R.A Nash Twente (vlgv.)

T5553 11-4-45 Typhoon 247 Sqdn/Sgt. J. Dick Twente (vlgv.)

T5565 14-4-45 Spitfire 403 Sqdn Twente (vlgv.)

T5567 15-4-45 Auster 84 Gp.Cs. Twente (vlgv.)

T5585 19-4-45 Spitfire 66 Sqdn Twente (vlgv.)

T5596 23-4-45 Spitfire 322 Sqdn Twente (vlgv.)

T5600 26-4-45 Spitfire 349 Sqdn Twente (vlgv.)
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veld 65 keer door de geallieerden beschoten en gebombardeerd. Daarnaast stortten er geregeld 

toestellen neer om andere redenen: op 30 juli en 3 augustus 1943 stort een nachtjager van het 

I. Nachtjagdgeschwader 1 neer op het vliegveld. In januari 1945 botsten 2 Focke Wulf toestellen 

tegen elkaar (Cornelissen, 2009).

Twee bronnen, die vermoedelijk deels aan elkaar ontleend zijn, geven een overzicht van de vlieg-

tuigcrashes boven het vliegveld: het Verliesregister van het SGLO en het werk Van Grasmat tot 

Fliegerhorst (Cornelissen, 1998). Vaak is de crashlocatie echter globaal aangegeven, of wordt een 

anno 2010 ongebruikelijk, of weinig nauwkeurig toponiem gebruikt, waardoor het lastig is te bepa-

len welke toestellen daadwerkelijk op de Fliegerhorst zijn neergekomen. In bijlage III van Corne-

lissen 1998 worden dertien crashes met dodelijke afloop vermeld in Twente, waarbij slechts één 

geval de Fliegerhorst als crashlocatie wordt gespecificeerd.

Het SGLO Verliesregister is onderzocht op voorkomen van de toponiemen ‘Twente’ en ‘Twenthe’ 

(tabel 9). Het register noemt alle bekende crashes op het vliegveld, hieronder vallen zowel crashes 

met dodelijke afloop, tot kleine crashes waarbij het toestel na reparatie opnieuw kon worden ingezet.

Luchtafweergeschut (FLAK)
Op en om het terrein van de Fliegerhorst bevonden zich volgens de historische bronnen vijf of zes 

stellingen voor luchtafweergeschut. Op het vliegveld zelf ging het volgens een kaart van de ver-

zetsgroep Albrecht voornamelijk om een licht type geschut voor de nabijheidsbescherming van het 

vliegveld, onder andere bij:

Lonnekerberg, (tabel 8: Z4);- 

Technisch complex de Werfft (tabel 8: S);- 

Oude Postweg (tabel 8: V);- 

bij het Oosterveld en de spoorlijn naar Hengelo (tabel 8: Q);- 

bij het Hartjesbosch aan de Weerseloseweg (tabel 8: P).- 

Deze posities zijn globaal aangegeven op de kaart, maar waren niet altijd heel precies te plaat-

sen met behulp van de gebruikte bronnen. Ook zijn sommigen er van niet te zien op luchtfoto’s. 

De FLAK-posities op de Lonnekerberg (Z4), Fokkerweg (S) en Landeresweg (X) worden door het 

luchtfoto-onderzoek bevestigd, evenals de aanwezigheid van een kampement voor de bemanning 

van het FLAK-geschut (tabel 8: T)

Verder weg van de Fliegerhorst lagen zwaardere batterijen van 8,8 cm geschut onder ander bij:

de kruising van de huidige Landeresweg en Landweerweg (tabel 8: X);- 

op de Roolvinkes, met daarbij aan de hoek van de Oude Deventerweg en Vergertweg een barak-- 

kenkamp voor de bemanning en een houten uitkijktoren (tabel 8: U).

De FLAK-posities op de Lonnekerberg (tabel 8: Z4), Fokkerweg (S) en Landeresweg (X) worden 

door het luchtfoto-onderzoek bevestigd, evenals de aanwezigheid van een kampement voor de 

bemanning van het FLAK-geschut (T). De visuele inspectie geeft aanleiding tot de hypothese dat 
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er zich noord van de Druiventros ook een FLAK-stelling heeft bevonden (zie verder onder ‘Visuele 

Inspectie’).

Schade uit bombardementen
Het vliegveld werd een groot aantal keren gebombardeerd door geallieerde bommenwerpers. Eén 

aanval beschadigde vooral het noordelijke deel van het vliegveld. Op 15 augustus 1944 vond een 

groot bombardement plaats en dropten 75 B-17 toestellen in totaal 177 ton bommen, die vooral 

de zuidelijke startbaan en de Werfft troffen. Op 24 maart 1945 vond het definitieve bombardement 

plaats waarbij 152 B-17’s met 348 ton bommen de landingsbanen in een maanlandschap verander-

den. Na dit bombardement werd de Fliegerhorst opgeheven en het werkende materiaal terugge-

trokken. Uit de visuele inspectie blijkt dat sporen van deze bombardementen nog zichtbaar zijn in 

het terrein, vooral in het noorden van het vliegveldterrein.

Uit de OCE-rapportage blijkt dat er op verschillende momenten intensief, en minder intensief 

explosieven en afwerpmunitie geruimd zijn op de vliegbasis (Meijers, 2009). Deze ruimingen zou 

men kunnen beschouwen als verstoringen van het archeologisch erfgoed van de Tweede Wereld-

oorlog. Ruimingswerk, waarbij sanerend graafwerk wordt verricht naar eenvoudig alle metaal in 

de bodem, vindt niet plaats in een archeologische context en veel materaal is in de loop van de 

decennia vermoedelijk ongeregistreerd verdwenen. In de kaartbijlagen van het OCE-rapport is 

aangegeven welke gebieden op welke manier zijn onderzocht en waar afwerpmunitie is aange-

troffen. In 1958 is door de luchtmacht een groot aantal munitieartikelen aangetroffen en geruimd. 

Tussen 1978 en heden is dat werk door de EOD voortgezet, met name is er veel geruimd in het 

munitiedepot bij de schietbanen en in het Snydersveld en het Oosterveld. De huidige startbaan is 

grondig onderzocht en ook rond de Fliegerhorstkommandantur is opsporingswerk verricht. In som-

mige perioden oefende de EOD op het terrein door, zonder gebruik te maken van een duidelijk 

zoekschema of vastgelegd raster, leerlingen her en der te laten graven. ‘Slechts bepaalde gedeel-

ten […] zijn systematisch afgezocht. Grote delen van het middenterrein zijn in het verleden in het 

kader van oefening door cursisten afgezocht, zonder dat exact is na te gaan op welke wijze deze 

gebieden zijn gecontroleerd’, zo zegt het rapport (Meijers, 2009). Recent heeft ook Leemans BV 

oppervlaktedetecties uitgevoerd rond de startbaan.

De conclusie van het rapport luidt dat op het hele terrein een grote verscheidenheid aan achter-

gebleven munitie artikelen ‘in de ruimste zin van het woord’ is te verwachten, waaronder artikelen 

die onderdeel zijn van vliegtuigwrakken. Aangezien het rapport alleen explosieven betreft, worden 

andere materialen niet genoemd.

2.5 Visuele inspectie
In de eindfase van het onderzoek is een visuele inspectie uitgevoerd om de archeologische ver-

wachting van de Tweede Wereldoorlog meer te kunnen toespitsen. Deze inspectie richtte zich op:

de strook rolbaan langs de vlieggebouwen de vluchtleidingtoren (deelgebied 5);- 

de complexen noord van de startbanen, waaronder de Druiventros (deelgebied 1);- 
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Figuur 15. Een trafohuis oost van de vlieggebouwen (inspectie nr. 3) vertoont sporen van beschietingen.

Figuur 16. Een helling van baksteen in deelgebied 1 in het voormalige Liegeplatzgebied (inspectie nr. 8) 
In Oostkamp ligt eenzelfde helling.
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Oostkamp en de daarbij gelegen munitiestraat (deelgebied 4);- 

de schietbaan (deelgebied 1);- 

de westelijke zijde van het voormalig Kamp Prins Bernhard (deelgebied 2).- 

De intentie was om ook de voormalige Fliegerhorstkommandantur te bezoeken, maar deze locatie 

bleek nog in militair gebruik (in een nieuw pand, de originele Kommandantur is afgebroken) en was 

daardoor niet toegankelijk.

Tijdens de inspectie sprongen met name die gebieden in het oog die in de huidige indeling van het 

vliegveld geen bestemming hebben, zoals de ruigten en bossen tussen de bestaande gebouwen. 

Hier werden in alle bekeken gebieden sporen aangetroffen van voormalig gebruik, zoals afwate-

ringssystemen en versperringen (alles in onbruik) en vondstmateriaal waaronder zelfs vliegtuig-

onderdelen. Dit alles in een terrein dat een op het oog sinds lange tijd onverstoord karakter heeft. 

Met name in de Druiventros (deelgebied 1) liggen nog bomkraters waaraan weinig veranderd lijkt 

sinds 1945, nu als poelen in het landschap. Ook werden soms sporen van gesloopte origineel 

Duitse bebouwing gevonden, één nog gaaf Duits gebouw dat leeg staat (nr. 14 in tabel 10), maar 

qua type mogelijk zeldzaam is in zijn soort en een nog gave munitiebunker voor waarschijnlijk 

FLAK-munitie, die nog niet gevonden was in de inspectie van het Oversticht en mogelijk zeldzaam 

is in zijn gaafheid (nr. 12 in tabel 10). Alle objecten zijn overgenomen in de kaartbijlage 2.

Ten oosten van de vlieggebouwen9 en de gebouwen van de luchtleiding (deelgebied 5) liggen in de 

bossen nog sporen van greppelsystemen en ander ‘lijnenspel’ van greppels en walletjes dat nu in 

onbruik is, maar mogelijk nog stamt uit de Duitse tijd. Ook liggen hier versperringen van prikkel-

draad, die nog niet gedateerd konden worden, maar waarvan wel zeker is dat ook de Duitsers een 

dergelijk type versperring gebruikten. Een bunker, die dient als trafohuis, heeft duidelijke inslag-

sporen van beschietingen (figuur 15). Ook is een originele Duitse blusvijver nog altijd aanwezig 

(inspectie nr. 1).

Opvallend was een siervijver van beton recht vóór de voormalige brandweerkazerne (inspec-

tie nr. 2). Deze siervijver doet origineel aan en riep direct de vraag op over wat er mogelijk op de 

bodem allemaal nog kan liggen aan materiaal uit de oorlog.

Een ander interessant gebied is de bossage rondom de Druiventros en het gebied ten oosten hier-

van (deelgebied 1). In het gebied ten oosten van de Druiventros ligt een bakstenen helling (figuur 

16) direct aan de rondweg, die vermoedelijk iets te maken heeft met de Liegeplätze. In het voor-

malige Oostkamp werd later exact nog zo’n helling aangetroffen. De functie is onbekend, maar ze 

stammen vrijwel zeker uit de Duitse periode.

In de Druiventros zelf lijkt in de ruimte tussen de moderne straaljagershelters de tijd te hebben 

stilgestaan. Bomkraters van de bombardementen zijn als grote poelen nog altijd aanwezig en aan 

9 
Cornelissen gebruikt steeds het woord ‘vlieggebouwen’ als hij spreekt over de strook gebouwen aan de oostzijde van het start- landingsbanen-
complex. Vermoedelijk noemt hij dit zo omdat het om het complex gaat dat direct betrokken was bij de start- en landing van de toestellen, inclusief 
briefi ngsruimte en verkeerstoren.
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Figuur 17. Achter de Druiventros werden bomkraters aangetroffen met daarin een materiaaldump (inspec-
tie nr. 11) waarin zich vliegtuigonderdelen en bouwpuin bevinden.

Figuur 18. Een nog intacte Duitse munitiebunker, vermoedelijk geassocieerd met FLAK ten noorden van 
de Druiventros in deelgebied 1 (inspectie nr. 12).
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de westkant van de Druiventros ligt een grote materiaaldump (inspectie nr. 11). Rode bakstenen, 

keramische fonteinen, maar ook olieblikken en vliegtuigonderdelen en grote hoeveelheden glas 

liggen hier aan het oppervlak (figuur 17). Hoewel een deel duidelijk naoorlogs is, is vermenging 

met Tweede Wereldoorlog materiaal aannemelijk door de aanwezigheid van de rode baksteen. 

Vlakbij deze stort lig een Duits bluswaterdepot, dat nu nog steeds wordt gebruikt voor brandweer-

oefeningen (inspectie nr. 10). Tussen de shelters zijn op sommige plaatsen sporen zichtbaar van 

de voormalige Duitse hangars. Dit gaat dan gepaard met resten beton of baksteen.

In het noorden van het gebied vonden we tot onze verassing een Duitse munitiebunker van bak-

steen, met een betonnen dak in perfecte staat (inspectie nr. 12). Deze bunker heeft een omvang 

van 3 x 2 m (figuur 18). Bij recent nog niet gepubliceerd onderzoek van RAAP in een FLAK-stelling 

in de omgeving van Arnhem zijn resten van exact dit soort gebouwtjes aangetroffen. De veldin-

spectie voegt dus de mogelijkheid van het gebruik van dit deel van het terrein als FLAK-stelling 

toe. Ten noordwesten van deze bunker troffen we een in verval geraakt Duits gebouw aan met 

garage, dat iets weg heeft van een keukengebouw of kantine (figuur 19). Hoewel het interieur er 

uit is gesloopt, is de algehele structuur nog intact, inclusief de beerput aan de buitenzijde. Het 

gebouw maakt een zeer authentieke indruk en verdient bijzondere aandacht. Bij de cultuurhistori-

sche waardestelling wordt het gebouw genoemd als ‘89a’ op de kaart, en vermoedelijk ‘C89’ in de 

bijlage (Aangezien de ‘C’ niet op de kaart staat bijgeschreven is niet helemaal zeker of deze ver-

meldingen hetzelfde gebouw bedoelen). Het wordt afgezien van de beschrijving ‘opstal’ niet verder 

besproken of gewaardeerd.

Figuur 19. Een zeer authentiek ogend Duits gebouw met garage en beerput is als ruïne nog aanwezig. 
Waarschijnlijk gaat het om gebouw 89a in de inventarisatie van het Oversticht en heeft het een relatie 
met de Liegeplatz in dit gebied (inspectie nr. 14).
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Aan de zuidzijde van deelgebied 1 liggen bij de voormalige brandstofdepots grote hopen versper-

ringsmateriaal opgestapeld, klaar om afgevoerd te worden (figuur 20). Hiertussen zaten onder 

andere zogenaamde ‘varkensstaarten’ voor het ophouden van prikkeldraadversperringen en het 

is mogelijk dat deze van Duitse makelij zijn. Dit vraagt om verder onderzoek. Verder werden in dit 

gebied de ruïne van een onbekend gebouw, een vrijliggende sokkel en de resten van de Naviga-

tionsdrehscheibe gevonden (figuur 21).10 De laatste is in zeer slechte staat, wat verergerd wordt 

doordat de betonplaat wordt bedreigd door voertuigen die er nu in dit gebied overheen rijden, zo 

wijzen recente bandensporen uit. Al met al heeft de veldinspectie in het noordelijke deel van de 

basis (deelgebied 1) veel mogelijk interessante sporen opgeleverd.

In Oostkamp is voor de aanleg van de munitiestraat het terrein geëgaliseerd en is een hoge aarden 

wal aangelegd. Sporen van de Duitse hangars zijn daardoor niet direct aan het oppervlak zicht-

baar, maar met goed zoeken bleken in de aarden wal wel degelijk sporen aanwezig uit de Duitse 

tijd. Een zware elektriciteitskabel stak uit de grond ongeveer op de plek waar eens een Duitse 

hangar stond (inspectie nr. 22) en op de wal zelf liggen scherven aardewerk en vonden we een 

huls van een seinpatroon (inspectie nr. 23). Dit soort seinpatronen waren onder andere aanwezig 

in de cockpit als persoonlijk uitrusting van de piloten (figuur 23).

In Oostkamp staat een grote hangar van Britse makelij. De omgeving van de hangar is bekeken 

maar sporen van de Duitse hangars die er stonden waren niet meer te zien. Wel vonden we aan de 

10 
Navigationsdrehscheibe: instrument voor het ijken van vliegtuigkompassen

Figuur 20. Opgetast oud versperringsmateriaal in deelgebied 1. De varkensstaarten zijn vermoedelijk van 
vóór de NAVO tijd.
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Figuur 21. De Duitse Navigationsdrehscheibe, het instrument waarmee de vliegtuigkompassen werden 
geijkt, is in slechte staat en vraagt om acute interventie als deze als behoudenswaardig wordt bestem-
peld. Motorvoertuigen rijden er bij werkzaamheden op dit moment dwars overheen, zo laten de banden-
sporen zien.

Figuur 22. Een seinpatroonhuls in de munitiestraat (inspectie nr. 23) Vlakbij lag een stuk elektriciteitsdraad van 
een zwaar type.
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noordzijde een bakstenen ‘helling’ van 15 m lang en een paar meter breed, gelijk aan het type dat 

we vonden in het noorden van deelgebied 1. De helling staat ongeveer op de plek waar een Duitse 

hangar verwacht kan worden, maar de functie is onbekend.

De handschietbaan is deels nog in gebruik, maar de origineel Duitse inschietbunker voor boordge-

schut staat er verlaten bij. De betonweg er naar toe is nog origineel Duits. In de betonplaten voor 

de kogelvanger zijn nog de gaten zichtbaar waarin de constructie stond waarmee het vliegtuig vóór 

het inschieten op zijn plek werd getakeld. De kogelvanger met de bunker is een indrukwekkend 

gebouw om te zien (figuur 23). Het is aan de binnenzijde beschadigd door explosies. Zichtbaar 

uit het zand steken enkele staalkernpunten van de (oefen?) munitie waarmee de boordwapens 

werden ingeschoten. Deze geven informatie over het type wapens waarmee op de schietbaan 

werd geschoten, vermoedelijk 2 en 3 cm-patronen. Ook de handvuurwapen is nog intact, inclusief 

bijgebouw en kogelvanger. Deze is ook recent nog in gebruik geweest als oefenbaan.

In Bernhardkamp troffen we een zandhoop, waaronder vermoedelijk een bunker verborgen gaat 

(inspectie nr. 24). Deze kazemat wordt genoemd in de bronnen uit het Nationaal Archief, maar is 

op het oog niet meer als zodanig herkenbaar. De bunker is vermoedelijk net na de oorlog afgedekt 

en mogelijk nog in vrij onaangeroerde conditie aanwezig.

Bouwbiografie van de Koude Oorlog
Tijdens de visuele inspectie viel op dat er zich in de gebouwen van de luchtbasis overal sporen van 

het militaire leven in de Koude Oorlog bevinden. Hoewel formeel buiten de scope van dit bureau-

Figuur 23. De kogelvanger van de inschietbaan voor boordwapens.
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GPS Naam Beschrijving deelgebied

1 vijver Kleine blusvijver van 5 bij 6 m. Te zien op luchtfoto’s en nog altijd aanwezig, maar wel met een uitbreiding 
naar het nieuwe slotensysteem.

5

2 omgeving commandobunker De commandobunker blijkt nog intact aanwezig achter een moderne gevel. Vóór de brandweerkazerne 
ligt een betonnen sierijver annex waterreservoir dat volledig is dichtgegroeid. Mogelijk een depositie van 
bodemvondsten. Van een Duits gebouw ten westen van de brandweerkazerne is niets aan het oppervlak 
te zien.

5

3 trafo-bunker, TR-B5 Trafo bunker waarin sporen van beschietingen zichtbaar zijn in de gevels 5

4 splitterbox De box is hier niet meer zichtbaar. Wel liggen her en der enkele brokstukken beton. 5

5 schuilplaats Met zand overdekt. Ten oosten hiervan liggen oude prikkeldraadversperringen die nog niet gedateerd 
konden worden. 

5

6 vijver en versperringen Ook ligt hier nog een vijver die vermoedelijk nog stamt van vóór de Fliegerhorst tijd. Daar omheen nog 
niet gedateerde prikkeldraadversperringen en in onbruik zijnde greppelsystemen. Een gebouw dat op de 
luchtfoto’s op deze locatie te zien is, is niet meer te zien aan het oppervlak. 

5

7 schietbaan Originele Duitse betonweg naar de kogelvanger. 5

8 helling Bakstenen helling van15 m lang en 6 m breed en ongeveer 1,5 m hoog, aan een zijde schuin afl open, 
geplaatst direct lans de (huidige) weg. Waarschijnlijk een relatie tot de Duitse hangars. Lijkt een soort 
laadhelling voor vrachtwagens

1

9 locatie gebouw Op deze plek stond een Duits gebouw, maar dit is aan het oppervlak niet meer te zien. 1

10 waterdepot Vermoedelijk origineel Duits bluswaterreservoir nog aanwezig, nu in gebruik voor brandweeroefeningen 1

11 dump Ten westen van de shelters in de Druiventros lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Bomkraters zijn zichtbaar 
en hierin is materiaal van het vliegveld gedumpt. Puin en bakstenen liggen aan het oppervlak met het en 
der concentraties glas, glaswerk, blikken en vliegtuigonderdelen. Een deel van het materiaal is duidelijk 
naoorlogs, maar vermenging met WOII-materiaal is aannemelijk, eventueel op een laag onder de meest 
recente dump.

1

12 munitiebunker Bakstenen gebouw van ongeveer 3 x 2 m en maximaal 1,5 m hoog. Dit nog onbekende gebouw is ver-
moedelijk een munitiebunker, die toegeschreven kan worden aan de aanwezigheid van FLAK-geschut. 
Object is zeer gaaf, bliksemafl eiders nog aanwezig. Mogelijk een zeldzaam exemplaar.

1

13 beton Groot stuk beton los in het bos. Functie en herkomst onbekend. 1

14 gebouw Origineel Duits gebouw van baksteen met betonnen plaatdak en garage. Restanten van (verwijderde) 
sanitaire voorzieningen aan de binnenzijde en een beerput. Ondanks dat het interieur is verwijderd is de 
staat goed en is hier sprake van een mogelijk zeldzaam type gebouw met een relatie tot de Liegeplatz. 
Het gebouw heeft sporen van kogelinslagen aan de noordzijde. 

1

15 restant hangar Mogelijk het restant van een hangar zichtbaar door de afwijkende ondergroei en enige puindelen aan de 
zuidoost zijde. Afmeting ongeveer 11 x 18 m.

1

16 onbekend fundament Onbekende betonnen structuren en lijnelementen zoals greppels in de bodem. 1

17 versperringsmateriaal In het kader van opruimingen zijn grote hopen materiaal opgetast langs de weg. Hierin bevinden zich 
zogeheten ‘varkensstaarten’, staven waarmee prikkeldraad werd opgehouden. De datering van deze 
varkensstaarten is nog onbekend, maar ook de Duitsers gebruikten dergelijke middelen. Aangezien de 
hopen klaar liggen om afgevoerd te worden, is het aan te raden hier nog eens goed naar te kijken.

1

18 ruïne Ruïne van een bouwwerk. 1

19 Navigationsdrehscheibe In de ondergrond is een half cirkelvormige plaat zichtbaar. Gezien de locatie is dit waarschijnlijk de Navi-
gationsdrehscheibe, een zeldzaam cultuurhistorisch object. Het is in slechte staat en aan sporen is de 
zien dat er recent met gemotoriseerde trekkers nog overheen is gereden, wat de gaafheid niet bevor-
derd. Behoudsacties zijn aanbevolen. =

1

20 sokkel Betonnen zeshoekige sokkel van ongeveer 1 x 1 m. 1

21 helling Bakstenen Helling 15 x 6 x 1,5 m. Gelijk aan object 8 in deze tabel. 4

22 koperleiding Losse vondst: een stuk elektriciteitsleiding. 4

23 huls seinpistool Losse vondst: huls voor een seinpistoolpatroon. Duits. 4

24 bunker Zandhoop op de plaats waar op luchtfoto’s een structuur zichtbaar is. Mogelijk is de bunker onder het 
zand nog helemaal intact. Geen beton zichtbaar aan het oppervlak. Deze bunker wordt ook vermeld in 
het bunkerarchief. 

2

25 schietbaan Slagboomvoet nog aanwezig. Bevestigingspunten voor het vliegtuig voor het inschieten van het geschut 
zichtbaar in de betonweg. Kogelvanger aanwezig, in slechte staat. Er ligt een gereedschap bij de kogel-
vanger om de zandhoop aan te harken.

5

Tabel 10. Resultaat van de veldinspectie. Zie ook kaartbijlage 2.
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onderzoek willen we ze hier toch noemen, omdat er een grote zeggingskracht vanuit ging. In de 

commandobunker, maar ook in de (toegankelijke) shelters vonden we onder andere veel bouw-

biografische sporen die vallen in de categorie soldatenhumor en die een bijzonder inkijkje geven 

in het verhaal van de vliegbasis. Het gaat om inscripties op muren, achtergelaten foto’s (figuur 

24), documenten en wegwijzerbordjes, onder andere in de voormalige shelters en de oude Duitse 

commandobunker. Een inventarisatie van dit soort sporen zou als antropologische studie waarde 

kunnen hebben.

Figuur 24. Bouwbiografische sporen in de Commandobunker: Twee foto’s van ‘de beheerder’ uit de Koude 
Oorlog.
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3 Gespecificeerde archeologische ver-
wachting Tweede Wereldoorlog

3.1 Algemeen
Het gebruik van het terrein als vliegveld heeft overal sporen achter gelaten, zowel binnen als tot 

ver buiten de grenzen van het huidige deelgebied (1 t/m 6 in de uitvraag van de gemeente). Aan-

gezien het vliegveld (met de daarin aanwezige functionele eenheden) als militair object in de 

oorlog is aangelegd, geldt voor het hele terrein een onmiddellijke verwachting van archeologische 

resten uit die periode, respectievelijk de Duitse en Britse tijd. De mate waarin deze aanwezig zijn, 

zal echter per locatie verschillen. Uit de veldinspectie blijkt dat de delen waar Defensie niet direct 

gebruik van maakte (bijvoorbeeld in perken en bosschages tussen de huidige gebouwen) sporen 

uit de hele gebruiksgeschiedenis van het vliegveld bevatten.

Verder blijkt dat met betrekking tot de cultuurhistorie van het vliegveld de disciplines archeologie, 

bouwkunde en geografie elkaar voortdurend naderen en overlappen. Er is dus overal een rela-

tie tussen bovengrondse en ondergrondse structuren. Zo zijn alle nog bestaande gebouwen uit 

de Duitse tijd zijn in strikte zin bouwhistorische objecten. Echter, op het voormalige Fliegerhorst 

staan veel gebouwen al jaren leeg, zijn andere als ruïne aanwezig, of slechts als fundament of 

grondspoor en zijn in feite archeologie geworden. Daarnaast hebben sommige structuren van ori-

gine een bovengrondse, als wel een ondergrondse component, zoals FLAK-stellingen die gepaard 

kunnen met ondergrondse structuren als loopgraven. Hetzelfde geldt voor bunkers en schuilnis-

sen. Daarmee bevat het terrein dus bouwwerken die het hele spectrum van bouwhistorie tot arche-

ologie beslaan en die toch tot hetzelfde complex en periode behoren.

Nog een wijze waarop disciplines elkaar naderen is het gegeven dat bestaande gebouwen van 

binnen nog gebruikssporen kunnen bevatten uit de Tweede Wereldoorlog. Deze zogeheten bouw-

biografische sporen, kunnen gezien worden als de archeologie van het gebouw en illustreren het 

verhaal en gebruik van het betreffende pand (Wijnen, 2010). Een dergelijke verwachting geldt voor 

alle door de Duitsers en Britten gebruikte gebouwen op de Fliegerhorst, maar ook voor gebouwen 

in de omgeving zoals het Bouwhuis te Lonneker, waar de Duitse Bauleitung gevestigd was.

Boven het terrein hebben vele ongelukken met, of gevechten tussen vliegtuigen plaatsgevonden 

die overal sporen kunnen hebben achtergelaten in de vorm van (begraven) wrakdelen. Daarnaast 

is er in 1945 om het terrein gevochten tussen Duitse en Britse troepen. Daarmee zijn sporen te 

verwachten, die men zou kunnen typeren als slagveldarcheologie en waarmee het verhaal van de 

strijd gereconstrueerd kan worden. Aangezien voor de grondgevechten niet is vastgesteld waar ze 

precies plaatsvonden (afgezien van de locatie Frans op den Bult) geldt deze verwachting voorals-

nog voor het hele deelgebied.
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In algemene zin is in het deelgebied de archeologische neerslag te verwachten die past bij de 

wijze waarop dat functionele deel van het terrein in de oorlogsjaren gebruikt is en de ontwikkelin-

gen die het terrein in de periode 1940-1946 doormaakte door de continue afwisseling van uitbrei-

ding, vernieling door oorlogshandelingen, verlating en herinrichting onder drie verschillende bevel-

voerende naties. Soms is deze verwachting nog nader te specificeren, maar dit is in het kader van 

dit onderzoek nog niet geheel uitgevoerd. Binnen Zuidkamp, bijvoorbeeld, zullen zones zijn die 

een hogere verwachting hebben dan andere, maar dit is op dit moment nog niet aan te geven.

De archeologische verwachting zullen we hieronder per deelgebied specificeren.

3.2 Deelgebied 1: Start- en landingsbanen, Centrum
Gebouwen, hangars en Splitterboxen en resten daarvan
Een groot deel van de originele gebouwen is verdwenen in dit deel van het gebied. Enkele gebou-

wen zijn nog origineel van Duitse makelij waaronder een bijzonder fraai gebouw aan de noordzijde 

met garage (bijlage 2, nr. 14) en een munitiebunker voor FLAK die mogelijk zeldzaam is (bijlage 2, 

nr. 12).

Aan de noordzijde van de Rollbahn bevond zich een aantal aftakkingen van de rolbaan naar Lie-

geplätze op het Oosterveld, Snydersveld en het Kooksel (richting ‘t Holthuis). Deze Liegeplätze 

bevatten in de Duitse tijd de stallingen voor de vliegtuigen, reparatiehangars en andere gebouwen. 

De Liegeplätze vallen voor een klein deel nog binnen de huidige grenzen van het deelgebied, met 

name bij het gebied met straaljagershelters dat bekend staat als de Druiventros en het gebied ten 

oosten daarvan. Ook rond het voormalig Duitse brandstofdepot aan de noordzijde van de startba-

nen zijn sporen van gebouwen te verwachten, die tijdens of na de oorlog zijn verdwenen.

Startbanen
Deelgebied 1 ligt in het gebied van het oorspronkelijke Nederlandse rolveld dat door de Duitsers 

is uitbreid tot het systeem van drie start- en landingsbanen in A-vorm met daarom heen de ringrol-

baan. De startbaan en rolbaan zijn van Duitse makelij. Hoewel de oorspronkelijke bestrating in dit 

deel niet meer zichtbaar is, is zij mogelijk onder het huidige wegdek nog aanwezig.

Irrigatie en greppels
Het oorspronkelijk Nederlandse rolveld bevatte een systeem voor irrigatie dat mogelijk nog (deels) 

aanwezig is in de bodem. Over het rolveld zijn in mei 1940 voren of greppels getrokken om Duitse 

landingen te voorkomen. Deze kunnen nog als grondspoor aanwezig zijn in het gebied.

Dumps, bomkraters en mobilia uit crashes,
De startbaan werd in de oorlog intensief gebruikt voor vliegverkeer, wat sporen van dit gebruik kan 

hebben achtergelaten. Dit met name omdat het tijdens landingen ook wel eens mis ging en vlieg-

tuigen crashten op of naast de banen. De startbaan is diverse keren intensief gebombardeerd. Dit 

heeft bodemsporen achtergelaten in de vorm van kraters. Soms zijn deze kraters opgevuld met 
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puin van verwoeste gebouwen en wrakken van verwoeste vliegtuigen en/of ander materieel dat 

een archeologische waarde kan hebben.

In de Liegeplätze, met name rond de Druiventros, zijn sporen (fundamenten, puin of gebruiksaf-

val) van Duitse hangars en Splitterboxen te verwachten, achter of onder de fundamenten van de 

huidige shelters. Ook kan gebruiksafval zijn gedumpt achter de opstellingen. De visuele inspec-

tie toont met de vondst van een materiaal en puindump feitelijk al aan dat deze verwachting klopt. 

Ook bij de aanleg van de moderne shelters in de Druiventros werden resten gevonden van een in 

1949 gecrashte Spitfire gevonden, wat aangeeft dat het dumpen van overbodig, maar nu mogelijk 

archeologisch waardevol materiaal, in deze hoek net na de oorlog al voor kwam.

Ook is in deze hoek van het terrein intensief opgeruimd door Britse eenheden. Hierbij is materi-

aal vernietigd, begraven en of munitie gesprongen. Daardoor is een neerslag van allerlei soorten 

materiaal en gereedschappen, van administratie tot (delen van) vliegtuigwrakken, te verwachten. 

Na de oorlog hebben de luchtmacht en de EOD intensief geruimd in dit gebied, waardoor een deel 

van het materiaal vermoedelijk ongeregistreerd al is opgegraven.

De visuele inspectie bevestigt dat zich rond de Druiventros nog altijd bomkraters bevinden en dat 

ten westen van de shelters een grote dump van materiaal bevindt waarvan de herkomst en date-

ring nog niet bekend is. Tussen de resten bevinden zich bouwmaterialen in dezelfde baksteen 

als de Duitsers gebruikten en enige vliegtuigonderdelen, maar ook herkenbaar naoorlogs afval. 

Tevens werd in de noordpunt een munitiebunker aangetroffen die nog niet eerder geïnventariseerd 

is, en die aanleiding geeft tot de hypothese dat zich in dit gebied een FLAK-stelling bevond. Al met 

al geven deze zichtbare sporen de indruk dat deze locatie een mogelijk zeer interessant gebied is 

voor archeologische resten van de Tweede Wereldoorlog.

Navigationsdrehscheibe
Aan de westzijde van de Ringrolbaan lag een Duits station voor brandstofopslag. Daar vlakbij ligt 

een Navigationsdrehscheibe die in ruïneuze staat nog aanwezig is. Er rijden nu geregeld motor-

voertuigen overheen wat de toestand niet ten goede komt. Ook liggen in dit gebied de ruines 

en resten van een aantal afgebroken gebouwen. Recente opruimingen in het terrein hebben 

grote hopen versperringsmateriaal opgetast rondom de voormalige brandstofopslag, waarvan 

een deel mogelijk uit de oorlogsperiode stamt. Ook zijn er diverse resten van bebouwing visueel 

waargenomen.

Sporen van gevechten
Mogelijk is er in het deelgebied gevochten tussen Duitse en Britse troepen op 31 april 1945. Dit 

heeft mogelijk ‘slagveldarcheologische’ sporen achter gelaten in de bodem, zoals schuttersputten, 

inslagen, of achtergelaten of vernietigd materieel. Over het exacte verloop van de bevrijding lijkt 

niet zoveel bekend. Mogelijk zijn als gevolg van de gevechten ook (resten van) veldgraven aanwe-

zig. De praktijk leert dat veldgraven formeel meestal wel zijn geruimd na de oorlog, maar dat dit in 

de praktijk vaak niet zo zorgvuldig gebeurde.
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3.3 Deelgebied 2: Bernhardkamp
Gebouwen
Tot deelgebied twee behoort het gebied dat door de Luftwaffe werd ingericht als het Nordlager en 

dat na de oorlog Bernhardkamp zou gaan heten. Het diende als legeringsplaats, kantorencomplex 

en hoofdtoegang van de Fliegerhorst.

Volgens Baalman e.a. bestond het complex uit drie oost west lopende assen waarvan de noorde-

lijke na de oorlog is opgeblazen door Amerikanen of Britten (Baalman e.a., 2009). Het complex Fox 

wordt door hen echter niet apart genoemd. Het is niet duidelijk of deze noordelijke as in ensemble 

past met de nog bestaande bebouwing of onderdeel uitmaakte van het radarstation Fox. Funda-

menten hiervan zijn met zekerheid nog aanwezig, maar liggen net ten noorden het deelgebied 2.

Het Nordlager kende oorspronkelijk 65 gebouwen. In het feitelijk deelgebied Bernhardkamp zijn 

veel van de originele gebouwen afgebroken, maar mogelijk nog aanwezig in de vorm van funda-

menten of grondsporen. Aan de westkant van het Lager lag een kazemat of bunker die op een 

kaart van het Nationaal Archief wordt aangegeven. De visuele inspectie maakte duidelijk dat deze 

nog aanwezig is onder het zand. Als de bunker al lang geleden is afgesloten (wat niet bekend is) is 

het mogelijk dat het interieur nog altijd (deels) intact aanwezig is.

Nederzettingsneerslag en dumps
Vanuit de functie van legeringsplaats zijn sporen te verwachten die men zou kunnen benoemen 

als nederzettingsneerslag in de vorm van afvalkuilen en sporen van werken en leven. In originele 

gebouwen kunnen zich bouwbiografische sporen van Duits of Engels gebruik bevinden.

Na de bevrijding van het vliegveld hebben de Britten het Nordlager in gebruik genomen en groot-

schalige opruimingen verricht. Daarbij is mogelijk materiaal uit de gebouwen op of in de omgeving 

van het terrein verbrand of simpelweg begraven, aangezien dit gebruikelijk was in deze tijd. De 

verwachting is dat dit soort dumps alle vormen van materiaal bevat dat in het Lager werd gebruikt, 

van gebruiksartikelen tot Duitse administratie.

3.4 Deelgebied 3: Overmaat
Gebouwen
Overmaat was een complex met de functie van legeringsplaats van onder andere officieren. Een 

groot deel van de originele gebouwen is nog aanwezig. De infrastructuur in het gebied is aange-

past, maar mogelijk nog archeologisch aanwezig.

Nederzettingsneerslag en dumps van materiaal
Overmaat was legeringsplaats. Er zijn daardoor sporen te verwachten die men zou kunnen typeren 

als nederzettingsneerslag in de vorm van afvalkuilen en sporen van werken, leven en recreëren 

op het terrein. Bij complexen zoals de grote centrale kantine of de villa’s zijn sporen van dat type 

gebruik te verwachten in de bodem, of als bouwbiografische sporen in de gebouwen zelf. Mogelijk 
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is na de bevrijding achtergelaten Duitse rommel gedumpt op of in de omgeving van het terrein, bij-

voorbeeld in de centrale vijver.

3.5 Deelgebied 4: Oostkamp
Gebouwen en Splitterboxen
Deelgebied 4 bevat het gebied dat na de oorlog Oostkamp zou gaan heten, maar tijdens de oorlog 

een Liegeplatz was waar vliegtuigen werden gestald en onderhouden. In de huidige munitiestraat 

en in de omgeving van de grote Britse hangar zijn sporen van dit type gebruik te verwachten, zoals 

restanten van de Duitse hangars en/of Splitterboxen. De veldinspectie laat zien dat dit inderdaad 

het geval is: In het westelijke deel is een originele Duitse helling aangetroffen. In Oostkamp zijn na 

de oorlog de Britse hangar en vele andere gebouwen aangelegd. Op deze plaatsen zal de archeo-

logische neerslag uit de oorlog zelf vermoedelijk verstoord zijn.

Uit de visuele inspectie blijkt dat de wal die is aangelegd ter beveiliging van de moderne munitie-

bunkers sporen van bebouwing en gebruik bevat, zoals bakstenen, elektriciteitskabel en een huls 

voor een seinpistool. Deze sporen bevonden zich ongeveer op de plaatsen waar zich oorspronke-

lijk Duitse hangars bevonden. Ten behoeve van de aanleg heeft groot grondverzet plaatsgevon-

den, waardoor veel sporen vermoedelijk verstoord zijn. Door grondige egalisatie is van de hangars 

zelf aan het oppervlak ter plaatse niets meer te zien.

Nederzettingsneerslag en dumps van materiaal
Na de bevrijding van het vliegveld hebben de Britten het gebied in gebruik genomen en grootscha-

lige opruimingen verricht. Daarbij is mogelijk materiaal uit de gebouwen op of in de omgeving van 

het terrein verbrand of simpelweg begraven, zoals dit met zekerheid ook gebeurd is in de Liege-

plätze. Daardoor is een neerslag van allerlei soorten materiaal en gereedschappen, van admini-

stratie tot (delen van) vliegtuigwrakken, te verwachten. De visuele inspectie toont aan dat deze 

verwachting klopt. Na de oorlog hebben de luchtmacht en de EOD intensief geruimd in dit gebied, 

waardoor een deel van het materiaal vermoedelijk ongeregistreerd al is verdwenen.

FLAK
Op of vlak buiten de Liegeplatz bevond zich een terrein met FLAK 2 cm geschut op torens. Het is 

mogelijk dat de toebehoren of barakken voor de bemanning van het geschut zich ook in het deel-

gebied 4 bevonden.

3.6 Deelgebied 5: Centrum
Gebouwen
Deelgebied 5 bevat deels gebied dat behoorde tot het oorspronkelijk Nederlandse rolveld en han-

gars. Resten van de grote hangar, die is opgeblazen in 1940, zijn mogelijk nog in de bodem aan-

wezig. Later is daar het Duitse stelsel van startbanen overheen aangelegd en zijn de vlieggebou-

wen en schietbanen aan de oostzijde toegevoegd. Deze en andere ondersteunende gebouwen zijn 

deels nog origineel aanwezig en kunnen sporen bevatten van hun gebruiksfunctie in de Tweede 
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Wereldoorlog. Sporen hiervan kunnen ook in de omgeving van de gebouwen zijn achtergebleven 

in de bodem. Na de bevrijding van het vliegveld hebben de Britten grootschalige opruimingen ver-

richt. Daarbij is mogelijk materiaal uit de gebouwen op of in de omgeving van het terrein verbrand 

of simpelweg begraven. De Duitse commandobunker aan de voet van de vluchtleidingstoren is nog 

altijd aanwezig, maar heeft een moderne nieuwe gevel van plaatstaal gekregen.

Bij de vlieggebouwen bevond zich aan de rolbaan een brandstofdepot. Het is onbekend of hier nog 

resten van aanwezig zijn en in welke staat deze zich bevinden.

In het zuidoosten van het gebied ligt de locatie van de Fliegerhorstkommandantur. Het originele, 

bijzonder vormgegeven gebouw is gesloopt en door Defensie vervangen door een ander gebouw. 

Fundamenten, of de inrichting van de tuin rond de Kommandantur kunnen nog aanwezig zijn.

Bestrating en irrigatie
De startbaan en rolbaan zijn van Duitse makelij. De oorspronkelijke bestrating is in dit deel nog 

zichtbaar aan de zuidelijke rolbaan, maar elders mogelijk onder het huidige wegdek nog aanwezig.

Het oorspronkelijk rolveld bevatte een systeem voor irrigatie dat mogelijk nog (deels) aanwezig is 

in de bodem. Over het rolveld zijn in mei 1940 voren of greppels getrokken om Duitse landingen te 

voorkomen. Deze kunnen nog als grondspoor aanwezig zijn in het gebied.

Versperringen
Uit de visuele inspectie blijkt dat zich in de bosschages ten oosten van de vlieggebouwen nog niet 

gedateerde sporen bevinden zoals greppels en (prikkeldraad)versperringen en resten van verdwe-

nen of in onbruik geraakte bebouwing en hangars. Een trafohuisje ten oosten van de vluchtleiding 

bevat inslagsporen van beschietingen of van grondgevechten op het terrein.

Sporen van gevechten
Aan de Vliegveldweg hebben in 1945 gevechten plaatsgevonden tussen Britten en Duitse solda-

ten. Dit heeft mogelijk ‘slagveldarcheologische’ sporen achter gelaten in de bodem, zoals schut-

tersputten, inslagen, of achtergelaten of vernietigd materieel. Mogelijk zijn ook resten van veldgra-

ven aanwezig. De praktijk leert dat veldgraven formeel meestal wel zijn geruimd in of na de oorlog, 

maar dat dit vaak niet altijd even zorgvuldig gebeurde. Sporen hiervan zijn dus te verwachten als 

er inderdaad veldgraven aanwezig zijn geweest op het terrein.

Kogelvanger, schietbaan, munitiedepot
De door de Duitsers aangelegde schietbanen en kogelvangers zijn nog aanwezig. Munitie(sporen) 

in het gebied en de kogelvanger kunnen aanwijzingen geven over de aard van het gevechtsmateri-

aal dat hier werd gebruikt, en de mate waarin er werd geoefend. De opstelplaats voor het vliegtuig 

op de schietbaan is nog in de sporen (gaten) in het beton zichtbaar. Op de handschietbaan bevin-

den zich nog een gebouwtje en een betonnen plateau uit de Duitse tijd.
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Het munitiedepot ten zuiden van de schietbanen is afgestoten door Defensie en is intensief 

geruimd door de EOD. Opslagplaatsen voor materieel en munitie zijn als grondspoor mogelijk nog 

aanwezig, maar de kans op verstoring door deze munitieruimingen is groot.

3.7 Deelgebied 6: Zuidkamp
Gebouwen
Een groot deel van de originele bebouwing is in Zuidkamp nog aanwezig. Sommige gebouwen zijn 

verdwenen en mogelijk alleen archeologisch nog aanwezig. Südlager, dat na de oorlog Zuidkamp 

zou gaan heten, was een complex met de functie van kantoor en legeringsplaats. Bij complexen 

met een specifieke functie zoals het tandartsgebouw, lazaret of messgebouwen zijn bouwbiografi-

sche sporen in de gebouwen van het type gebruik te verwachten.

Het is zeker dat het ensemble van archeologische resten van Zuidkamp zich uitstrekt tot buiten de 

huidige grenzen van het deelgebied. De huidige grenzen zijn getrokken bij de teruggave van land 

dat in 1940 onteigend werd. De exacte grens van het oorspronkelijke Südlager is niet gevonden in 

huidig onderzoek. Een luisterpost aan de noordzijde hoorde er vermoedelijk ook nog bij (tabel 8: 

Z3).

Nederzettingsneerslag en dumps van materiaal
Südlager, dat na de oorlog Zuidkamp zou gaan heten, was een complex met de functie van kan-

toor en legeringsplaats en er zijn daardoor sporen te verwachten die men zou kunnen typeren als 

nederzettingsneerslag in de vorm van afvalkuilen en sporen van werken, leven en recreëren op het 

terrein. Bij complexen met een specifieke functie zoals het tandartsgebouw, lazaret of messgebou-

wen zijn sporen van het type gebruik te verwachten in de bodem. Omdat het terrein altijd in gebruik 

van Defensie is gebleven in ongeveer dezelfde opbouw is de kans groot dat in grote delen van het 

terrein de bodem relatief onverstoord is achtergebleven.

Na de bevrijding van het vliegveld hebben de Britten het Südlager in gebruik genomen en groot-

schalige opruimingen verricht. Daarbij is mogelijk materiaal uit de gebouwen op of in de omge-

ving van het terrein verbrand of simpelweg begraven, aangezien dit gebruikelijk was in deze tijd. 

De verwachting van dit soort dumps houdt alle materiaal in dat in het Lager werd gebruikt, van 

gebruiksartikelen en persoonlijk bezittingen tot medisch afval uit het Lazaret of gedumpte Duitse 

administratie.

3.8 Overige gebieden en sporen
Buiten de grenzen van het deelgebied kent de voormalige Fliegerhorst nog een uitgebreide arche-

ologische verwachting. Vrijwel het gehele Duitse Liegeplätzegebied (uitgezonderd de Druiven-

tros en Oostkamp) ligt buiten de huidige grenzen. Kilometers voormalige rolbaan met aanliggende 

Splitterboxen zijn nog terug te vinden in het landschap in het Oosterveld, Snydersveld, Koksveld, 
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Hartjesbosch, en in een grote lus naar het zuiden rondom de hof Espelo. Voor al deze stroken 

geldt eenzelfde verwachting als voor deelgebieden 1 en 4 werd aangegeven.

Daarnaast is er een aantal bijzondere gebieden te noemen die de aandacht vragen, zoals:

de archeologische neerslag van de officiersmess en casino in ’t Hof Espelo, waaronder onder - 

andere de resten van een Duitse bioscoop voor officieren. Het is nog niet bekend in welke staat 

deze resten zich bevinden;

het terrein van steenfabriek Smulders, dat intensief gebruikt is door de Duitsers onder andere - 

voor de opslag van straalvliegtuigbrandstof. Bunkers hiervoor zijn nog aanwezig in het terrein. In 

de kleiputten is mogelijk materiaal gedumpt.;

het Kamp Fokkerweg, dat oorspronkelijk de hele technische werf van de Fliegerhorst bevatte en - 

de sporen die daarvan zijn achtergebleven. Het gaat om sporen van de technische complexen en 

van de in het gebied aanwezige FLAK en legeringsgebouwen;

De ‘4 Berta/Fox’-gebouwen, waarover maar weinig bekend lijkt, maar waarvan in ieder geval een - 

aantal fundamenten en enkele kleine gebouwen nog bestaan. Archeologische sporen van de 

legeringsgebouwen zijn te verwachten;

Overal in de gebouwen op en om het vliegveld bevinden zich bouwbiografische sporen van de - 

Koude Oorlog die een bijzonder verhaal vertellen over het militaire leven op de basis. Met name 

de sporen van soldatenhumor vallen hierbij met name op als neerslag van een geheel eigen mili-

taire cultuur, die buiten Defensie vermoedelijk niet zo bekend is.



RAAP-RAPPORT 2473
Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

75

Deel 3: Conclusies en aanbevelingen 
van het integrale onderzoek
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Conclusies

Algemeen
Voor de perioden Prehistorie tot en met de Middeleeuwen geldt over het algemeen dat er een 

(sterke) relatie is tussen de landschappelijke context (geomorfologie en bodemopbouw) en de aan-

wezigheid van archeologische resten. Voor een deel van de middeleeuwse resten, maar vooral 

voor resten uit de Nieuwe tijd is deze relatie minder dominant of geheel afwezig.

Een gangbare manier om archeologische resten op te kunnen sporen is het verrichten van een 

bureauonderzoek waarbij archeologische gegevens gecombineerd worden met historisch en land-

schappelijk kaartmateriaal. Het resultaat is een vlakdekkende kaart waarop de kans op het aantref-

fen van archeologisch resten staat aangegeven (archeologische verwachtingskaart). Vervolgens 

kan ter plaatse gericht gezocht worden naar archeologische resten door middel van booronder-

zoek en in later stadium door proefsleuvenonderzoek en/of opgravingen.

De onderzoeksmethoden met betrekking tot resten uit de Tweede Wereldoorlog wijken hier van af. 

De vermoedelijke ligging van resten uit deze periode kunnen in kaart worden gebracht door uit-

gebreid archiefonderzoek en luchtfotostudie. Van veel typen oorlogsresten, zoals afvaldumps, is 

echter nooit gedocumenteerd waar deze liggen. Gangbaar archeologisch onderzoek als booron-

derzoek is evenmin doelmatig, aangezien WOII-vindplaatsen veelal klein in omvang zijn en boven-

dien veldonderzoek in aangepaste vorm moet plaatsvinden in samenwerking met een gecertifi-

ceerd bedrijf in de explosieven opsporing door mogelijke aanwezigheid van explosieven.

Prehistorie tot WOII
De westelijke deelgebieden liggen in een dekzandgebied, terwijl de oostelijke deelgebieden op de 

voet/flank van de stuwwal liggen. De stuwwal watert in westelijke richting af via een aantal beek-

lopen. De grootste beeklopen liggen echter buiten de deelgebieden. Alleen ter plaatse van het 

vliegveld ligt een voormalig beekdal, dat echter bij de aanleg van het vliegveld in de jaren 30 en 40 

van de 20e eeuw is geëgaliseerd. Het overgrote deel van het onderzoeksgebied ligt echter in een 

relatief laaggelegen zone met veldpodzolgronden. Verspreid over het gebied bevinden zich enkele 

dekzandruggen en -koppen waar een plaggendek is ontstaan door eeuwenlange bemesting via het 

potstalsysteem.

Op basis van de onderzoeksresultaten is een aantal zones te duiden waar een middelhoge tot 

hoge archeologische verwachting geldt (zie figuur 25). Deze verwachting is gebaseerd op de land-

schappelijke ligging al dan niet in combinatie met een (gedeeltelijk) intact bodemprofiel en/of de 

aanwezigheid van een plaggendek. Het overgrote deel van het gebied heeft echter een dermate 

laaggelegen, natte landschappelijke ligging of is de bodem dermate verstoord dat de kans op het 

aantreffen van archeologisch resten klein wordt geacht. Aan dit gebied is dan ook een lage archeo-

logische verwachting toegekend.
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Tweede Wereldoorlog
Het onderzoeksgebied heeft een zeer hoge verwachting op aantreffen van sporen uit de Tweede 

Wereldoorlog. Hieromtrent trekken we de volgende conclusies:

1. In de verwachting van sporen van de Tweede Wereldoorlog op Vliegbasis Twenthe is steeds 

een samenhang tussen ondergrondse archeologische, en bovengrondse bouwhistorische 

en bouwbiografische sporen aanwezig. Strikt archeologische objecten in de bodem, kunnen 

niet los gezien worden van bovengrondse structuren en historische objecten niet los van nog 

bestaande objecten. De deels verdwenen historische infrastructuur uit de Duitse tijd, heeft bij-

voorbeeld een relatie met nog bestaande gebouwen in moderne infrastructuur. Bovengrondse 

objecten zoals de start- en landingsbanen, hebben ondergrondse componenten als verharding, 

kabels en leidingen en afwatering. Gebouwen op het terrein bevinden zich in alle toestanden, 

van in goede staat (dus bouwhistorisch) tot ruines en enkel nog archeologisch aanwezige fun-

damenten en grondsporen.

2. De verwachting met betrekking tot resten uit de Tweede Wereldoorlog op het Vliegbasis Twen-

the laat zich in principe opsplitsen in resten uit drie verschillende perioden, onder steeds een 

andere bevelvoering, te weten de Nederlandse periode tot en met mei 1940, de Duitse periode 

tot en met 31 maart 1945 en een Britse periode aan het eind van de oorlog.

3. Binnen deze perioden is de archeologische betekenis en verwachting van de Tweede Wereld-

oorlog van het vliegveld alleen te duiden vanuit de totale omvang van het complex en de 

functionele eenheden daarbinnen. In het kader van het onderhavig onderzoek zijn die ruimte-

lijke en functionele relaties benadrukt. Als gevolg hiervan is de verdeling in zes deelgebieden 

(500 ha), enigszins losgelaten aangezien ze slechts een fractie van de Fliegerhorst (1.800 ha) 

in zijn grootste omvang omvatten.

4. Voor de Duitse periode van Fliegerhorst Twente konden 28 functionele eenheden vastge-

steld worden (zie tabel 8). Deze eenheden zijn voor dit onderzoek samengebracht in zeven 

categorieën:

- de Rollbahn met de start- en landingsbanen en de vliegleiding;

- technische ondersteunende complexen ten behoeve van het onderhoud of (gevechts)com-

municatie en radar;

- Liegeplätze met rolbanen, hangars en Splitterboxen en ondersteunende gebouwen;

- Lagers waar personeel woonde en de kantoren gevestigd waren;

- FLAK-locaties voor luchtafweergeschut;

- overige complexen.

5. Voor elk functioneel deelgebied is de archeologische verwachting afgeleid van de oorspron-

kelijke functie van dat gebied. Voor de Lagers zou men in dat verband kunnen spreken van 

nederzettingsdeposities, voor de technische en andere complexen kan men denken aan res-

tanten van gebouwen, ‘technisch afval’ en dumps van materieel dat past bij de functie van het 
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deelgebied. Uit de veldinspectie blijkt dat dumps en ‘vergeten’ sporen aanwezig zijn in met 

name de ruimten tussen de huidige gebouwen, zoals bosschages en ruigten.

6. Voor het hele complex geldt een verwachting voor achtergelaten of gedumpte goederen in 

bomkraters, vijvers of her en der in het terrein begraven. Daarnaast moet rekening worden 

gehouden met de aanwezigheid van sporen van lucht- en grondgevechten en (beschadigingen 

door) bombardementen.

Aanbevelingen

Prehistorie tot WOII
Gebieden met een hoge verwachting

In de gebieden met een hoge verwachting geldt de grootste kans op het aantreffen van arche-

ologische resten. De gebieden met een hoge verwachting betreffen enkele zones in het Zuid-

kamp (figuur 25). Om verstoring van eventueel aanwezige vindplaatsen (en kosten aan archeo-

logisch vervolgonderzoek) te vermijden, wordt in eerste instantie geadviseerd om elke vorm van 

bodemingrepen in deze zones te vermijden. Indien behoud niet mogelijk is, dient in geval van plan-

vorming en voorafgaand aan vergunningverlening voor bodemingrepen vroegtijdig, door middel 

van een nader archeologisch onderzoek vastgesteld te worden of archeologische resten aanwezig 

zijn en deze vervolgens te waarderen. Een vervolgonderzoek in de vorm van een inventariserend 

veldonderzoek door middel van proefsleuven is hierbij de meest geschikte onderzoeksmethode.

Gebieden met een middelhoge verwachting

In de gebieden met een middelhoge verwachting geldt een redelijke kans op het aantreffen van 

archeologische resten. Het gebied met een middelhoge verwachting betreft een zone op het vlieg-

veld (figuur 25). Om verstoring van eventueel aanwezige vindplaatsen (en kosten aan archeo-

logisch vervolgonderzoek) te vermijden wordt in eerste instantie geadviseerd om elke vorm van 

bodemingrepen in deze zone te vermijden. Indien behoud niet mogelijk is, dient in geval van plan-

vorming en voorafgaand aan vergunningverlening voor bodemingrepen vroegtijdig, door middel 

van een nader archeologisch onderzoek vastgesteld te worden of archeologische resten aanwezig 

zijn en deze vervolgens te waarderen.

Gezien de ligging in bosgebied, is een vervolgonderzoek in de vorm van een inventariserend veld-

onderzoek door middel van boringen of door middel van het handmatig graven van kleine monster-

kuilen hierbij de meest geschikte onderzoeksmethode. Er dient een (boor)grid te worden gebruikt 

dat geschikt is om vindplaatsen vanaf de Steentijd te karteren. Volgens de Leidraad karterend 

booronderzoek (SIKB, 2006) is een (boor)grid van 20 x 25 m in combinatie met een boor met dia-

meter van 15 cm een geschikte methode (SIKB, 2006: tabel 8: methode A1). Het opgeboorde sedi-

ment dient hierbij te worden gezeefd over een zeef met maaswijdte van 3 mm.
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Figuur 25. Aanbevelingenkaart archeologie voor de perioden Prehistorie tot WOII.
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Gebieden met een lage verwachting

In de gebieden met een lage verwachting geldt een kleine kans op het aantreffen van archeologi-

sche resten, hoewel archeologische resten in deze zones niet zijn uit te sluiten. Dit vanwege het 

feit dat de gebieden met een lage verwachting in lage, natte delen van het landschap liggen (niet 

geschikt voor bewoning) dan wel dat de bodem reeds verstoord is tot onder het archeologisch rele-

vante niveau.

Voor de zones met een lage verwachting (figuur 25: de deelgebieden Oostkamp, Kamp Prins Bern-

hard en Overmaat, het overgrote deel van het Vliegveld en delen van het Zuidkamp) gelden met 

betrekking tot archeologische resten in principe geen restricties ten aanzien van de geplande ont-

wikkeling van het gebied. Voor deze zones wordt dan ook geen archeologisch vervolgonderzoek 

(voor perioden Prehistorie tot WOII) aanbevolen.

Tweede Wereldoorlog
Op basis van het bureauonderzoek naar de archeologie van de Tweede Wereldoorlog worden de 

volgende aanbevelingen gedaan:

1. Fliegerhorst Twente is van grote betekenis voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 

in het oosten van Nederland. Concrete resten van het oorlogsverleden dragen op een krach-

tige manier bij aan de beleving van geschiedenis van dit deel van het verleden. De voormalige 

Duitse vliegbasis werkt sterk op de verbeelding van veel mensen. Daarbij gaat het nadrukkelijk 

niet alleen om (archeologische) kenniswaarden, maar ook om de emotionele en symbolische 

betekenis van de Fliegerhorst voor de regio Twente en als symbool van de luchtoorlog in het 

algemeen.11 Het ensemble van archeologische resten uit WOII op en rond de Vliegbasis Twen-

the heeft waarde als lieu de memoire, een plaats waar de geschiedenis van de oorlog nog let-

terlijk tastbaar is. De aanbeveling is om bij toekomstige ingrepen respectvol om te gaan met 

deze resten en daarbij alle tijdlagen van 1931 tot 2007 in beschouwing nemend. Niets in de 

Fliegerhorst staat als object op zichzelf: het past allemaal in een geheel, van de gebouwen van 

de Duitse Luftwaffe, tot de moderne straaljagershelters, tot de afvaldumps in de bosschages 

bij de Druiventros; de sporen vertellen tezamen een verhaal. Het is aanbevolen om in de toe-

komstige functie van het terrein dit verhaal zichtbaar te laten of te maken in het terrein.

2. Als in de toekomst gravend onderzoek naar explosieven (OCE-onderzoek) nodig is, is het van 

groot belang in een zeer vroeg stadium afspraken te maken over de omgang met archeolo-

gische resten. Bij OCE-onderzoek wordt niet-discriminerend gegraven naar metaaldelen, die 

een archeologische waarde kunnen hebben met betrekking tot de oorlog. Dit materiaal valt 

onder de Monumentenwet en hierover moeten zo vroeg mogelijk in het proces aparte afspra-

ken gemaakt worden, omdat eerdere ervaringen bij RAAP leren dat het OCE-ruimingswerk 

sterk door protocollen is ingekaderd, zodat hier in het veld niet meer in te sturen is. Waarde-

vol archeologische materiaal, of archeologische data worden dan als schroot, of strategisch 

schroot afgevoerd en vernietigd. Aanbevolen wordt deze OCE werkzaamheden archeologisch 

11 
Zie voor de diverse betekenissen van oorlogserfgoed Kok & Wijnen, 2011
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te begeleiden en hierover al in de beginfase afspraken te maken met de civieltechnisch aanne-

mer. In de afspraken is bij voorkeur opgenomen dat archeologen dicht op de werkzaamheden 

meekijken; dat bij de vondst van munitie(delen) de gelegenheid geboden wordt relevante data 

(serienummers/type) over te nemen voor de vondst wordt afgevoerd; en dat vondsten in de 

categorie schroot of strategisch schroot overgedragen kunnen worden aan de archeoloog voor 

nader onderzoek en conservering als dit archeologisch relevant lijkt.

3. Her en der in het terrein worden nu al ook andere werkzaamheden uitgevoerd naast het OCE 

werk, zoals egalisatie, opruiming of verwijdering van elementen die niet meer nodig zijn etc. 

Dit soort opruimingen zijn in het kader van de herbestemming uiteraard te verwachten, maar 

het is sterk aanbevolen ook hier al waakzaam te zijn met betrekking tot de archeologie. Zo 

liggen in het noordwesten op de open vlakte van het Centrum grote hopen metaal als het ware 

al klaar om afgevoerd te worden, waaronder prikkeldraad en zogeheten ‘varkensstaarten’ (zie 

visuele inspectie). Er is een kans dat deze varkensstaarten uit WOII stammen en van Duitse 

makelij zijn, maar hier lijkt op dit moment nog geen aandacht voor. Het is daarom aanbeve-

lenswaardig werkzaamheden archeologisch te laten begeleiden, om te voorkomen dat materi-

aal ongeregistreerd verdwijnt en dit archeologisch te begeleiden. Een vorm van begeleiding is 

aanbevolen bij werkzaamheden waarbij bij alle materieel of puin in het terrein wordt verplaatst 

of van het vliegveld wordt verwijderd. Het zou daarbij niet noodzakelijk hoeven gaan om een 

continue begeleiding, maar eerder een vorm van parate expertise check, waarbij archeologisch 

expertise ingevlogen wordt op het moment dat bekend is waar werkzaamheden plaatsvinden 

waarbij materiaal in de vorm van puin, versperringen, drainagesloten, of andere materialen 

worden verplaatst, gesloopt of verwijderd van het terrein.

4. Buiten de huidige deelgebieden bevinden zich nog veel resten van de Fliegerhorst Twente 

langs de verschillende Rollbahn-lussen tot ver in de omgeving. Het verdient de aanbeveling 

deze en andere sporen uit de Tweede Wereldoorlog op te nemen op de gemeentelijke arche-

ologische beleidskaart. Een goede gebiedsinventarisatie van deze sporen ontbreekt op dit 

moment en wordt aanbevolen.

5. In de (voormalige) vijvers en kleiputten in het onderzoeksgebied bevinden zich mogelijk 

deposities van archeologisch relevant materiaal. Het is aanbevolen werkzaamheden aan de 

vijvers (saneren, baggeren, dempen, OCE-onderzoek) archeologisch te laten begeleiden.

6. In deelgebied 1, in de Druiventros en het gebied daar omheen zijn tussen en rond de F16 

shelters opvallende objecten aangetroffen die betrekking hebben op deze Liegeplatz en op 

bombardementen waaronder een leegstaand scherfvrij gebouw, een mogelijk zeldzaam type 

Duitse munitiebunker, Duitse wateropslag en bomkraters die er nog bijliggen alsof het 1945 is 

en een dump van vroeg na oorlogsmateriaal. Het is aanbevolen dit gebied met grote voorzich-

tigheid te werk te gaan en zorgvuldig om te gaan met het ensemble aan sporen dat zich hier in 

nog vrij gave toestand lijkt te bevinden. Aanbevolen wordt:

a. nadere veldinventarisatie uit te voeren van alle exacte locatie van sporen en hun aard en 

gaafheid;
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b. gravende werkzaamheden in dit gebied archeologisch te laten begeleiden;

c. de aanwezige materiaaldump vooralsnog te beschouwen als een mogelijk zeer interes-

sant archeologische depositie en opruiming ervan met de nodige omzichtigheid en onder 

archeologische begeleiding uit te voeren en zeker niet sec vanuit saneringsperspectief te 

benaderen;

d. te overwegen het gebied met de bomkraters direct rond de Druiventros intact te laten (in zijn 

huidige toestand), omdat de kraters een bijzondere reliek vormen van de luchtoorlog;

e. In aansluiting daarop de educatieve potentie van het hele ensemble in dit gebied van WOII 

kraters, nog gave Duitse bebouwing, materiaaldump en moderne F16 shelters voor in de 

gedachten te houden. Verschillende tijdlagen en momenten in de Tweede Wereldoorlog en 

Koude Oorlog zijn in dit terrein aan het oppervlak zichtbaar en brengen de geschiedenis in 

beeld op een aansprekende mannier, omgeven door veel groen. Men zou kunnen kiezen 

voor educatieve ontsluiting van het gebied voor publiek in de vorm van behoud van de hui-

dige situatie en dit combineren met een wandelroute.

7. In deelgebied 1 bevind zich de Navigationsdrehscheibe in slechte staat. Het is aanbevolen 

dit vrij zeldzame object per direct te beschermen voor verdere beschadiging door middel van 

afzetting met linten/hekken en het object verder vrij te maken van begroeiing, om daarna met 

aanvullend archeologisch onderzoek te evalueren wat de staat precies is. Daarna kan bepaald 

worden wat de waarde is en of behoud wenselijk is.

8. De schietbanen in deelgebied 1 met de grote kogelvanger zijn opmerkelijke objecten met 

een vrij uniek karakter voor Nederland. Het wordt aanbevolen de inschietbaan voor vliegtui-

gen archeologisch begeleid te zuiveren van munitiedelen en te consolideren om verder verval 

tegen te gaan en te ontsluiten voor publiek.

9. In het Centrum, deelgebieden 1 en 5, liggen in het gebied van de startbanen mogelijk bom-

kraters die gevuld zijn met archeologisch relevant materiaal (puin van hangars, vliegtuigdelen) 

of delen van de oude Duitse infrastructuur. Het wordt aanbevolen om met aanvullende geofy-

sische onderzoek meer informatie te verzamelen waar de kraters liggen en wat de aard vulling 

is. Voor andere WOII sporen dan de kraters lijkt het middengebied van de ‘A’ van de startbanen 

en het gebied tussen de oostelijke startbaan en de Verkeerstoren overigens weinig interessant 

en wordt verder onderzoek niet aanbevolen.

10. In het bos in het oosten van de Vlieggebouwen (deelgebied 5) bevinden zich versperringen en 

op de luchtfoto’s zijn objecten waargenomen in dit gebied. Het is aanbevolen een nadere veld-

inventarisatie uit te voeren naar resten in dit gebied.

11. In het zuiden van deelgebied 5 bevinden zich mogelijk resten van de grote vooroorlogse 

hangar (bijlage 2, nr. 132). Aangezien dit mogelijk de enige resten van Nederlandse bebou-

wing zijn uit de vooroorlogse periode is het aanbevolen om met geofysisch onderzoek nader te 

bepalen waar de hangar zich bevond en wat de huidige staat van de resten is. Met hetzelfde 

type onderzoek is tevens aanbevolen nader te onderzoeken of er nog resten van de FLAK-stel-
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ling aanwezig zijn west van de huidige luchthavengebouwen (functioneel gebied S; bijlage 2, 

nr. 176)

12. In de voormalige Lagers Bernhardkamp, Zuidkamp en Overmaat en Fox (deelgebieden 2, 5 en 
6) zijn Nederzettingsneerslag, materiaaldump en fundamenten van bebouwing te verwachten. 

In huidig onderzoek is echter niet verder gedifferentieerd welke zones in deze Lagers een gro-

tere kans maken op deze sporen. Nader onderzoek, waarbij de specifieke functie van gebou-

wen in Duitse tijd gelegd word naast de originele en huidige inrichting van het terrein kan hier 

uitsluitsel bieden. Op grond daarvan kan een beoordeling gemaakt worden welke vervolgstap-

pen noodzakelijk zijn. In het Nationaal Archief toegang 2.13.167; 2e Geniecommandement 

Bureau Registratie Verdedigingswerken (Bunkerarchief), inventarisnummer 371, bevind zich 

een kaartenmap betreffende Vliegbasis Twenthe, die voor aanvullend onderzoek een goed uit-

gangspunt vormt.

13. In de voormalige Lagers Bernhardkamp, Zuidkamp en Overmaat (deelgebieden 2, 5 en 6) is 

mogelijk begroeiing nog aanwezig die hoort bij de originele aanplant van de Heimatschutar-

chitektur. Het is aanbevolen hiernaar verder onderzoek uit te voeren om te bepalen in welke 

mate de begroeiing nog aanwezig is en wat de waarde is.

14. In Kamp Prins Bernhard (deelgebied 2) bevindt zich een kazemat onder het zand (bijlage 2, 

nr. 29). Afhankelijk van het tijdstip na de oorlog waarop deze kazemat is gedicht is het moge-

lijk dat het interieur ervan nog (deels) onverstoord aanwezig is. Om dit te bepalen is nadere 

inspectie van de kazemat vereist. Het is aanbevolen hier niet mee te wachten. Er zijn diverse 

amateurkringen actief die zonder toestemming van de eigenaren of het bevoegd gezag kaze-

matten en bunkers openen en de inhoud wegnemen.12 Het wordt aanbevolen dit vóór te zijn 

door een inspectie in eigen hand te nemen.

15. In Oostkamp (deelgebied 4) zijn mogelijk sporen van hangars nog aanwezig en sporen van 

andere gebouwen. Het gebied is echter intensiever hergebruikt na de oorlog in vergelijking tot 

bijvoorbeeld de Druiventros in deelgebied 1. Bij de munitiestraat is vermoedelijk het meeste 

door egalisaties verstoord, als bevind zich wel materiaal uit de hangars in de opgeworpen wal. 

Desondanks, als een keuze gemaakt moet worden in welk van de gebieden vervolg onderzoek 

gaat plaats vinden, zou dit gebied met betrekking tot WOII een lage prioriteit krijgen.

16. Het is aanbevolen om in alle originele gebouwen uit de Duitse tijd rekening te houden 

met de aanwezigheid van bouwbiografische sporen, oftewel sporen van het gebruik van het 

gebouw. De mate waarin deze aanwezig zijn is niet onderzocht, maar er zijn steeds meer 

aanwijzingen dat nog originele sporen uit de periode 1940-1946 aanwezig kunnen zijn in de 

gebouwen, waaronder documenten en gebruiksvoorwerpen (Wijnen, 2011; Wijnen, ongepu-

bliceerd). Het is aanbevolen aanvullend bouwbiografisch onderzoek uit te voeren, voor de 

12 
Een voorbeeld is de omstreden Haagse Bunkerploeg, waarvan sterke vermoedens zijn dat deze inmiddels ook actief is in de omgeving van Vlieg-
veld Deelen.
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panden een nieuwe bestemming krijgen en dit soort sporen mogelijk verdwijnen. Daarbij kan 

eerst een quick scan uitgevoerd worden om te bepalen over vergaand onderzoek zinnig is, om 

daarna pas de beslissing te nemen tot wel of geen uitvoeriger onderzoek.

17. Tijdens de veldinspectie bleek dat ook bouwbiografische sporen uit de Koude Oorlog een 

bijzonder beeld van de geschiedenis geven, zoals inscripties van militairen op muren, achter-

gelaten gebruiksvoorwerpen en documenten, serviesgoed met het Luchtmacht Embleem. Met 

name de grote hoeveelheid soldatenhumor viel op. Dit soort cultuurhistorische sporen zijn op 

dit moment nog aanwezig, maar zullen in grote mate verdwijnen als de gebouwen een nieuwe 

bestemming krijgen. Aanbevolen wordt om in de gebouwen een bouwbiografische scan uit 

te voeren, om deze sporen in kaart te brengen, te documenteren, te conserveren en (indien 

noodzakelijk) eventueel te bergen, om daarmee het verhaal van de vliegbasis vast te houden.

18. Waardering van sporen was in het kader van dit onderzoek nog niet aan de orde. Gaat archeo-

logische waardering van de sporen uit de oorlog plaatsvinden, dan is het aanbevolen daarvoor 

een systematiek te hanteren die toegespitst is op het tijdvak Tweede Wereldoorlog. Een voor-

beeld hiervan is beschreven in Kok & Wijnen, 2011.

Algemeen
Het is aan de bevoegde overheid (gemeenten Enschede/Dinkelland) om op grond van de bevindin-

gen van dit onderzoek en op grond van de adviezen een (selectie)besluit te nemen.

Voor de gebieden waar een proefsleuvenonderzoek is aanbevolen, geldt dat voor aanvang van het 

onderzoek een Programma van Eisen (PvE) dient te zijn opgesteld (door een senior-archeoloog). 

Dit PvE dient tevens voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek te zijn goedgekeurd door de 

bevoegde overheid.

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden die niet vergunningsplichtig zijn, dan wel in zones 

waar geen vervolgonderzoek is aanbevolen, onverwacht archeologische resten worden aangetrof-

fen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding 

van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen

Figuur 1. Ligging van het onderzoeksgebied met de verschillende deelgebieden; inzet: ligging in 

Nederland.

Figuur 2. Uitsnede van de bodemkaart.

Figuur 3. Uitsnede van de geomorfologische kaart.

Figuur 4. Uitsnede van de geologische kaart.

Figuur 5. Hoogteligging op basis van het AHN.

Figuur 6. Grondgebruik van het Zuidkamp in 1832 met veldnamen.

Figuur 7. Uitsnede van de Bonnekaart uit ca. 1910.

Figuur 8. Uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart Enschede (Boshoven 

e.a., 2005).

Figuur 9. Uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart Dinkelland voor het 

noordwestelijke deel van deelgebied Vliegveld (Scholte Lubberink, 2007).

Figuur 10. De militaire topografische kaart van 1935 (bron: www.watwaswaar.nl).

Figuur 11. Een Britse militaire topografische kaart uit de Tweede Wereldoorlog, kaartblad 3707 

(bron: Cornelissen, 2009).

Figuur 12. Links een kaart van vermoedelijk de Britse inlichtingendienst uit de Tweede Wereldoor-

log. Rechts een kaart van de Verzetsgroep Albrecht (bron: Cornelissen, 1998).

Figuur 13. Overzicht van de in dit onderzoek aangeduide functionele gebieden binnen de Flieger-

horst Twente. In rood de begrenzingen van de deelgebieden, die duidelijk maar een frac-

tie vormen van het hele terrein.

Figuur 14. Situatietekening 810 Zuidkamp, Nationaal Archief Bunkerarchief Blok D72, Inventaris 

nummer 381.

Figuur 15. Een trafohuis oost van de vlieggebouwen (inspectie nr. 3) vertoont sporen van 

beschietingen.

Figuur 16. Een helling van baksteen in deelgebied 1 in het voormalige Liegeplatzgebied (inspectie 

nr. 8). In Oostkamp ligt eenzelfde helling.

Figuur 17. Achter de Druiventros werden bomkraters aangetroffen met daarin een materiaaldump 

(inspectie nr. 11) waarin zich vliegtuigonderdelen en bouwpuin bevinden.

Figuur 18. Een nog intacte Duitse munitiebunker, vermoedelijk geassocieerd met FLAK ten noorden 

van de Druiventros in deelgebied 1 (inspectie nr. 12).

Figuur 19. Een zeer authentiek ogend Duits gebouw met garage en beerput is als ruïne nog aan-

wezig. Waarschijnlijk gaat het om gebouw 89a in de inventarisatie van het Oversticht en 

heeft het een relatie met de Liegeplatz in dit gebied (inspectie nr. 14).

Figuur 20. Opgetast oud versperringsmateriaal in deelgebied 1. De varkensstaarten zijn vermoede-

lijk van vóór de NAVO tijd.

Figuur 21. De Duitse Navigationsdrehscheibe, het instrument waarmee de vliegtuigkompassen 

werden geijkt, is in slechte staat en vraagt om acute interventie als deze als behoudens-

waardig wordt bestempeld. Motorvoertuigen rijden er bij werkzaamheden op dit moment 

dwars overheen, zo laten de bandensporen zien.
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Figuur 22. Een seinpatroonhuls in de munitiestraat (inspectie nr. 23). Vlakbij lag een stuk elektrici-

teitsdraad van een zwaar type.

Figuur 23. De kogelvanger van de inschietbaan voor boordwapens.

Figuur 24. Bouwbiografische sporen in de Commandobunker: Twee foto’s van ‘de beheerder’ in de 

Koude Oorlog.

Figuur 25. Aanbevelingenkaart archeologie voor de perioden Prehistorie tot WOII.

Tabel 1. Overzicht van de deelgebieden met oppervlakte en onderzoeksmeldingen.

Tabel 2. Geologische en archeologische tijdschaal.

Tabel 3. Overzicht van archeologische vondsten en vindplaatsen rond het Zuidkamp.

Tabel 4. Oppervlakte (ha) van de deelgebieden naar verwachtingszone en te onderzoeken.

Tabel 5. Overzicht van gepland aantal en werkelijk uitgevoerde boringen per deelgebied.

Tabel 6. Overzicht van de voor het onderzoek gebruikte luchtfoto’s. In de kolom ‘GIS’ staat welke 

foto’s zijn gegeorefereerd.

Tabel 7. Overzicht van de verschillende perioden van de vliegbasis die van belang zijn voor 

de archeologische verwachting van het terrein. De Koude Oorlog is voor de volledig-

heid opgenomen, maar de archeologie van deze periode valt buiten het bestek van dit 

onderzoek.

Tabel 8. Verdeling van de vliegbasis in verschillende functionele gebieden en hun wisselde 

naamgeving over de tijd. Wat ontbreekt in deze tabel is dat in één bron (Nationaal 

Archief) het Bernhardkamp als Oostkamp wordt aangeduid. Dit komt echter in geen 

andere bron terug. In de meest linkse kolom staat de letteraanduiding zoals gehanteerd 

in dit onderzoek. In de meest rechtse kolom het deelgebied waaronder de functionele 

eenheid vandaag valt.

Tabel 9. Overzicht van crashes met vermelding ‘Twenthe’ of ‘Twente’ in het SGLO verliesregister, 

versie 2010. Crashes die duidelijk niet boven de Fliegerhorst hebben plaatsgevonden, 

zijn achterwege gelaten.

Tabel 10. Resultaat van de veldinspectie. Zie ook kaartbijlage 2.

Bijlage 1. Gebruikte luchtfoto’s van de RAF

Bijlage 2. Catalogus van (voornamelijk verdwenen) WOII elementen en objecten.

Bijlage 3. Boorbeschrijvingen (op cd-rom).

Kaartbijlage 1. Boorpuntenkaart

Kaartbijlage 2. Kaart van Vliegbasis Twenthe met de functionele gebieden, (voornamelijk 

  verdwenen) WOII elementen en objecten en locaties van de veldinspectie.
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Bijlage 1: Gebruikte luchtfoto’s van de R.A.F.

foto nr. 606-J-767_4092.
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foto nr. 600-106G-3280_4112.
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foto nr. 600-106G-3280_4114.
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Bijlage 2: Catalogus van (voornamelijk 
verdwenen) WOII elementen en objecten

ID categorie objecttype objectnaam beschrijving datering bron

1 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

2 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

3 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

4 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

5 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

6 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

7 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

8 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

9 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

10 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

11 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

12 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

13 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

14 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

15 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

16 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

17 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

18 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

19 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

20 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

21 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

22 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

23 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

24 WOII overig excercitieterrein 1940-1945 Lufo J767-4092

25 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

26 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

27 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

28 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

29 WOII gebouw gecamoufl eerde structuur lijkt een met aarde overdekte, of netten 
overspannen structuur

1940-1945 Lufo J767-4092

30 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

31 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

32 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

33 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

34 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

35 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

36 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092
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ID categorie objecttype objectnaam beschrijving datering bron

37 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

38 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

39 WOII overig FLAK kanon op toren mogelijk FLAK; wal zichtbaar met struc-
tuur in het midden

1940-1945 Lufo J767-4092

40 WOII overig FLAK kanon op toren mogelijk FLAK; wal zichtbaar met struc-
tuur in het midden

1940-1945 Lufo J767-4092

41 WOII overig FLAK kanon op toren mogelijk FLAK; wal zichtbaar met struc-
tuur in het midden

1940-1945 Lufo J767-4092

42 WOII overig FLAK kanon op toren mogelijk FLAK; wal zichtbaar met struc-
tuur in het midden

1940-1945 Lufo J767-4092

43 WOII overig onbekend mogelijk gerlateerd aan FLAK 1940-1945 Lufo J767-4092

44 WOII overig grafmonument pre WOII <1940 Lufo J767-4092

45 WOII overig wagenpark 1940-1945 Lufo J767-4092

46 WOII gebouw onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

47 WOII gebouw gebouw onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

48 WOII gebouw steenfabriek Smulder 1940-1945 Lufo J767-4092

49 WOII gebouw onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

50 WOII gebouw onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

51 WOII gebouw onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

52 WOII gebouw onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

53 WOII overig onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

54 WOII gebouw onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

55 WOII gebouw onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

56 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

57 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

58 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

59 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

60 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

61 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

62 WOII overig onbekend mogelijk een Splitterbox 1940-1945 Lufo J767-4092

63 WOII overig onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

64 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

65 WOII overig blusvijver 1940-1945 Lufo J767-4092

66 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

67 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

68 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

69 WOII overig blusvijver 1940-1945 Lufo J767-4092

70 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

71 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

72 WOII overig onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

73 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

74 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

75 WOII overig onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092
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ID categorie objecttype objectnaam beschrijving datering bron

76 WOII overig onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

77 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

78 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

79 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

80 WOII overig onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

81 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

82 WOII overig onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

83 WOII overig onbekend lijkt een aarden wal met iets in het 
midden; heeft iets van een stelling

1940-1945 Lufo J767-4092

84 WOII gebouw commandobunker mogelijk de locatie van de commando-
bunker, recent gesloopt door Defensie

1940-1945 Lufo J767-4092

85 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

86 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

87 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

88 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

89 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

90 WOII gebouw munitiedepot gebouw in het aangenomen munitiedepot 
van de Fliegerhorst

1940-1945 Lufo J767-4092

91 WOII gebouw munitiedepot gebouw in het aangenomen munitiedepot 
van de Fliegerhorst

1940-1945 Lufo J767-4092

92 WOII gebouw munitiedepot gebouw in het aangenomen munitiedepot 
van de Fliegerhorst

1940-1945 Lufo J767-4092

93 WOII gebouw munitiedepot gebouw in het aangenomen munitiedepot 
van de Fliegerhorst

1940-1945 Lufo J767-4092

94 WOII gebouw munitiedepot gebouw in het aangenomen munitiedepot 
van de Fliegerhorst

1940-1945 Lufo J767-4092

95 WOII gebouw munitiedepot gebouw in het aangenomen munitiedepot 
van de Fliegerhorst

1940-1945 Lufo J767-4092

96 WOII gebouw munitiedepot gebouw in het aangenomen munitiedepot 
van de Fliegerhorst

1940-1945 Lufo J767-4092

97 WOII gebouw munitiedepot gebouw in het aangenomen munitiedepot 
van de Fliegerhorst

1940-1945 Lufo J767-4092

98 WOII overig kogelvanger kogelvanger van de inschietbaan 1940-1945 Lufo J767-4092

99 WOII overig onbekende structuur onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

100 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

101 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

102 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

103 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

104 WOII overig onbekende structuur Vierkante structuur, wit alsof zand aan 
oppervlak ligt

1940-1945 Lufo J767-4092

105 WOII gebouw gebouw met Splitterwal vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

106 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

107 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092
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108 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

109 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

110 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

111 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

112 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

113 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

114 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

115 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

116 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

117 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

118 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

119 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

120 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

121 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

122 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

123 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

124 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

125 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

126 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

127 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

128 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

129 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

130 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

131 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

132 WOII gebouw hangar Vliegveld twente Nederlandse bouw v≤≤r 1940 <1940 Mil. Top. 1935

133 WOII gebouw gebouw vliegveld twente Nederlandse bouw v≤≤r 1940 <1940 Mil. Top. 1935

134 WOII gebouw gebouw vliegveld twente Nederlandse bouw v≤≤r 1940 <1940 Mil. Top. 1935

135 WOII gebouw gebouw vliegveld twente Nederlandse bouw v≤≤r 1940 <1940 Mil. Top. 1935
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136 WOII Lufo 106G_3280-4114

137 WOII overig Navigationsdrehscheibe instelring voor vliegtuigcompassen 1940-1945 Lufo 106G_3280-4114

138 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

139 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

140 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

141 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

142 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

143 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

144 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

145 WOII gebouw hangar Lufo 106G_3280-4114

146 WOII gebouw hangar Lufo 106G_3280-4114

147 WOII gebouw hangar Lufo 106G_3280-4114

148 WOII gebouw hangar Lufo 106G_3280-4114

149 WOII overig Splitterbox Splitterbox of locatie waar een hangar 
gepland was of vernietigd is

Lufo 106G_3280-4114

150 WOII gebouw gebouw functie onbekend zeer dicht ingesloten door beplanting Lufo 106G_3280-4114

151 WOII overig onbekende structuur Lufo 106G_3280-4114

152 WOII overig onbekende structuur Lufo 106G_3280-4114

153 WOII gebouw hangar Lufo 106G_3280-4114

154 WOII gebouw hangar Lufo 106G_3280-4114

155 WOII gebouw hangar Lufo 106G_3280-4114

156 WOII gebouw hangar hangar niet zichtbaar; Alleen witte vlakte, 
mogelijk in bombardement vernietigd

Lufo 106G_3280-4114

157 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

158 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

159 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

160 WOII gebouw gebouw functie onbekend lijkt op FLAK gebouw Lufo 106G_3280-4114

161 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

162 WOII overig onbekende structuur Lufo 106G_3280-4114

163 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

164 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

165 WOII overig onbekend drie cirkelvormige structuren in maaiveld; 
mogelijk FLAK

Lufo 106G_3280-4114

166 WOII overig onbekende structuur drie kleine objecten met rechte paden 
ertussen

Lufo 106G_3280-4114

167 WOII gebouw munitiedepot gebouw in aangewezen zone voor 
munitiedepot

Lufo 106G_3280-4114

168 WOII overig structuren zone met onduidelijke structuren, lijken 
gecamoufl eerd, of begroeid

Lufo 106G_3280-4114

169 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

170 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

171 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

172 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

173 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114
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174 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

175 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

176 WOII aardwerk FLAK toren aardwerk met opbouw? Lufo 106G_3280-4114

177 WOII aardwerk FLAK toren aardwerk met opbouw? Lufo 106G_3280-4114

178 WOII aardwerk FLAK toren aardwerk met opbouw? Lufo 106G_3280-4114

179 WOII aardwerk FLAK toren aardwerk met opbouw? Lufo 106G_3280-4114

180 WOII gebouw barrak vermoedelijk voor FLAK personeel Lufo 106G_3280-4114

181 WOII gebouw barrak vermoedelijk voor FLAK personeel Lufo 106G_3280-4114

182 WOII gebouw barrak vermoedelijk voor FLAK personeel Lufo 106G_3280-4114

183 WOII gebouw barrak vermoedelijk voor FLAK personeel Lufo 106G_3280-4114

184 WOII gebouw barrak vermoedelijk voor FLAK personeel Lufo 106G_3280-4114

185 WOII gebouw gebouw functie onbekend mogelijk uitkijktoren; is iets hoger dan de 
andere gebouwen

Lufo 106G_3280-4114

186 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

187 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

188 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

189 WOII overig vijver Lufo 106G_3280-4114

190 WOII overig functie onbekend raster van lichte banen in donkere 
ondergrond

Lufo 106G--4112

191 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

192 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

193 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

194 WOII gebouw gebouw functie onbekend lijkt gecamoufl eerd of omgeven door een 
aarden wal

Lufo 106G--4112

195 WOII overig cirkelvormig object Lufo 106G--4112

196 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

197 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

198 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

199 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

200 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

201 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

202 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

203 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

204 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

205 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

206 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

207 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

208 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

209 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

210 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

211 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

212 WOII overig vijver Lufo 106G--4112

213 WOII overig onbekende structuur met soort parkeeplaats aan oostzijde Lufo 106G--4112
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214 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

215 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

216 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

217 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

218 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

219 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

220 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

221 WOII overig vijver met een ventwegje langs het hoofdpad 
naar de vijver

Lufo 106G--4112

222 WOII overig onbekende structuur twee lichte rechthoeken, met weinig 
hoogte boven mv

Lufo 106G--4112

223 WOII overig onbekende structuur twee lichte rechthoeken, met weinig 
hoogte boven mv

Lufo 106G--4112

224 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

225 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

226 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

227 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

228 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

229 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

230 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

231 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

232 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

233 WOII overig vijver Lufo 106G--4112

234 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

235 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

235 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

237 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

238 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

239 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

240 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

241 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

242 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

243 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

244 WOII overig mogelijk een gebouw Lufo 106G--4112

245 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

246 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

247 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

248 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

249 WOII overig wal of toren verhoging of verdieping in het terrein, 
ongeveer 10 m doorsnede; stelling?

Lufo 106G--4112

250 WOII overig wal of toren verhoging of verdieping in het terrein, 
ongeveer 10 m doorsnede; stelling?

Lufo 106G--4112

251 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112
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252 WOII overig onbekende structuur Lufo 106G--4112

253 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

254 WOII overig onbekende structuur Lufo 106G--4112

255 WOII aardwerk stelling wal, cirkelvormig Lufo 106G--4112

256 WOII aardwerk stelling wal, cirkelvormig Lufo 106G--4112

257 WOII aardwerk stelling wal, cirkelvormig Lufo 106G--4112

258 WOII overig onbekende structuur Lufo 106G--4112

259 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

260 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

261 WOII overig vijver Lufo 106G--4112

262 WOII aardwerk stelling vergraving in het terrein Lufo 106G--4112

263 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

264 WOII overig onbekend Lufo 106G--4112

265 WOII gebouw gebouw functie onbekend locatie globaal ingetekend Nat. Archief krt 810

266 WOII gebouw gebouw functie onbekend locatie globaal ingetekend Nat. Archief krt 810

267 WOII gebouw gebouw functie onbekend locatie globaal ingetekend Nat. Archief krt 810

268 WOII gebouw gebouw functie onbekend locatie globaal ingetekend Nat. Archief krt 810

269 WOII gebouw gebouw functie onbekend locatie globaal ingetekend Nat. Archief krt 810

270 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

271 WOII aardwerk Splitterbox Lufo 106G--4112

272 WOII aardwerk Splitterbox Lufo 106G--4112

273 WOII aardwerk Splitterbox Lufo 106G--4112

274 WOII aardwerk Splitterbox Lufo 106G--4112

275 WOII aardwerk Splitterbox Lufo 106G--4112

276 WOII aardwerk Splitterbox Lufo 106G--4112

277 WOII aardwerk Splitterbox Lufo 106G--4112

278 WOII aardwerk Splitterbox Lufo 106G--4112

279 WOII gebouw ruïnevan een gebouw locatie globaal ingetekend N.A. Schets 539

280 WOII gebouw gebouw functie onbekend locatie globaal ingetekend N.A. Schets 541

281 WOII gebouw grote hangar locatie globaal ingetekend N.A. Schets 505
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Bijlage 3: Boorbeschrijvingen

Zie bijgevoegde cd-rom.
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startbanen in 1940-1945

Gemeenten Enschede en Dinkelland

Kaart van Vliegbasis Twenthe met de functionele gebieden, (voornamelijk verdwenen)
WOII elementen en objecten en locaties van de veldinspectie.

RAAP-rapport 2473, kaartbijlage 2, schaal 1:10000

elementen uit de Tweede Wereldoorlog

technisch complex

gebiedscode (tabel 8)

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
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legenda
objecten en locaties uit veldinspectie

veldinspectiepunt

nummer veldinspectie (tabel 10)

begrenzing deelgebied

grens Rolveld 1939

liegeplatz

flak

lager

rolbanen

overig

elementnummer (bijlage 2)

overig

rolbaan

grens hele Fliegerhorst

functionele gebieden
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1

boring: ENVT-1
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.795, Y: 476.892, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: GRIND 1

50 cm -Mv / 29,78 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: PZB

80 cm -Mv / 29,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 29,28 m +NAP

boring: ENVT-2
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.835, Y: 476.839, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,66, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GEVLEKT, GEVLEKT

30 cm -Mv / 30,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT, GRIND 1, MENGLAAG OG OPGEBRACHT?

85 cm -Mv / 29,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: VDZ?

 Einde boring op 110 cm -Mv / 29,56 m +NAP

boring: ENVT-3
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.819, Y: 476.944, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 30,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: HUMUSVLEKKEN

60 cm -Mv / 29,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
Opmerking: GRIND 1

70 cm -Mv / 29,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 29,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 29,32 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 29,12 m +NAP
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boring: ENVT-4
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.855, Y: 476.895, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,54, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GRIND 1

30 cm -Mv / 30,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND 1

100 cm -Mv / 29,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 29,34 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, oranje, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: LEEM

 Einde boring op 150 cm -Mv / 29,04 m +NAP

boring: ENVT-5
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.893, Y: 476.846, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G

25 cm -Mv / 30,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: G1

50 cm -Mv / 30,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1, ES??

80 cm -Mv / 29,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 29,79 m +NAP

boring: ENVT-6
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.875, Y: 476.952, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: GLL

0 cm -Mv / 30,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

25 cm -Mv / 30,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1, GEVLEKT

80 cm -Mv / 29,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig grof, spoor hout, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 29,01 m +NAP
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boring: ENVT-7
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.915, Y: 476.899, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,78, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

15 cm -Mv / 30,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: G1, GEVLEKT

45 cm -Mv / 30,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: bouwvoor

80 cm -Mv / 29,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand

90 cm -Mv / 29,88 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 29,58 m +NAP

boring: ENVT-8
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.955, Y: 476.845, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

40 cm -Mv / 30,43 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 30,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv / 30,08 m +NAP

boring: ENVT-9
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.900, Y: 477.003, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 
ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 30,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

35 cm -Mv / 30,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

 Einde boring op 85 cm -Mv / 29,58 m +NAP
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boring: ENVT-10
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.935, Y: 476.956, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,57, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: G1

10 cm -Mv / 30,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: G1

35 cm -Mv / 30,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

70 cm -Mv / 29,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Opmerking: G1 OVERGANGSLAAG

110 cm -Mv / 29,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 29,27 m +NAP

boring: ENVT-11
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.975, Y: 476.902, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,61, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: opgebracht

20 cm -Mv / 30,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GRIND1

40 cm -Mv / 30,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 30,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: HV, gevlekt

150 cm -Mv / 29,11 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: LIJKT OP BDDING

 Einde boring op 200 cm -Mv / 28,61 m +NAP

boring: ENVT-12
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.955, Y: 477.012, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,51, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GRIND 1

30 cm -Mv / 30,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: GRIND 1

50 cm -Mv / 30,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GRIND 1

80 cm -Mv / 29,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 29,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 29,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 29,41 m +NAP
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boring: ENVT-13
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.995, Y: 476.959, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,62, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 30,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsgeel, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 30,12 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 29,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 29,62 m +NAP

boring: ENVT-14
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.035, Y: 476.905, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,72, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 30,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 30,42 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GRIND 1, originele bouwvoor

65 cm -Mv / 30,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 29,92 m +NAP

boring: ENVT-15
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.981, Y: 477.063, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

60 cm -Mv / 29,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ODP

 Einde boring op 65 cm -Mv / 29,93 m +NAP

boring: ENVT-16
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.015, Y: 477.016, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,65 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

15 cm -Mv / 30,50 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, lichtbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

90 cm -Mv / 29,75 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijsgeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 29,55 m +NAP
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boring: ENVT-17
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.055, Y: 476.962, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,66, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 30,56 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

60 cm -Mv / 30,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 29,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 29,66 m +NAP

boring: ENVT-18
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.035, Y: 477.072, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: G1

70 cm -Mv / 30,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Opmerking: PZB, G1

90 cm -Mv / 29,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 29,69 m +NAP

boring: ENVT-19
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.075, Y: 477.019, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,88, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

10 cm -Mv / 30,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

40 cm -Mv / 30,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, oranjebruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

50 cm -Mv / 30,38 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 30,28 m +NAP
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boring: ENVT-20
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.115, Y: 476.965, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,68, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

60 cm -Mv / 30,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 85 cm -Mv / 29,83 m +NAP

boring: ENVT-21
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.060, Y: 477.122, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,86, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,86 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 30,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 29,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 130 cm -Mv / 29,56 m +NAP

boring: ENVT-22
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.095, Y: 477.076, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,88, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

10 cm -Mv / 30,78 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

95 cm -Mv / 29,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: G1

 Einde boring op 110 cm -Mv / 29,78 m +NAP

boring: ENVT-23
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.135, Y: 477.022, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 30,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: STINKT

135 cm -Mv / 29,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 29,33 m +NAP



8

boring: ENVT-24
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.936, Y: 476.788, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GRIND 1

15 cm -Mv / 30,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 30,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 30,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 30,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 29,95 m +NAP

boring: ENVT-25
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.016, Y: 476.848, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

30 cm -Mv / 30,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PZB

50 cm -Mv / 30,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 30,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 29,95 m +NAP

boring: ENVT-26
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.096, Y: 476.908, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,88, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

30 cm -Mv / 30,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G3

35 cm -Mv / 30,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

55 cm -Mv / 30,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 29,88 m +NAP
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boring: ENVT-27
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.175, Y: 476.969, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,07, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

30 cm -Mv / 30,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

55 cm -Mv / 30,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

65 cm -Mv / 30,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkergrijsgeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 30,07 m +NAP

boring: ENVT-28
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.646, Y: 477.094, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,89, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,69 m +NAP
Lithologie: grind, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Opmerking: odp

 Einde boring op 40 cm -Mv / 29,49 m +NAP

boring: ENVT-29
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.675, Y: 477.052, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,76, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 29,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 28,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 28,56 m +NAP
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boring: ENVT-30
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.718, Y: 476.997, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,18, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,18 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 29,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

45 cm -Mv / 29,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
Opmerking: G1

55 cm -Mv / 29,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 29,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 29,38 m +NAP

boring: ENVT-31
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.692, Y: 477.112, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 29,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 28,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsgeel, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 115 cm -Mv / 28,52 m +NAP

boring: ENVT-32
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.734, Y: 477.056, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,01, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 29,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 29,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 29,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 29,11 m +NAP
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boring: ENVT-33
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.775, Y: 477.003, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,23, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 30,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 29,93 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 29,68 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 130 cm -Mv / 28,93 m +NAP

boring: ENVT-34
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.715, Y: 477.142, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 29,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 29,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsgeel, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 115 cm -Mv / 28,76 m +NAP

boring: ENVT-35
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.756, Y: 477.110, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,77, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,77 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,57 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 28,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: OP?

 Einde boring op 120 cm -Mv / 28,57 m +NAP

boring: ENVT-36
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.792, Y: 477.063, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,11, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 29,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 29,11 m +NAP
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boring: ENVT-37
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.774, Y: 477.170, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 29,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 29,33 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: OP?

70 cm -Mv / 29,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: OP?

105 cm -Mv / 28,78 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 28,63 m +NAP

boring: ENVT-38
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.814, Y: 477.116, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 29,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 28,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 28,62 m +NAP

boring: ENVT-39
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.855, Y: 477.063, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 29,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 29,54 m +NAP

boring: ENVT-40
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.794, Y: 477.227, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

135 cm -Mv / 28,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 28,44 m +NAP
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boring: ENVT-41
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.831, Y: 477.176, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,99 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,79 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 28,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 135 cm -Mv / 28,64 m +NAP

boring: ENVT-42
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.870, Y: 477.121, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 30,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 29,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, grijsgeel, uiterst grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

150 cm -Mv / 28,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 170 cm -Mv / 28,59 m +NAP

boring: ENVT-43
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.854, Y: 477.230, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,96, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 30,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont

40 cm -Mv / 30,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

65 cm -Mv / 30,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

70 cm -Mv / 30,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium

75 cm -Mv / 30,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen), veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 30,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 29,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 29,76 m +NAP
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boring: ENVT-44
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.896, Y: 477.174, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,21, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,21 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 29,81 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

150 cm -Mv / 28,71 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, blauwbruin
Opmerking: OP?

 Einde boring op 190 cm -Mv / 28,31 m +NAP

boring: ENVT-45
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.935, Y: 477.123, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 30,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 30,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 50 cm -Mv / 30,08 m +NAP

boring: ENVT-46
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.874, Y: 477.287, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,18, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: PP PAS

0 cm -Mv / 30,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 29,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: verstoord

135 cm -Mv / 28,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 28,68 m +NAP

boring: ENVT-47
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.913, Y: 477.235, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,27, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 30,07 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 29,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 29,17 m +NAP
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boring: ENVT-48
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.954, Y: 477.180, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,47, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: GLL

0 cm -Mv / 30,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 30,17 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: LB'S

 Einde boring op 150 cm -Mv / 28,97 m +NAP

boring: ENVT-49
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.014, Y: 477.183, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 30,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 20 cm -Mv / 30,72 m +NAP

boring: ENVT-50
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.671, Y: 477.194, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 29,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 28,97 m +NAP

boring: ENVT-51
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 256.976, Y: 476.735, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,17, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 31,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 30,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 65 cm -Mv / 30,52 m +NAP

boring: ENVT-52
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.016, Y: 476.681, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,19, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 31,19 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,89 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 60 cm -Mv / 30,59 m +NAP
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boring: ENVT-53
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.056, Y: 476.628, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,10, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,10 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 30,90 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 30,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 30,10 m +NAP

boring: ENVT-54
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 256.996, Y: 476.792, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 30,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 30,13 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 29,93 m +NAP

boring: ENVT-55
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.036, Y: 476.738, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 30,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

30 cm -Mv / 30,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 30,45 m +NAP

boring: ENVT-56
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.116, Y: 476.627, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,00, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 30,30 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 30,10 m +NAP
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boring: ENVT-57
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.157, Y: 476.577, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ERG NAT

0 cm -Mv / 31,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 31,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

105 cm -Mv / 30,10 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 29,95 m +NAP

boring: ENVT-58
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.199, Y: 476.528, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,22, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,22 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,92 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

75 cm -Mv / 30,47 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgroen, veel dikke zandlagen, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 30,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dikke zandlagen, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: NAT

 Einde boring op 120 cm -Mv / 30,02 m +NAP

boring: ENVT-59
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.056, Y: 476.795, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,58 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 30,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 29,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, enkele siltlagen, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 29,68 m +NAP

boring: ENVT-60
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.096, Y: 476.741, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,90, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,90 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 30,75 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 30,30 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 30,10 m +NAP
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boring: ENVT-61
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.135, Y: 476.680, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,25, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 31,25 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,95 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 60 cm -Mv / 30,65 m +NAP

boring: ENVT-62
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.217, Y: 476.581, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,27, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ERG NAT

0 cm -Mv / 31,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 31,17 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

45 cm -Mv / 30,82 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 30,57 m +NAP

boring: ENVT-63
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.257, Y: 476.527, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,47, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 31,37 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, oranjebruin
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

35 cm -Mv / 31,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PZB

70 cm -Mv / 30,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 30,57 m +NAP

boring: ENVT-64
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.298, Y: 476.481, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,85, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 31,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

70 cm -Mv / 31,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 30,95 m +NAP
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boring: ENVT-65
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.076, Y: 476.852, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,70, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 30,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 30,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 29,90 m +NAP

boring: ENVT-66
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.121, Y: 476.781, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,75 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 30,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 30,05 m +NAP

boring: ENVT-67
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.156, Y: 476.745, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,02, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 30,32 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruinoranje
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 29,92 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 130 cm -Mv / 29,72 m +NAP

boring: ENVT-68
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.196, Y: 476.691, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,07, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 30,82 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, oranjebruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 30,52 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 30,27 m +NAP
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boring: ENVT-69
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.237, Y: 476.637, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,62, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 31,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ondoordringbaar

 Einde boring op 25 cm -Mv / 31,37 m +NAP

boring: ENVT-70
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.277, Y: 476.584, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 31,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 31,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergeelbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 20 cm -Mv / 31,55 m +NAP

boring: ENVT-71
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.319, Y: 476.534, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 31,50 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 31,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 30,95 m +NAP

boring: ENVT-72
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.136, Y: 476.855, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,10, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 30,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 30,40 m +NAP

boring: ENVT-74
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.220, Y: 476.741, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,51, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 31,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: ERG NAT

80 cm -Mv / 30,71 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: ERG NAT

 Einde boring op 110 cm -Mv / 30,41 m +NAP
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boring: ENVT-75
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.256, Y: 476.694, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,50, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,50 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

30 cm -Mv / 31,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 30,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 30,70 m +NAP

boring: ENVT-76
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.297, Y: 476.641, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,90, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 31,70 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

25 cm -Mv / 31,65 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv / 31,55 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 31,30 m +NAP

boring: ENVT-77
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.377, Y: 476.536, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,91 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 31,71 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

145 cm -Mv / 30,46 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 30,31 m +NAP

boring: ENVT-78
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.156, Y: 476.912, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,98, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 30,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 30,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 29,98 m +NAP
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boring: ENVT-79
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.196, Y: 476.858, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

30 cm -Mv / 31,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: G1

70 cm -Mv / 30,61 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

75 cm -Mv / 30,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruinoranje, matig grof
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 30,51 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 30,31 m +NAP

boring: ENVT-81
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.276, Y: 476.751, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 30,94 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 30,69 m +NAP

boring: ENVT-82
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.317, Y: 476.697, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,80, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 31,50 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, oranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

100 cm -Mv / 30,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 30,60 m +NAP

boring: ENVT-83
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.357, Y: 476.644, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 31,74 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

40 cm -Mv / 31,59 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 31,49 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 31,39 m +NAP
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boring: ENVT-84
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.386, Y: 476.591, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,03, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 31,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 25 cm -Mv / 31,78 m +NAP

boring: ENVT-85
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.216, Y: 476.915, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 30,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 30,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv / 30,53 m +NAP

boring: ENVT-88
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.336, Y: 476.754, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 31,15 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, oranjegrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 30,85 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 30,65 m +NAP

boring: ENVT-89
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.377, Y: 476.701, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,86, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 31,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: nat

50 cm -Mv / 31,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 31,16 m +NAP
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boring: ENVT-90
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.417, Y: 476.647, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 31,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

50 cm -Mv / 31,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 31,19 m +NAP

boring: ENVT-91
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.457, Y: 476.594, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,20, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: STARTBAAN 
ZWEEFVLGTG

0 cm -Mv / 32,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G2

30 cm -Mv / 31,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 31,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 31,40 m +NAP

boring: ENVT-92
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.501, Y: 476.546, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,53, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 
ONDOORDRNGBAAR

0 cm -Mv / 32,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 32,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geeloranje, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

 Einde boring op 30 cm -Mv / 32,23 m +NAP

boring: ENVT-93
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.370, Y: 476.838, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,70, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 31,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 31,25 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 31,00 m +NAP
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boring: ENVT-94
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.397, Y: 476.758, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,66, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 31,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkeroranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 30,96 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele leemlagen, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 30,66 m +NAP

boring: ENVT-95
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.437, Y: 476.704, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,82, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 31,42 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 30,82 m +NAP

boring: ENVT-96
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.477, Y: 476.650, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,05, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 31,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 31,65 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 31,25 m +NAP

boring: ENVT-97
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.517, Y: 476.597, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,35, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 32,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 31,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 31,65 m +NAP
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boring: ENVT-98
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.558, Y: 476.543, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,53, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

10 cm -Mv / 32,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: PZB

55 cm -Mv / 31,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 31,73 m +NAP

boring: ENVT-99
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.497, Y: 476.707, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

35 cm -Mv / 31,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 31,34 m +NAP

boring: ENVT-100
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.537, Y: 476.654, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,30, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,30 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

35 cm -Mv / 31,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 31,70 m +NAP

boring: ENVT-101
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.577, Y: 476.600, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 32,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 32,05 m +NAP

boring: ENVT-102
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.354, Y: 476.470, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 32,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: HOUT, G1

150 cm -Mv / 30,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 170 cm -Mv / 30,59 m +NAP
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boring: ENVT-103
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.398, Y: 476.429, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,60, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 31,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 31,60 m +NAP

boring: ENVT-104
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.417, Y: 476.480, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 32,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 32,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 31,85 m +NAP

boring: ENVT-105
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.457, Y: 476.422, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,73, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 32,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 32,03 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 31,83 m +NAP

boring: ENVT-106
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.478, Y: 476.489, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,36, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 32,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

40 cm -Mv / 31,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 31,76 m +NAP
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boring: ENVT-107
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.518, Y: 476.430, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,66, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 32,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

50 cm -Mv / 32,16 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 31,96 m +NAP

boring: ENVT-108
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.558, Y: 476.376, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 33,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 32,83 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geeloranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 32,63 m +NAP

boring: ENVT-109
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.540, Y: 476.491, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,72, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 
ondoordringbaar

0 cm -Mv / 32,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 32,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 25 cm -Mv / 32,47 m +NAP

boring: ENVT-110
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.580, Y: 476.441, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,98, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 32,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 32,48 m +NAP
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boring: ENVT-111
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.619, Y: 476.384, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 33,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 32,92 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 32,77 m +NAP

boring: ENVT-112
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.640, Y: 476.443, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,08, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

35 cm -Mv / 32,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

70 cm -Mv / 32,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

125 cm -Mv / 31,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 31,58 m +NAP

boring: ENVT-113
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.674, Y: 476.387, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,19, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

40 cm -Mv / 32,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

110 cm -Mv / 32,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 31,89 m +NAP

boring: ENVT-114
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.698, Y: 476.439, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 
ondoordringbaar

0 cm -Mv / 33,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 33,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 32,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 55 cm -Mv / 32,77 m +NAP
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boring: ENVT-115
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.780, Y: 476.329, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,76, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 33,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

70 cm -Mv / 33,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 32,86 m +NAP

boring: ENVT-116
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.799, Y: 476.285, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,84 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 33,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 33,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 33,14 m +NAP

boring: ENVT-117
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.597, Y: 476.657, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,40, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn

20 cm -Mv / 32,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele vlekken

40 cm -Mv / 32,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 31,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

70 cm -Mv / 31,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 31,40 m +NAP
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boring: ENVT-118
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.637, Y: 476.603, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,56, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,56 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: duy gevlekt

50 cm -Mv / 32,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig fijn

60 cm -Mv / 31,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: du vlekken

100 cm -Mv / 31,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 31,36 m +NAP

boring: ENVT-119
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.665, Y: 476.550, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GEVLEKT

20 cm -Mv / 32,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: GEVLEKT, G1

50 cm -Mv / 32,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: GEVLEKT, G1

80 cm -Mv / 32,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: OP DE KOP

100 cm -Mv / 31,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 31,64 m +NAP

boring: ENVT-120
beschrijver: GZ/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.713, Y: 476.490, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,12, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 32,97 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GELE VLEKKEN

60 cm -Mv / 32,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 32,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 32,22 m +NAP



32

boring: ENVT-121
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.743, Y: 476.459, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,46, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 33,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Opmerking: uy vlek

45 cm -Mv / 33,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 50 cm -Mv / 32,96 m +NAP

boring: ENVT-122
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.797, Y: 476.385, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 33,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 33,24 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 32,99 m +NAP

boring: ENVT-123
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.849, Y: 476.336, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,16, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 33,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 32,76 m +NAP

boring: ENVT-124
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.884, Y: 476.293, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,22, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: grind

60 cm -Mv / 33,62 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv / 33,47 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 33,32 m +NAP
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boring: ENVT-125
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.698, Y: 476.609, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,01, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele vlekken

60 cm -Mv / 32,41 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: verspoeld dekzand

 Einde boring op 90 cm -Mv / 32,11 m +NAP

boring: ENVT-126
beschrijver: GZ/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.739, Y: 476.556, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,13, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,13 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND1

25 cm -Mv / 32,88 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND1, PDZB

50 cm -Mv / 32,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 32,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 32,03 m +NAP

boring: ENVT-127
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.780, Y: 476.503, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: gele vlekken

50 cm -Mv / 32,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: bruine vlekke

80 cm -Mv / 32,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 32,44 m +NAP

boring: ENVT-128
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.818, Y: 476.450, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,62, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 33,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, wit, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 33,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, wit, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 55 cm -Mv / 33,07 m +NAP
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boring: ENVT-129
beschrijver: GZ, datum: 6-9-2011, X: 257.912, Y: 476.413, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 33,29 m +NAP
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 33,09 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

105 cm -Mv / 32,94 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: einde verstoring

 Einde boring op 120 cm -Mv / 32,79 m +NAP

boring: ENVT-130
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.987, Y: 476.232, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

100 cm -Mv / 33,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT, ERG NAT

170 cm -Mv / 32,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT, ERG NAT, GLL

 Einde boring op 175 cm -Mv / 32,80 m +NAP

boring: ENVT-131
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.758, Y: 476.610, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,18, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 33,08 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GELE VLEKKEN

70 cm -Mv / 32,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: 70

 Einde boring op 90 cm -Mv / 32,28 m +NAP

boring: ENVT-132
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.025, Y: 476.179, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,14, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: UITGEDROOGD

35 cm -Mv / 34,79 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 34,34 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geeloranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 34,14 m +NAP
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boring: ENVT-133
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.798, Y: 476.556, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,30, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,30 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 32,80 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingeel, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 32,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

85 cm -Mv / 32,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 32,30 m +NAP

boring: ENVT-134
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.839, Y: 476.505, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,52, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 33,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: grindlaag

40 cm -Mv / 33,12 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 32,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 32,52 m +NAP

boring: ENVT-135
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.878, Y: 476.449, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 33,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: DONKERBRUINE VLEKKEN

90 cm -Mv / 33,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 32,75 m +NAP

boring: ENVT-136
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.964, Y: 476.338, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 
ondoordringbaar

0 cm -Mv / 34,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

15 cm -Mv / 34,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 20 cm -Mv / 34,12 m +NAP



36

boring: ENVT-137
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.995, Y: 476.290, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 34,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

30 cm -Mv / 34,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 33,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 33,63 m +NAP

boring: ENVT-138
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.042, Y: 476.246, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 34,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ROMMELIG

50 cm -Mv / 34,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 34,24 m +NAP

boring: ENVT-139
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.861, Y: 476.563, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,53, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 33,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 33,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 33,03 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 32,73 m +NAP

boring: ENVT-140
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.898, Y: 476.508, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,82, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 33,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: DONKERE VLEKKEN

70 cm -Mv / 33,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 32,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 32,72 m +NAP
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boring: ENVT-141
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.940, Y: 476.454, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,05, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 33,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gijze vlekken en g1

65 cm -Mv / 33,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, humusvlekken, zeer fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 33,15 m +NAP

boring: ENVT-142
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.971, Y: 476.400, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIJZE VLEKKEN, G1

50 cm -Mv / 33,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIJZE VLEKKEN, G1 PDZB

90 cm -Mv / 33,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: GROF ZAND BM

100 cm -Mv / 33,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: GROF ZAND BM

 Einde boring op 110 cm -Mv / 33,18 m +NAP

boring: ENVT-143
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.059, Y: 476.292, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 34,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 34,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 34,32 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 34,17 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: NAT

 Einde boring op 90 cm -Mv / 34,02 m +NAP
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boring: ENVT-144
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.918, Y: 476.563, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,88, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GELE BROKKEN

30 cm -Mv / 33,58 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND 1

70 cm -Mv / 33,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 32,88 m +NAP

boring: ENVT-145
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.958, Y: 476.512, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,17, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

30 cm -Mv / 33,87 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1, GRIJZE VLEKKEN

60 cm -Mv / 33,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 33,47 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 33,27 m +NAP

boring: ENVT-146
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.986, Y: 476.463, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

50 cm -Mv / 33,94 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: duy vlekken

70 cm -Mv / 33,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 33,44 m +NAP

boring: ENVT-147
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.035, Y: 476.402, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,50, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 34,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgeelgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 33,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 33,60 m +NAP
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boring: ENVT-148
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.082, Y: 476.347, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 34,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: rommelig

170 cm -Mv / 33,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: guts loopt leeg. wel c

 Einde boring op 175 cm -Mv / 33,19 m +NAP

boring: ENVT-149
beschrijver: GZ, datum: 6-9-2011, X: 258.002, Y: 476.558, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 34,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: Fe-concreties, interpretatie: verstoord
Opmerking: gele vlekken

70 cm -Mv / 34,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: grijze vlekken

95 cm -Mv / 33,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, zeer fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

105 cm -Mv / 33,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: slecht gesorteerd

 Einde boring op 120 cm -Mv / 33,59 m +NAP

boring: ENVT-150
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.058, Y: 476.462, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: BRUINE BROKKEN

30 cm -Mv / 34,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: BRUINE BROKKEN

45 cm -Mv / 34,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 33,99 m +NAP
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boring: ENVT-151
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.100, Y: 476.408, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,70, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 34,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 34,25 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 34,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 33,90 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 33,70 m +NAP

boring: ENVT-152
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.118, Y: 476.461, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,90, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 34,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: GEVLEKT, OPGEHOOD

65 cm -Mv / 34,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 34,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 105 cm -Mv / 33,85 m +NAP

boring: ENVT-153
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.042, Y: 476.524, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,54, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: OP D KOP

30 cm -Mv / 34,24 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: OP D KOP

80 cm -Mv / 33,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 33,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand

 Einde boring op 110 cm -Mv / 33,44 m +NAP
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boring: ENVT-154
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.916, Y: 476.731, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,85, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 33,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: g2

70 cm -Mv / 33,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: g2

 Einde boring op 75 cm -Mv / 33,10 m +NAP

boring: ENVT-155
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.953, Y: 476.678, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,06, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 33,06 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 32,76 m +NAP

boring: ENVT-156
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.010, Y: 476.624, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,87, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 34,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GLAS

60 cm -Mv / 34,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 33,67 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand

 Einde boring op 200 cm -Mv / 32,87 m +NAP
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boring: ENVT-157
beschrijver: GZ, datum: 6-9-2011, X: 258.018, Y: 476.577, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,68, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: verstoring l=  
2m bij rioolput...

0 cm -Mv / 34,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 34,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 34,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: duy vlekken

60 cm -Mv / 34,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ly vlekken

120 cm -Mv / 33,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof
Bodemkundig: C-horizont

130 cm -Mv / 33,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 33,18 m +NAP

boring: ENVT-158
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.933, Y: 476.788, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 33,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 33,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 33,25 m +NAP

boring: ENVT-159
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.978, Y: 476.733, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 34,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 33,64 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 33,19 m +NAP
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boring: ENVT-160
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.050, Y: 476.676, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,72, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 34,52 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 33,52 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

125 cm -Mv / 33,47 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 175 cm -Mv / 32,97 m +NAP

boring: ENVT-161
beschrijver: JEP/GZ, datum: 6-9-2011, X: 258.069, Y: 476.619, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,77, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 34,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

35 cm -Mv / 34,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: bruine brokken en kiezels

70 cm -Mv / 34,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: luy vlekken

100 cm -Mv / 33,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: nat

120 cm -Mv / 33,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 33,37 m +NAP

boring: ENVT-162
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.105, Y: 476.572, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,73, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

90 cm -Mv / 33,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsoranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 33,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsoranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 33,43 m +NAP



44

boring: ENVT-163
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.127, Y: 476.531, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,01, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 3 pogingen

0 cm -Mv / 35,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 34,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: sintels

55 cm -Mv / 34,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 56 cm -Mv / 34,45 m +NAP

boring: ENVT-164
beschrijver: GZ/JEP, datum: 7-9-2011, X: 257.923, Y: 476.898, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,47, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 33,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 33,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 32,87 m +NAP

boring: ENVT-165
beschrijver: GZ/JEP, datum: 7-9-2011, X: 257.958, Y: 476.843, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,12, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 33,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 33,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv / 33,37 m +NAP

boring: ENVT-166
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.987, Y: 476.785, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 33,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 33,43 m +NAP
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boring: ENVT-167
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.038, Y: 476.720, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,05, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 34,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gle vlekken

85 cm -Mv / 34,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtwitgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 34,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont
Opmerking: vage podzol, onzeker

110 cm -Mv / 33,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

116 cm -Mv / 33,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 33,65 m +NAP

boring: ENVT-168
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.097, Y: 476.663, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 34,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: STINKT NAAR BRANDSTOF

80 cm -Mv / 33,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, veenbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling

125 cm -Mv / 33,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 33,17 m +NAP

boring: ENVT-169
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.123, Y: 476.628, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,38, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 34,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 33,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsoranje, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 33,78 m +NAP
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boring: ENVT-170
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.200, Y: 476.555, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: berm

0 cm -Mv / 35,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 35,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: u vlekken. ophoging weg.

50 cm -Mv / 34,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 34,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: leiding einde.

 Einde boring op 61 cm -Mv / 34,76 m +NAP

boring: ENVT-171
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.937, Y: 476.954, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 33,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pdzb

50 cm -Mv / 33,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 33,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 33,14 m +NAP

boring: ENVT-172
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.976, Y: 476.902, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 34,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 33,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 65 cm -Mv / 33,64 m +NAP

boring: ENVT-173
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.007, Y: 476.849, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,44 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: plastic

50 cm -Mv / 33,94 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 33,74 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig grindig, lichtgrijs

 Einde boring op 80 cm -Mv / 33,64 m +NAP
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boring: ENVT-174
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.081, Y: 476.780, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,25, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 34,95 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtwitgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 34,65 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtwitgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

135 cm -Mv / 33,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 155 cm -Mv / 33,70 m +NAP

boring: ENVT-175
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.106, Y: 476.734, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,63, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 35,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

155 cm -Mv / 34,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 156 cm -Mv / 34,07 m +NAP

boring: ENVT-176
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.216, Y: 476.599, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: LEIDINGEN

0 cm -Mv / 35,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 34,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 70 cm -Mv / 34,74 m +NAP

boring: ENVT-177
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.957, Y: 477.011, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,99 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 33,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 33,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: begrenzingen slecht waarneembaar, water in boorgat

 Einde boring op 100 cm -Mv / 32,99 m +NAP
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boring: ENVT-178
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.993, Y: 476.960, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 34,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 33,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 33,32 m +NAP

boring: ENVT-179
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.025, Y: 476.912, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,65 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 34,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 34,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 33,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 33,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 33,75 m +NAP

boring: ENVT-180
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.102, Y: 476.845, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 35,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 34,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 34,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

150 cm -Mv / 33,83 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 180 cm -Mv / 33,53 m +NAP
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boring: ENVT-181
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.120, Y: 476.797, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 34,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: grijze vlekken

50 cm -Mv / 34,79 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekken,versoorde B

70 cm -Mv / 34,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 34,29 m +NAP

boring: ENVT-182
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.133, Y: 476.766, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,86, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 35,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pdzb

35 cm -Mv / 35,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 35,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 35,26 m +NAP

boring: ENVT-183
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.247, Y: 476.660, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,30, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,30 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment vuursteen
Opmerking: in rand weg. vuursteen op 30 cm.

35 cm -Mv / 34,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele vlekken

45 cm -Mv / 34,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: bruine vlekken

70 cm -Mv / 34,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 34,30 m +NAP
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boring: ENVT-184
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.977, Y: 477.068, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 33,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 33,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 33,28 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 33,18 m +NAP

boring: ENVT-185
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.020, Y: 477.013, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,51, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 34,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 33,51 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjegrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 33,31 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, groengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 140 cm -Mv / 33,11 m +NAP

boring: ENVT-186
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.057, Y: 476.961, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 34,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gijze vlekken E hor

60 cm -Mv / 34,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 33,99 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, witgrijs, humusvlekken, zeer fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 33,79 m +NAP

boring: ENVT-187
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.099, Y: 476.892, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,35, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv / 35,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 34,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

115 cm -Mv / 34,20 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, compact (alleen zand en veen)
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 33,95 m +NAP
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boring: ENVT-188
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.156, Y: 476.845, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,47, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: ophoging

20 cm -Mv / 35,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: ophoging

40 cm -Mv / 35,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 34,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

90 cm -Mv / 34,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijszwart, kleibrokken, matig fijn, spoor wortelresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vies plakkerig

100 cm -Mv / 34,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,27 m +NAP

boring: ENVT-189
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.176, Y: 476.793, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

160 cm -Mv / 34,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 33,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 33,85 m +NAP

boring: ENVT-190
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.213, Y: 476.758, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,61, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 36,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: PZB

40 cm -Mv / 36,21 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 35,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 35,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 35,71 m +NAP
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boring: ENVT-191
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.996, Y: 477.124, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: nat terrein

0 cm -Mv / 34,33 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 34,03 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 33,53 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 33,33 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, groengrijs
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: gele vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 33,13 m +NAP

boring: ENVT-192
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.038, Y: 477.074, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 34,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: duy vlekken

80 cm -Mv / 34,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 33,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, grijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 33,64 m +NAP

boring: ENVT-193
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.077, Y: 477.017, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 34,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 34,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

60 cm -Mv / 34,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 34,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 33,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 33,74 m +NAP
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boring: ENVT-194
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.137, Y: 476.962, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 35,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: grijze vlekken

100 cm -Mv / 34,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 34,27 m +NAP

boring: ENVT-195
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.192, Y: 476.863, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,38, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: grijze vlekken

50 cm -Mv / 35,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: grijze vlekken

90 cm -Mv / 35,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

140 cm -Mv / 34,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt

190 cm -Mv / 34,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, blauwgroen, interpretatie: keileem, grondmorene
Opmerking: einde verstoring

 Einde boring op 200 cm -Mv / 34,38 m +NAP

boring: ENVT-196
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.265, Y: 476.767, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 36,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: vlekken E-horizont

35 cm -Mv / 35,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtwitgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

45 cm -Mv / 35,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: du vlekken

80 cm -Mv / 35,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

90 cm -Mv / 35,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont
Opmerking: B-hor

100 cm -Mv / 35,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,14 m +NAP
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boring: ENVT-197
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.057, Y: 477.128, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 35,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 34,71 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 34,31 m +NAP

boring: ENVT-198
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.137, Y: 477.021, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,71, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 35,51 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: u brokken

50 cm -Mv / 35,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: B-horizont
Opmerking: romellig

60 cm -Mv / 35,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig fijn

80 cm -Mv / 34,91 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, lichtgrijs
Bodemkundig: C-horizont

110 cm -Mv / 34,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,51 m +NAP

boring: ENVT-199
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.200, Y: 476.958, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,57, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 36,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: ly vlekken

75 cm -Mv / 35,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn

85 cm -Mv / 35,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: ly vlekken

110 cm -Mv / 35,47 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

120 cm -Mv / 35,37 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: erg nat

130 cm -Mv / 35,27 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 34,97 m +NAP
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boring: ENVT-200
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.217, Y: 258.217, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal 
Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: 
Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: odp 3 pogingen

0 cm -Mv / 99,99 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 100,19 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, grijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: buine en gele vlekken

50 cm -Mv / 100,49 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, grijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: buine en gele vlekken

 Einde boring op 55 cm -Mv / 100,54 m -NAP

boring: ENVT-201
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.273, Y: 476.880, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,04, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAR

0 cm -Mv / 37,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn, spoor hout
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 40 cm -Mv / 36,64 m +NAP

boring: ENVT-202
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.101, Y: 477.131, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,70, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 35,25 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: du vlekken

80 cm -Mv / 34,90 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 34,70 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,50 m +NAP

boring: ENVT-203
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.157, Y: 477.077, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: plastic

70 cm -Mv / 36,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: plastic

 Einde boring op 75 cm -Mv / 36,08 m +NAP
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boring: ENVT-204
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.278, Y: 476.940, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,49, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1/ PLASTIC

70 cm -Mv / 36,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: STINKT

 Einde boring op 95 cm -Mv / 36,54 m +NAP

boring: ENVT-205
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.279, Y: 477.025, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,21, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 38,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, groengrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Opmerking: STINKT

150 cm -Mv / 37,71 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, groengrijs, zand- en kleibrokken, spoor wortelresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 190 cm -Mv / 37,31 m +NAP

boring: ENVT-206
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.395, Y: 477.926, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 34,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket

50 cm -Mv / 33,81 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

70 cm -Mv / 33,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

80 cm -Mv / 33,51 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: GEVLEKT

 Einde boring op 100 cm -Mv / 33,31 m +NAP
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boring: ENVT-207
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.019, Y: 477.186, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 33,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 33,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 33,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 33,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 33,44 m +NAP

boring: ENVT-208
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.039, Y: 477.237, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,59, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 34,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

60 cm -Mv / 33,99 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 33,59 m +NAP

boring: ENVT-209
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.076, Y: 477.185, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,20, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 34,80 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

60 cm -Mv / 34,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 34,30 m +NAP
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boring: ENVT-210
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.054, Y: 477.297, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,59, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 34,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

45 cm -Mv / 34,14 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

55 cm -Mv / 34,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

75 cm -Mv / 33,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 33,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 33,59 m +NAP

boring: ENVT-211
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.096, Y: 477.241, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,11, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 34,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkergeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 34,81 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

60 cm -Mv / 34,51 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 34,21 m +NAP

boring: ENVT-213
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.177, Y: 477.134, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: OP DE KOP

70 cm -Mv / 36,09 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 35,99 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 35,69 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijsblauw
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 35,29 m +NAP
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boring: ENVT-214
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.216, Y: 477.089, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,66, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

25 cm -Mv / 37,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 37,06 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsgroen, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 36,16 m +NAP

boring: ENVT-215
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.257, Y: 477.027, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,87, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 38,57 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: bont gevlekt

80 cm -Mv / 38,07 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: buingeel gevlekt

130 cm -Mv / 37,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 160 cm -Mv / 37,27 m +NAP

boring: ENVT-216
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.076, Y: 477.352, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,36, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 33,96 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 70 cm -Mv / 33,66 m +NAP

boring: ENVT-217
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.116, Y: 477.298, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 33,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 33,71 m +NAP
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boring: ENVT-219
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.197, Y: 477.191, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 36,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 36,16 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 35,41 m +NAP

boring: ENVT-220
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.281, Y: 477.089, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,53, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 41,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GELE VLEKKEN, GRIND 1

50 cm -Mv / 41,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 40,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, geelbruin, uiterst grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 40,53 m +NAP

boring: ENVT-221
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.340, Y: 477.055, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

5 cm -Mv / 41,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 41,17 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs

 Einde boring op 75 cm -Mv / 40,92 m +NAP

boring: ENVT-222
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.136, Y: 477.355, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,01, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 34,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd

40 cm -Mv / 34,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 34,21 m +NAP
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boring: ENVT-224
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.216, Y: 477.248, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 36,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

65 cm -Mv / 36,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 35,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,47 m +NAP

boring: ENVT-225
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.297, Y: 477.141, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 40,24 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT,G1

25 cm -Mv / 40,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 39,84 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 39,64 m +NAP

boring: ENVT-226
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.150, Y: 477.416, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,50, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,50 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 34,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: zwarte vlekken

55 cm -Mv / 33,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veenbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 33,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 33,60 m +NAP

boring: ENVT-228
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.236, Y: 477.305, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 36,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 35,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

115 cm -Mv / 35,28 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, enkele zandlagen

 Einde boring op 130 cm -Mv / 35,13 m +NAP
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boring: ENVT-229
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.317, Y: 477.198, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,39, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 39,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

30 cm -Mv / 39,09 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 38,59 m +NAP

boring: ENVT-230
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.216, Y: 477.415, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,27, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

65 cm -Mv / 34,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 34,27 m +NAP

boring: ENVT-231
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.256, Y: 477.362, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,35, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 35,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 35,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijsbruin, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,15 m +NAP

boring: ENVT-232
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.296, Y: 477.308, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,16, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 38,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 37,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 37,76 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 37,66 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergroengrijs, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 37,36 m +NAP
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boring: ENVT-233
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.337, Y: 477.254, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,81, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 39,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

40 cm -Mv / 39,41 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 39,11 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

75 cm -Mv / 39,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 39,01 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 38,81 m +NAP

boring: ENVT-234
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.382, Y: 477.200, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,51, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: niet benoemd

5 cm -Mv / 41,46 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: HUMUSVLEKKEN

60 cm -Mv / 40,91 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 40,61 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 40,21 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne siltlagen, uiterst fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

150 cm -Mv / 40,01 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 175 cm -Mv / 39,76 m +NAP

boring: ENVT-235
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.228, Y: 477.465, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,62, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 35,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

50 cm -Mv / 35,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Opmerking: zwarte vlekken

65 cm -Mv / 34,97 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

140 cm -Mv / 34,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Opmerking: gevlekt,odp, top onverstoorde grond?

 Einde boring op 145 cm -Mv / 34,17 m +NAP
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boring: ENVT-236
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.276, Y: 477.418, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 35,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

60 cm -Mv / 35,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergrijsgeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 35,15 m +NAP

boring: ENVT-237
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.356, Y: 477.311, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,81, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 39,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

70 cm -Mv / 39,11 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, zeer grof

100 cm -Mv / 38,81 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 38,71 m +NAP

boring: ENVT-238
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.404, Y: 477.256, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,60, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

4 cm -Mv / 41,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 41,15 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 41,00 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 40,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

85 cm -Mv / 40,75 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 40,50 m +NAP
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boring: ENVT-239
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.303, Y: 477.472, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 35,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 35,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 34,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,75 m +NAP

boring: ENVT-240
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.336, Y: 477.422, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ondoordringbaar

0 cm -Mv / 37,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruinbruin, matig fijn
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 10 cm -Mv / 37,05 m +NAP

boring: ENVT-241
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.376, Y: 477.368, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pzb

45 cm -Mv / 39,10 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

65 cm -Mv / 38,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

75 cm -Mv / 38,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

85 cm -Mv / 38,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 38,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 38,55 m +NAP

boring: ENVT-242
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.417, Y: 477.314, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,46, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 41,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 41,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 40,76 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: UITGEDROOGD

 Einde boring op 90 cm -Mv / 40,56 m +NAP
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boring: ENVT-243
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.351, Y: 477.475, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

40 cm -Mv / 36,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont
Opmerking: G1

65 cm -Mv / 36,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

80 cm -Mv / 35,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 35,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 35,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 35,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,49 m +NAP

boring: ENVT-244
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.396, Y: 477.425, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,76, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 37,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 37,06 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, geelgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 36,96 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, zandbrokken
Opmerking: zandbrokken natuurlijk

100 cm -Mv / 36,76 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 36,56 m +NAP

boring: ENVT-245
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.448, Y: 477.371, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,71, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 40,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 39,96 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgroengrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 39,61 m +NAP
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boring: ENVT-246
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.416, Y: 477.484, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,62, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 36,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 36,02 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kleibrokken
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 35,82 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 125 cm -Mv / 35,37 m +NAP

boring: ENVT-247
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.457, Y: 477.429, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 38,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 37,89 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: ROMMELIG

100 cm -Mv / 37,69 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgroengrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 37,39 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgroen, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 170 cm -Mv / 36,99 m +NAP

boring: ENVT-248
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.476, Y: 477.485, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,45, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,45 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 37,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kleibrokken, zeer fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

125 cm -Mv / 36,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 35,95 m +NAP



68

boring: ENVT-249
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.436, Y: 477.541, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,73, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND 1

50 cm -Mv / 35,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND 1

130 cm -Mv / 34,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND 1, ONDOORDRINGBAAR, GEEN ANDERE KLEUR

 Einde boring op 135 cm -Mv / 34,38 m +NAP

boring: ENVT-250
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.303, Y: 477.251, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 38,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND 1

80 cm -Mv / 38,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND 1, PDZB

90 cm -Mv / 38,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,92 m +NAP

boring: ENVT-251
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.246, Y: 477.168, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,17, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

75 cm -Mv / 37,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 37,32 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,17 m +NAP

boring: ENVT-252
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.497, Y: 477.555, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,03, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

50 cm -Mv / 35,53 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 35,33 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 34,93 m +NAP
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boring: ENVT-253
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.367, Y: 476.487, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,81, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, zandbrokken, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 36,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, zand- en kleibrokken, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 35,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranjegeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,61 m +NAP

boring: ENVT-254
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.399, Y: 476.422, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,57, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 35,67 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn

100 cm -Mv / 35,57 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, humusvlekken, matig fijn

120 cm -Mv / 35,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 34,97 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 34,77 m +NAP

boring: ENVT-255
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.415, Y: 476.476, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,06, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn

20 cm -Mv / 36,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: humusvlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 35,06 m +NAP
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boring: ENVT-256
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.479, Y: 476.482, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,19, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 37,09 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: donkere vlekken

50 cm -Mv / 36,69 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 36,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 35,89 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: gll

 Einde boring op 135 cm -Mv / 35,84 m +NAP

boring: ENVT-257
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.529, Y: 476.431, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,53, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 37,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 36,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 36,63 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 36,33 m +NAP

boring: ENVT-258
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.454, Y: 476.578, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,16, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsgeel, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 36,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

115 cm -Mv / 36,01 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, uiterst grof, interpretatie: verspoeld dekzand

160 cm -Mv / 35,56 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 175 cm -Mv / 35,41 m +NAP
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boring: ENVT-259
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.556, Y: 476.451, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,87, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 37,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeelgrijs, zand- en veenbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 36,87 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

130 cm -Mv / 36,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 36,37 m +NAP

boring: ENVT-261
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.602, Y: 476.485, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,14, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ODP

0 cm -Mv / 38,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 37,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 40 cm -Mv / 37,74 m +NAP

boring: ENVT-262
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.633, Y: 476.544, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,72, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 38,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 38,17 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 37,77 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 37,72 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 37,42 m +NAP

boring: ENVT-263
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.660, Y: 476.491, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,06, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 39,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 38,16 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

120 cm -Mv / 37,86 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 37,56 m +NAP
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boring: ENVT-264
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.736, Y: 476.447, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 38,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 38,19 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 37,89 m +NAP

boring: ENVT-265
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.751, Y: 476.408, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,25, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 39,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 39,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

 Einde boring op 45 cm -Mv / 38,80 m +NAP

boring: ENVT-266
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.586, Y: 476.711, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,17, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,17 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 37,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 37,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 37,37 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 95 cm -Mv / 37,22 m +NAP

boring: ENVT-267
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.599, Y: 476.655, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,45, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ODP

0 cm -Mv / 38,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 38,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 40 cm -Mv / 38,05 m +NAP
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boring: ENVT-268
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.656, Y: 476.598, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,52, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 39,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 39,22 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 39,02 m +NAP

boring: ENVT-269
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.756, Y: 476.445, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 39,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: G2

60 cm -Mv / 38,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont
Opmerking: G1

65 cm -Mv / 38,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergrijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

70 cm -Mv / 38,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 38,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 38,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: GLL

 Einde boring op 86 cm -Mv / 38,72 m +NAP

boring: ENVT-270
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.800, Y: 476.388, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,58 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 39,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling

70 cm -Mv / 38,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling

90 cm -Mv / 38,68 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

110 cm -Mv / 38,48 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: GLL

 Einde boring op 115 cm -Mv / 38,43 m +NAP
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boring: ENVT-271
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.645, Y: 476.661, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

30 cm -Mv / 38,62 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruin, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 38,57 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 38,22 m +NAP

boring: ENVT-272
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.820, Y: 476.444, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 39,49 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

55 cm -Mv / 39,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 39,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 39,04 m +NAP

boring: ENVT-273
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.869, Y: 476.385, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,08, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 40,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 39,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 39,33 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 39,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 39,08 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 38,98 m +NAP
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boring: ENVT-274
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.868, Y: 476.455, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 39,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 39,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 38,91 m +NAP

boring: ENVT-275
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.961, Y: 476.345, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,93, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: puinlaag
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

15 cm -Mv / 40,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 40,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 40,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 40,13 m +NAP

boring: ENVT-276
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.944, Y: 476.435, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 99,99 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 100,19 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, geelbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

80 cm -Mv / 100,79 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 101,19 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont
Opmerking: G1

125 cm -Mv / 101,24 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: EB-horizont
Opmerking: G1

130 cm -Mv / 101,29 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

135 cm -Mv / 101,34 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 101,39 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 101,49 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: GLL

 Einde boring op 155 cm -Mv / 101,54 m -NAP
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boring: ENVT-277
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.971, Y: 476.404, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,13, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 41,03 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 40,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

95 cm -Mv / 40,18 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 39,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont, enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 39,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 39,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 39,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: GLL

 Einde boring op 175 cm -Mv / 39,38 m +NAP

boring: ENVT-278
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 259.021, Y: 476.344, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,89, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 41,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 41,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 15 cm -Mv / 41,74 m +NAP

boring: ENVT-279
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.956, Y: 476.555, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,93, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 40,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 39,63 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof

140 cm -Mv / 39,53 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: HV

 Einde boring op 165 cm -Mv / 39,28 m +NAP



77

boring: ENVT-280
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.960, Y: 476.508, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,78, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: DROOG

30 cm -Mv / 40,48 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART VLEKEN

130 cm -Mv / 39,48 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 39,38 m +NAP

boring: ENVT-281
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.004, Y: 476.441, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

80 cm -Mv / 39,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 39,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geeloranje, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 39,23 m +NAP

boring: ENVT-282
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.042, Y: 476.370, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,03, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 42,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 41,93 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergeel, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 41,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

90 cm -Mv / 41,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geeloranje, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 41,03 m +NAP

boring: ENVT-283
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.975, Y: 476.604, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 
ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 41,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 40,91 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

 Einde boring op 50 cm -Mv / 40,81 m +NAP
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boring: ENVT-284
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.990, Y: 476.579, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

80 cm -Mv / 40,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

115 cm -Mv / 40,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

120 cm -Mv / 40,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

135 cm -Mv / 40,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

155 cm -Mv / 39,88 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

165 cm -Mv / 39,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 39,63 m +NAP

boring: ENVT-285
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.021, Y: 476.523, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,87, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 40,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 40,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

65 cm -Mv / 40,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

75 cm -Mv / 40,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 39,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsgeel, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 39,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 39,57 m +NAP
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boring: ENVT-287
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.960, Y: 476.675, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,23, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

70 cm -Mv / 40,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

80 cm -Mv / 40,43 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 40,13 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 39,83 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 39,73 m +NAP

boring: ENVT-288
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.044, Y: 476.617, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,77, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, zand- en kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 41,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 41,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 41,27 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgroengrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 41,17 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgroengrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 40,97 m +NAP

boring: ENVT-289
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.079, Y: 476.510, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 40,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

50 cm -Mv / 40,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 40,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 40,54 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, oranjegrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 40,34 m +NAP



80

boring: ENVT-290
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.997, Y: 476.709, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,04, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 42,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 41,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

70 cm -Mv / 41,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 40,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 40,64 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 40,44 m +NAP

boring: ENVT-291
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.057, Y: 476.664, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,04, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 42,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

30 cm -Mv / 41,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 41,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 41,34 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen

 Einde boring op 90 cm -Mv / 41,14 m +NAP

boring: ENVT-292
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.015, Y: 476.777, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,13, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 42,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 42,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: verstoord
Opmerking: G2

50 cm -Mv / 41,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G2, PUINLAAG

 Einde boring op 55 cm -Mv / 41,58 m +NAP

boring: ENVT-293
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.071, Y: 476.725, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,46, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 42,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 42,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 41,96 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 41,66 m +NAP
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boring: ENVT-294
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.009, Y: 476.839, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,48, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 42,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

115 cm -Mv / 41,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 41,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: GLL

 Einde boring op 135 cm -Mv / 41,13 m +NAP

boring: ENVT-295
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.090, Y: 476.783, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 42,94 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 42,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn

70 cm -Mv / 42,24 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 42,14 m +NAP

boring: ENVT-296
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.024, Y: 476.894, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 43,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 43,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

45 cm -Mv / 43,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 42,48 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 42,28 m +NAP

boring: ENVT-297
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.102, Y: 476.846, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 43,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 43,69 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 43,09 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 42,89 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand

 Einde boring op 100 cm -Mv / 42,69 m +NAP
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boring: ENVT-298
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.032, Y: 476.939, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 43,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 43,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 42,97 m +NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)

60 cm -Mv / 42,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling
Opmerking: STRO, RUIKT ONAANGENAAM

90 cm -Mv / 42,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgroengrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 42,12 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgroengrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 41,87 m +NAP

boring: ENVT-299
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.118, Y: 476.906, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 99,99 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

50 cm -Mv / 100,49 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand

 Einde boring op 80 cm -Mv / 100,79 m -NAP

boring: ENVT-300
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.113, Y: 476.963, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,98, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 47,88 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

25 cm -Mv / 47,73 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsgeel, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 47,58 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsgeel
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 47,48 m +NAP

boring: ENVT-301
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.617, Y: 476.372, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,97, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,97 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruin, matig fijn
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: PAD

15 cm -Mv / 37,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruin, matig fijn
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: PAD

 Einde boring op 20 cm -Mv / 37,77 m +NAP
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boring: ENVT-302
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.379, Y: 476.532, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,76, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 36,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 35,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 35,61 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, zwak grindig, geelgrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 35,26 m +NAP

boring: ENVT-303
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.313, Y: 476.561, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,16, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 35,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 35,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 35,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, zwartbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: A-horizont

70 cm -Mv / 35,46 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

80 cm -Mv / 35,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 35,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

110 cm -Mv / 35,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig grof

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,96 m +NAP

boring: ENVT-304
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 257.591, Y: 476.265, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pzb

50 cm -Mv / 33,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 32,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 32,58 m +NAP
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boring: ENVT-305
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 257.639, Y: 476.269, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 32,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

75 cm -Mv / 32,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

100 cm -Mv / 32,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 32,23 m +NAP

boring: ENVT-306
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 257.577, Y: 476.255, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 32,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

50 cm -Mv / 32,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

70 cm -Mv / 32,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 32,43 m +NAP

boring: ENVT-307
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 257.710, Y: 476.268, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 99,99 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 100,19 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 100,49 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: DONKER GEVLEKT

70 cm -Mv / 100,69 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 100,79 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 100,99 m -NAP



85

boring: ENVT-308
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 257.749, Y: 476.258, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,98, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 33,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 25 cm -Mv / 33,73 m +NAP

boring: ENVT-309
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.212, Y: 476.526, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,40, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 35,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 65 cm -Mv / 34,75 m +NAP

boring: ENVT-310
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.616, Y: 477.548, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,44 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 37,09 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 36,84 m +NAP

boring: ENVT-311
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.636, Y: 477.605, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,96, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: GEVLEKT

100 cm -Mv / 35,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergrijsgeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 35,66 m +NAP

boring: ENVT-312
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.676, Y: 477.551, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,99 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: stinkt

45 cm -Mv / 37,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: stinkt

50 cm -Mv / 37,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: stinkt

 Einde boring op 80 cm -Mv / 37,19 m +NAP
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boring: ENVT-313
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.696, Y: 477.608, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 37,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 36,64 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, uiterst grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 36,54 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 36,34 m +NAP

boring: ENVT-315
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.736, Y: 477.561, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,55 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: stinkt

45 cm -Mv / 38,10 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: stinkt

50 cm -Mv / 38,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: stinkt

 Einde boring op 80 cm -Mv / 37,75 m +NAP

boring: ENVT-316
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.754, Y: 477.617, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 99,99 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEFLECT, PZB

40 cm -Mv / 100,39 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEFLECT, PZB

75 cm -Mv / 100,74 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 100,99 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 101,19 m -NAP

boring: ENVT-317
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.815, Y: 477.607, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,24, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,24 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 38,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

35 cm -Mv / 37,89 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, oranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Opmerking: GEVLEKT

55 cm -Mv / 37,69 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 37,44 m +NAP
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boring: ENVT-318
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.836, Y: 477.672, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 36,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

15 cm -Mv / 36,80 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

20 cm -Mv / 36,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

25 cm -Mv / 36,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

35 cm -Mv / 36,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

40 cm -Mv / 36,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 36,35 m +NAP

boring: ENVT-319
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.876, Y: 477.621, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 38,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 37,97 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 45 cm -Mv / 37,92 m +NAP

boring: ENVT-320
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.856, Y: 477.728, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,41, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: SINTELS, OP PLEIN

 Einde boring op 10 cm -Mv / 37,31 m +NAP

boring: ENVT-322
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.936, Y: 477.621, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

20 cm -Mv / 38,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 25 cm -Mv / 38,44 m +NAP
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boring: ENVT-323
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.914, Y: 477.731, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: HV

50 cm -Mv / 36,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 36,47 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijsgeel, zandbrokken, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 36,27 m +NAP

boring: ENVT-324
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.956, Y: 477.678, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,85, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 38,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, geel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 38,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,85 m +NAP

boring: ENVT-325
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.997, Y: 477.625, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,08, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 39,03 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 38,53 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 38,28 m +NAP

boring: ENVT-326
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.976, Y: 477.735, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,34 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: zb

60 cm -Mv / 37,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 37,34 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand

 Einde boring op 130 cm -Mv / 37,04 m +NAP
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boring: ENVT-327
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.016, Y: 477.681, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,20, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 39,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 38,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 38,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

95 cm -Mv / 38,25 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 38,20 m +NAP

boring: ENVT-328
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.996, Y: 477.792, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,53, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 37,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

70 cm -Mv / 36,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

95 cm -Mv / 36,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

115 cm -Mv / 36,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 36,33 m +NAP

boring: ENVT-329
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.032, Y: 477.737, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 99,99 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 100,19 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

85 cm -Mv / 100,84 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 101,09 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, enkele kleilagen, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 101,19 m -NAP
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boring: ENVT-330
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.341, Y: 476.573, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 45,60, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 45,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 45,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 45,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ondoordringbaar, leiding?

 Einde boring op 61 cm -Mv / 44,99 m +NAP

boring: ENVT-331
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.360, Y: 476.641, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 49,26, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 49,26 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 49,16 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 48,76 m +NAP

boring: ENVT-332
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.443, Y: 476.547, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 45,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 45,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 45,23 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, lichtbruin

 Einde boring op 70 cm -Mv / 44,88 m +NAP

boring: ENVT-333
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.461, Y: 476.591, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,58 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 47,38 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 46,88 m +NAP

boring: ENVT-334
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.527, Y: 476.567, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,76, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 46,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 46,51 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 46,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 45,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: LEIDING

 Einde boring op 100 cm -Mv / 45,76 m +NAP
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boring: ENVT-335
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.585, Y: 476.563, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 46,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 45,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 45,59 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 45,29 m +NAP

boring: ENVT-336
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.601, Y: 476.654, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 48,25, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 48,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 47,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 47,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 47,45 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgeelgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 47,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: DIKKE ZANDLAAG IN KEILEEM?

 Einde boring op 120 cm -Mv / 47,05 m +NAP

boring: ENVT-337
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.637, Y: 476.600, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,46, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 47,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: pzb

50 cm -Mv / 46,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 46,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 46,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 46,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 46,26 m +NAP
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boring: ENVT-338
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.661, Y: 476.657, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,71, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 47,41 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 46,31 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 170 cm -Mv / 46,01 m +NAP

boring: ENVT-339
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.675, Y: 476.601, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,38, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 47,23 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsgroen, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 46,78 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsgroen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: intact

70 cm -Mv / 46,68 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 46,38 m +NAP

boring: ENVT-340
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.681, Y: 476.714, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 48,00, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 48,00 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

5 cm -Mv / 47,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

65 cm -Mv / 47,35 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

75 cm -Mv / 47,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 47,00 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 46,60 m +NAP

boring: ENVT-341
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.721, Y: 476.660, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,79 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 47,49 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, oranjegrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: INTACT

 Einde boring op 70 cm -Mv / 47,09 m +NAP
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boring: ENVT-342
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.769, Y: 476.587, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,90, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 46,90 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 46,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 46,50 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak grindig, groengrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 46,20 m +NAP

boring: ENVT-343
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.741, Y: 476.725, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

45 cm -Mv / 47,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn

55 cm -Mv / 47,12 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 46,87 m +NAP

boring: ENVT-344
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.781, Y: 476.664, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,59, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 47,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsgeel, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 47,24 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn
Opmerking: INTACT

50 cm -Mv / 47,09 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, geelgrijs, zandbrokken
Opmerking: INTACT

 Einde boring op 80 cm -Mv / 46,79 m +NAP

boring: ENVT-345
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.801, Y: 476.720, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,07, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 46,67 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 46,47 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 85 cm -Mv / 46,22 m +NAP
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boring: ENVT-346
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.882, Y: 476.730, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 46,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 46,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand

40 cm -Mv / 46,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand

45 cm -Mv / 46,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand

60 cm -Mv / 45,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand

70 cm -Mv / 45,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand

90 cm -Mv / 45,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn

 Einde boring op 100 cm -Mv / 45,55 m +NAP

boring: ENVT-347
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.926, Y: 476.691, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,73, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 46,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 46,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 31 cm -Mv / 46,42 m +NAP

boring: ENVT-348
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.941, Y: 476.784, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,20, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 46,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 45,90 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 45,70 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ruikt naar sloot

70 cm -Mv / 45,50 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: nat

 Einde boring op 100 cm -Mv / 45,20 m +NAP

boring: ENVT-349
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.231, Y: 476.469, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,80, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,80 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 35,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 34,50 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 135 cm -Mv / 34,45 m +NAP
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boring: ENVT-350
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.295, Y: 476.496, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 35,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 35,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 35,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 35,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 35,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 34,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 115 cm -Mv / 34,77 m +NAP

boring: ENVT-351
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.336, Y: 476.517, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,11, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,11 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 36,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 35,51 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, zeer grof

75 cm -Mv / 35,36 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 35,21 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 35,01 m +NAP

boring: ENVT-352
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.810, Y: 474.420, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,47, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 38,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsgeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 180 cm -Mv / 36,67 m +NAP
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boring: ENVT-353
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.865, Y: 474.386, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,87, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 38,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 38,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv / 38,12 m +NAP

boring: ENVT-354
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.885, Y: 474.443, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,76, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 38,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 37,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 37,46 m +NAP

boring: ENVT-355
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.925, Y: 474.389, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,78, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 38,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Opmerking: GEVLEKT

70 cm -Mv / 38,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Opmerking: GEVLEKT

100 cm -Mv / 37,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 37,58 m +NAP

boring: ENVT-356
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.905, Y: 474.500, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 38,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 37,94 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 37,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergrijsgeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,44 m +NAP
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boring: ENVT-357
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.940, Y: 474.450, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 38,53 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: erg nat

50 cm -Mv / 38,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 38,13 m +NAP

boring: ENVT-358
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.985, Y: 474.392, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 38,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 38,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 38,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 38,42 m +NAP

boring: ENVT-359
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.027, Y: 474.338, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,04, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 39,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: LEIDING

 Einde boring op 45 cm -Mv / 39,59 m +NAP
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boring: ENVT-360
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.065, Y: 474.294, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,87, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 40,57 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

60 cm -Mv / 40,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: GEVLEKT

65 cm -Mv / 40,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Opmerking: GEVLEKT

75 cm -Mv / 40,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: RAAR, XX?

100 cm -Mv / 39,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 39,67 m +NAP

boring: ENVT-361
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.925, Y: 474.556, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,21, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 38,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 37,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 37,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,21 m +NAP

boring: ENVT-362
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.958, Y: 474.508, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 38,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 37,85 m +NAP
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boring: ENVT-363
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.005, Y: 474.449, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

70 cm -Mv / 38,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

90 cm -Mv / 38,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

100 cm -Mv / 38,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: boor loopt leeg

 Einde boring op 101 cm -Mv / 38,31 m +NAP

boring: ENVT-364
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.045, Y: 474.396, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,42, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 38,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn

60 cm -Mv / 38,82 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

 Einde boring op 80 cm -Mv / 38,62 m +NAP

boring: ENVT-365
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.086, Y: 474.342, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,49, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: E GEVLEKT

30 cm -Mv / 40,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

60 cm -Mv / 39,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

100 cm -Mv / 39,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 39,29 m +NAP
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boring: ENVT-366
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.177, Y: 474.233, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 41,63, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 41,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 40,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 40,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 40,63 m +NAP

boring: ENVT-367
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.824, Y: 474.774, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 36,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pzb

65 cm -Mv / 36,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 36,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 35,85 m +NAP

boring: ENVT-368
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.864, Y: 474.720, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,39, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,39 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 37,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

30 cm -Mv / 37,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

60 cm -Mv / 36,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranje, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

65 cm -Mv / 36,74 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geeloranje, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv / 36,64 m +NAP
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boring: ENVT-369
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.904, Y: 474.667, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,81, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 37,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

40 cm -Mv / 37,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont, interpretatie: verploegd

70 cm -Mv / 37,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 37,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 36,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: NAT

 Einde boring op 120 cm -Mv / 36,61 m +NAP

boring: ENVT-370
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.944, Y: 474.615, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 37,80 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsgeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 36,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsgeel, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 200 cm -Mv / 35,95 m +NAP

boring: ENVT-371
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.985, Y: 474.560, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,36, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,36 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 37,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 37,76 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 37,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 37,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,36 m +NAP
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boring: ENVT-372
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.045, Y: 474.563, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 38,55 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 38,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 38,05 m +NAP

boring: ENVT-373
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.065, Y: 474.453, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,09, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 39,79 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

60 cm -Mv / 39,49 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

80 cm -Mv / 39,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 39,09 m +NAP

boring: ENVT-374
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.106, Y: 474.399, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,40, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 40,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin
Opmerking: ZACHT PUIN, G1

65 cm -Mv / 39,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 39,40 m +NAP

boring: ENVT-375
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.920, Y: 474.817, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: rommelig

50 cm -Mv / 36,65 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: rommelig

80 cm -Mv / 36,35 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: grijze vlekken

100 cm -Mv / 36,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,95 m +NAP
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boring: ENVT-376
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.944, Y: 474.719, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,86, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 37,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: pzb

55 cm -Mv / 37,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

70 cm -Mv / 37,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

80 cm -Mv / 37,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

 Einde boring op 85 cm -Mv / 37,01 m +NAP

boring: ENVT-377
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.964, Y: 474.670, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 37,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 37,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT, A EN C

110 cm -Mv / 36,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 36,61 m +NAP

boring: ENVT-378
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.005, Y: 474.616, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,36, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 38,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 37,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand

 Einde boring op 90 cm -Mv / 37,46 m +NAP

boring: ENVT-379
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.045, Y: 474.563, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 38,55 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 38,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 38,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 38,05 m +NAP
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boring: ENVT-380
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.106, Y: 474.495, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,42, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 39,17 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv / 39,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 38,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 38,72 m +NAP

boring: ENVT-381
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.141, Y: 474.456, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,96, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 39,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn

55 cm -Mv / 39,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkergrijsgeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand

 Einde boring op 80 cm -Mv / 39,16 m +NAP

boring: ENVT-382
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.162, Y: 474.405, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 40,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 39,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 39,85 m +NAP

boring: ENVT-383
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.951, Y: 474.793, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

30 cm -Mv / 37,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

60 cm -Mv / 36,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: fe-9

 Einde boring op 100 cm -Mv / 36,33 m +NAP
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boring: ENVT-384
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.024, Y: 474.673, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,95 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: Fe-concreties, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: h2

40 cm -Mv / 37,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

50 cm -Mv / 37,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 37,15 m +NAP

boring: ENVT-385
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.065, Y: 474.620, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,54, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 38,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 37,94 m +NAP

boring: ENVT-386
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.105, Y: 474.566, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,21, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 39,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin
Opmerking: G1

65 cm -Mv / 38,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 38,01 m +NAP

boring: ENVT-387
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.145, Y: 474.513, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,71, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 39,26 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 39,01 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak grindig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 38,81 m +NAP
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boring: ENVT-388
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.187, Y: 474.462, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,07, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,07 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 39,97 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: Fe-concreties

40 cm -Mv / 39,67 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 39,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 39,07 m +NAP

boring: ENVT-389
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.081, Y: 474.674, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 38,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 37,74 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 37,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, spoor hout, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,34 m +NAP

boring: ENVT-390
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.125, Y: 474.623, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,44 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 38,99 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

60 cm -Mv / 38,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

70 cm -Mv / 38,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 38,44 m +NAP

boring: ENVT-391
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.189, Y: 474.587, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,49, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 40,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 39,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 39,79 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgroengrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 39,49 m +NAP
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boring: ENVT-392
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.205, Y: 474.516, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,60, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 40,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 40,20 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 39,90 m +NAP

boring: ENVT-393
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.100, Y: 474.702, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,54, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,54 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: Fe-concreties

45 cm -Mv / 38,09 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: Fe-concreties

55 cm -Mv / 37,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 37,64 m +NAP

boring: ENVT-394
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.152, Y: 474.681, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,63, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 39,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

40 cm -Mv / 39,23 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 38,33 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 37,83 m +NAP

boring: ENVT-395
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.185, Y: 474.626, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,15 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 39,95 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: donkere vlekken

70 cm -Mv / 39,45 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 39,15 m +NAP
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boring: ENVT-396
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.272, Y: 474.566, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 41,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,91 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 41,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

50 cm -Mv / 41,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

85 cm -Mv / 41,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, uiterst grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 40,96 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: zand bijmenging

105 cm -Mv / 40,86 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 115 cm -Mv / 40,76 m +NAP

boring: ENVT-397
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.245, Y: 474.630, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 41,30, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,30 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 41,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: vlekken

60 cm -Mv / 40,70 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 40,60 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 40,40 m +NAP

boring: ENVT-398
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.856, Y: 474.825, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,80, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,80 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: pzb

80 cm -Mv / 36,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: A-horizont

85 cm -Mv / 35,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

95 cm -Mv / 35,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 35,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,60 m +NAP
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boring: ENVT-399
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.865, Y: 474.893, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,96, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 36,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 51 cm -Mv / 36,45 m +NAP

boring: ENVT-400
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.925, Y: 474.862, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,81, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 
ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 36,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 36,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 40 cm -Mv / 36,41 m +NAP

boring: ENVT-402
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.456, Y: 474.471, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,54, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: gevlekt

50 cm -Mv / 36,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: lichtbruingrijze brokken

80 cm -Mv / 35,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek
Opmerking: verbleekte zandkorrels

130 cm -Mv / 35,24 m +NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerzwartbruin, zandbrokken, veen (niet gedifferentieerd)
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

150 cm -Mv / 35,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

155 cm -Mv / 34,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 180 cm -Mv / 34,74 m +NAP

boring: ENVT-403
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.505, Y: 474.366, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,25, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 35,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 35,60 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 85 cm -Mv / 35,40 m +NAP
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boring: ENVT-404
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.408, Y: 474.423, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,78, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 35,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

20 cm -Mv / 35,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 35,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 35,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 34,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranje, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 34,78 m +NAP

boring: ENVT-405
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.444, Y: 474.374, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,27, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 36,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

40 cm -Mv / 35,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pzb

60 cm -Mv / 35,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

65 cm -Mv / 35,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 35,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: ondoordringbaar compact

 Einde boring op 71 cm -Mv / 35,56 m +NAP

boring: ENVT-406
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.382, Y: 474.412, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,50, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,50 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: brokken

20 cm -Mv / 35,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: bruine vlekken

60 cm -Mv / 34,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 34,40 m +NAP
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boring: ENVT-407
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.384, Y: 474.360, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 35,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 35,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

55 cm -Mv / 35,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 35,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 35,11 m +NAP

boring: ENVT-408
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.330, Y: 474.382, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn

20 cm -Mv / 35,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ly vlekken

30 cm -Mv / 35,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: odp

 Einde boring op 35 cm -Mv / 35,20 m +NAP

boring: ENVT-409
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.424, Y: 474.641, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,10, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 35,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: dieper dan 2m verstoord>

 Einde boring op 201 cm -Mv / 34,09 m +NAP
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boring: ENVT-410
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.468, Y: 474.591, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,45, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,25 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele brokken

55 cm -Mv / 35,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: bruine vlekken

80 cm -Mv / 35,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 100 cm -Mv / 35,45 m +NAP

boring: ENVT-411
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.504, Y: 474.534, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,16, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 36,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

95 cm -Mv / 36,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

100 cm -Mv / 36,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,96 m +NAP

boring: ENVT-412
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.498, Y: 474.656, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,00, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 35,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: witte vlekken

50 cm -Mv / 35,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: beetje verbleekt

100 cm -Mv / 35,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,80 m +NAP
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boring: ENVT-413
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.524, Y: 474.590, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 36,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

60 cm -Mv / 36,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

70 cm -Mv / 36,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

105 cm -Mv / 35,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 35,42 m +NAP

boring: ENVT-414
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.507, Y: 474.701, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,42, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkele spikkel houtskool

50 cm -Mv / 35,92 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: esdek

60 cm -Mv / 35,82 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

70 cm -Mv / 35,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 35,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, compact (alleen zand en veen), matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: geen dekzand

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,22 m +NAP

boring: ENVT-415
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.544, Y: 474.647, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,48, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 35,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 35,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: geel gevlekt

110 cm -Mv / 35,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, oranjegrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,28 m +NAP
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boring: ENVT-416
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.589, Y: 474.597, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekken

60 cm -Mv / 36,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 36,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

100 cm -Mv / 35,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,63 m +NAP

boring: ENVT-417
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.624, Y: 474.540, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,74, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: Fe-concreties, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken, interpretatie: esdek

50 cm -Mv / 36,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken, interpretatie: esdek

70 cm -Mv / 36,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken, interpretatie: esdek
Opmerking: bokken E hor

80 cm -Mv / 35,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
Opmerking: vlekkerig

110 cm -Mv / 35,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 35,44 m +NAP

boring: ENVT-418
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.661, Y: 474.484, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 37,17 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 36,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: donkerbruingrijze vlekken

150 cm -Mv / 35,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 170 cm -Mv / 35,67 m +NAP
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boring: ENVT-419
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.705, Y: 474.446, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,59, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 37,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 36,84 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, zandbrokken, compact (alleen zand en veen), matig grof
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
Opmerking: vlekkerig

100 cm -Mv / 36,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, zandbrokken, compact (alleen zand en veen), matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: vlekkerig

 Einde boring op 110 cm -Mv / 36,49 m +NAP

boring: ENVT-420
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.524, Y: 474.761, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: bouwvoor

55 cm -Mv / 34,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 34,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekken

80 cm -Mv / 34,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 34,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,12 m +NAP

boring: ENVT-421
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.564, Y: 474.704, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,82, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 36,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

85 cm -Mv / 35,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek
Opmerking: witte vlekjes

100 cm -Mv / 35,82 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,62 m +NAP
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boring: ENVT-422
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.593, Y: 474.651, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,64, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: glas

10 cm -Mv / 36,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: Fe-concreties, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt

100 cm -Mv / 35,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

110 cm -Mv / 35,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,44 m +NAP

boring: ENVT-423
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.646, Y: 474.622, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,68, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 36,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: witte vlekken

70 cm -Mv / 35,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: bruingrijze vlekken

100 cm -Mv / 35,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,48 m +NAP

boring: ENVT-424
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.765, Y: 474.444, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,61, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 37,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

70 cm -Mv / 36,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen), veel Fe-vlekken
Opmerking: vlekkerig

100 cm -Mv / 36,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 36,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingeel, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: nat

 Einde boring op 120 cm -Mv / 36,41 m +NAP
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boring: ENVT-425
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.583, Y: 474.761, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,39, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 36,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: witgrijze vlekken

60 cm -Mv / 35,79 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

100 cm -Mv / 35,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket

140 cm -Mv / 34,99 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 34,79 m +NAP

boring: ENVT-426
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.624, Y: 474.707, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: esdek

50 cm -Mv / 35,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Opmerking: uitgeloogd

60 cm -Mv / 35,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Opmerking: humeus en nat

65 cm -Mv / 35,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 35,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: lichtgrijze vlekken

100 cm -Mv / 35,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig grof
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: geen dekzand

110 cm -Mv / 35,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,13 m +NAP
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boring: ENVT-427
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.664, Y: 474.654, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,91 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 36,81 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: brokken geel zand

55 cm -Mv / 36,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

80 cm -Mv / 36,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig grof, spoor wortelresten, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 35,81 m +NAP

boring: ENVT-428
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.785, Y: 474.493, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,77, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 37,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 37,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

95 cm -Mv / 36,82 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

105 cm -Mv / 36,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, uiterst grof
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
Opmerking: b?

115 cm -Mv / 36,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, uiterst grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 36,47 m +NAP

boring: ENVT-429
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.649, Y: 474.781, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,17, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,17 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 35,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 35,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: restant esdek?

90 cm -Mv / 35,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 34,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 135 cm -Mv / 34,82 m +NAP
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boring: ENVT-430
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.689, Y: 474.696, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,45, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 36,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 35,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: duy vlekken

80 cm -Mv / 35,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,25 m +NAP

boring: ENVT-431
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.724, Y: 474.659, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,75 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,45 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

40 cm -Mv / 36,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: witte vlekken

100 cm -Mv / 35,75 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,55 m +NAP

boring: ENVT-432
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.804, Y: 474.550, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,82, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 37,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: esdek
Opmerking: erg nat

50 cm -Mv / 37,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 37,12 m +NAP

boring: ENVT-433
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.845, Y: 474.496, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,35, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: brokken

40 cm -Mv / 37,95 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: brokken

90 cm -Mv / 37,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

 Einde boring op 110 cm -Mv / 37,25 m +NAP
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boring: ENVT-434
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.704, Y: 474.767, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,48, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: sintels

60 cm -Mv / 35,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 35,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

95 cm -Mv / 35,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
Opmerking: restantje B

100 cm -Mv / 35,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,28 m +NAP

boring: ENVT-435
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.744, Y: 474.714, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,20, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn

20 cm -Mv / 37,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 36,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: Fe-concreties, interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 35,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 131 cm -Mv / 35,89 m +NAP

boring: ENVT-436
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.784, Y: 474.660, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,21, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,21 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 36,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, witgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 36,21 m +NAP
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boring: ENVT-437
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.824, Y: 474.607, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,88, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 37,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gele vlekken

50 cm -Mv / 37,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 37,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

 Einde boring op 110 cm -Mv / 36,78 m +NAP

boring: ENVT-438
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.865, Y: 474.553, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,96, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 38,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 38,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

100 cm -Mv / 37,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

120 cm -Mv / 37,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, veel Fe-vlekken, interpretatie: veldpodzolgronden
Opmerking: ondoordringbaar

 Einde boring op 125 cm -Mv / 37,71 m +NAP

boring: ENVT-439
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.704, Y: 474.870, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 99,99 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

25 cm -Mv / 100,24 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: wiite vlekken

90 cm -Mv / 100,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 100,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 101,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: zeer vast zand

 Einde boring op 121 cm -Mv / 101,20 m -NAP
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boring: ENVT-440
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.718, Y: 474.842, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv / 36,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 36,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: donklerbruingrijze brokken

100 cm -Mv / 35,58 m +NAP
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, lichtgrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: boomwortel

 Einde boring op 105 cm -Mv / 35,53 m +NAP

boring: ENVT-442
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.804, Y: 474.717, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,59, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: du zb

40 cm -Mv / 37,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: gevlekt

60 cm -Mv / 36,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 36,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 36,59 m +NAP

boring: ENVT-443
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.844, Y: 474.664, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,63, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 37,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele brokken

80 cm -Mv / 36,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 36,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 36,43 m +NAP
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boring: ENVT-445
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.756, Y: 474.881, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,43 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gele brokken

55 cm -Mv / 35,88 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

75 cm -Mv / 35,68 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: nat

100 cm -Mv / 35,43 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: nat

120 cm -Mv / 35,23 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: beekeerdgronden
Opmerking: nat

 Einde boring op 140 cm -Mv / 35,03 m +NAP

boring: ENVT-446
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.784, Y: 474.827, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 35,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: lichtgrijs gevlekt

70 cm -Mv / 35,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 35,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,08 m +NAP

boring: ENVT-447
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.498, Y: 474.803, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,49, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: brokken

70 cm -Mv / 34,79 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruinzwart, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: brokken en kiezels

95 cm -Mv / 34,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 34,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,29 m +NAP
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boring: ENVT-448
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.858, Y: 474.539, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: odp 4 
pogingen

0 cm -Mv / 38,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 38,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 25 cm -Mv / 38,50 m +NAP

boring: ENVT-449
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.485, Y: 474.310, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 35,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: esdek

70 cm -Mv / 35,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 35,42 m +NAP

boring: ENVT-450
beschrijver: GZ/SV, datum: 8-9-2011, X: 257.884, Y: 474.610, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,06, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerblauwgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 37,76 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

115 cm -Mv / 36,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

125 cm -Mv / 36,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 36,66 m +NAP

boring: ENVT-451
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.862, Y: 474.301, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 38,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: LEIDING

 Einde boring op 55 cm -Mv / 38,39 m +NAP
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boring: ENVT-452
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.958, Y: 474.231, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,93, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 38,53 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: GEVLEKT

70 cm -Mv / 38,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: GEVLEKT

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,93 m +NAP

boring: ENVT-453
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.966, Y: 474.168, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,73, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 38,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergeelgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 38,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv / 37,98 m +NAP

boring: ENVT-454
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.914, Y: 474.324, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pzb

40 cm -Mv / 38,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn, weinig plantenresten
Opmerking: stinkt naar sloot

60 cm -Mv / 38,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

65 cm -Mv / 38,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 37,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,69 m +NAP
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boring: ENVT-455
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.983, Y: 474.297, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,57, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 39,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

40 cm -Mv / 39,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Y GEVLEKT

60 cm -Mv / 38,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 38,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 38,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 38,37 m +NAP

boring: ENVT-456
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.957, Y: 474.331, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,66, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 39,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: gevlekt

40 cm -Mv / 39,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Opmerking: gevlekt xp

60 cm -Mv / 39,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: gevlekt

70 cm -Mv / 38,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruinoranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 38,66 m +NAP

boring: ENVT-457
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.570, Y: 474.357, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,14, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 36,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 36,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 100 cm -Mv / 36,14 m +NAP
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boring: ENVT-458
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.609, Y: 474.316, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 36,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 36,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranje, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 36,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 61 cm -Mv / 36,04 m +NAP

boring: ENVT-459
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.646, Y: 474.306, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,07, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,87 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 36,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 35,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 35,57 m +NAP

boring: ENVT-460
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.547, Y: 474.343, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,98, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 36,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, geelbruin, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 36,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 35,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

120 cm -Mv / 35,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 35,68 m +NAP
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boring: ENVT-461
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.525, Y: 474.256, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,09, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 35,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn

120 cm -Mv / 34,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: odp

 Einde boring op 121 cm -Mv / 34,88 m +NAP

boring: ENVT-462
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.450, Y: 474.225, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,26, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 36,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 35,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: bruine vlekken

65 cm -Mv / 35,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: verploegd

75 cm -Mv / 35,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 35,26 m +NAP

boring: ENVT-463
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.524, Y: 474.218, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,06, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 35,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 35,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

90 cm -Mv / 35,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 34,96 m +NAP

boring: ENVT-464
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.625, Y: 474.373, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,74, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT, PDZB

80 cm -Mv / 35,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 35,74 m +NAP
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boring: ENVT-465
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.665, Y: 474.319, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,10, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: h1

20 cm -Mv / 36,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 36,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, compact (alleen zand en veen), matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 36,00 m +NAP

boring: ENVT-466
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.705, Y: 474.266, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 37,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 36,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

80 cm -Mv / 36,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,95 m +NAP

boring: ENVT-467
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.720, Y: 474.216, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn

20 cm -Mv / 36,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: zwarte vlekken

40 cm -Mv / 36,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zwarte vlekken

80 cm -Mv / 36,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling

170 cm -Mv / 35,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 35,15 m +NAP

boring: ENVT-468
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.819, Y: 474.165, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 36,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 36,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand

 Einde boring op 100 cm -Mv / 36,28 m +NAP
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boring: ENVT-469
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.674, Y: 474.378, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,46, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 37,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

40 cm -Mv / 37,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

65 cm -Mv / 36,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

80 cm -Mv / 36,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 36,36 m +NAP

boring: ENVT-470
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.725, Y: 474.323, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 37,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranje, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 40 cm -Mv / 36,91 m +NAP

boring: ENVT-471
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.765, Y: 474.269, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,32 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 37,12 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

50 cm -Mv / 36,82 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

110 cm -Mv / 36,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 35,92 m +NAP

boring: ENVT-472
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.783, Y: 47.438.102, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal 
Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, 
provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 99,99 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 100,29 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

115 cm -Mv / 101,14 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 101,29 m -NAP
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boring: ENVT-473
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.785, Y: 474.326, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,49, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: h1

20 cm -Mv / 37,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 36,54 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 36,39 m +NAP

boring: ENVT-474
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.819, Y: 474.272, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,49, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 37,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

85 cm -Mv / 36,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 36,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor hout, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 35,99 m +NAP

boring: ENVT-475
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.805, Y: 474.383, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 37,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pzb

80 cm -Mv / 37,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 36,84 m +NAP

boring: ENVT-476
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.843, Y: 474.341, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 38,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 37,64 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 37,44 m +NAP
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boring: ENVT-477
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.628, Y: 477.214, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 29,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 28,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

75 cm -Mv / 28,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

80 cm -Mv / 28,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 28,43 m +NAP

boring: ENVT-478
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.633, Y: 477.282, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,98, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 28,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

65 cm -Mv / 28,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWARTE VLEKKEN

90 cm -Mv / 28,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 27,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 27,78 m +NAP

boring: ENVT-479
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.689, Y: 477.220, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 29,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 28,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

 Einde boring op 200 cm -Mv / 27,33 m +NAP
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boring: ENVT-480
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.669, Y: 477.286, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,38, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 29,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 28,43 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 28,18 m +NAP

boring: ENVT-481
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.734, Y: 477.223, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 29,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 29,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: grijze vlekken

70 cm -Mv / 28,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

75 cm -Mv / 28,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 28,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 28,48 m +NAP

boring: ENVT-482
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 256.672, Y: 477.399, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,26, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 28,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 27,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 155 cm -Mv / 27,71 m +NAP
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boring: ENVT-483
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.713, Y: 477.334, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 28,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 28,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 28,29 m +NAP

boring: ENVT-484
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.751, Y: 477.297, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,25, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GEVLEKT

30 cm -Mv / 29,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

60 cm -Mv / 29,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT, Menglaag

90 cm -Mv / 29,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEBLEEKT

110 cm -Mv / 29,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 28,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 28,85 m +NAP

boring: ENVT-485
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.687, Y: 477.443, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 29,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 28,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 28,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 28,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 110 cm -Mv / 28,22 m +NAP
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boring: ENVT-486
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.747, Y: 477.409, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,26, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn

35 cm -Mv / 28,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 28,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt

100 cm -Mv / 28,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 28,06 m +NAP

boring: ENVT-487
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.765, Y: 477.343, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

5 cm -Mv / 29,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 28,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt

60 cm -Mv / 28,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn

90 cm -Mv / 28,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn

95 cm -Mv / 28,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 28,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 28,11 m +NAP

boring: ENVT-488
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.795, Y: 477.298, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,26, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 29,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: ERG GRIJS EN NAT, RUIKT NAAR SLOOT

95 cm -Mv / 29,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 29,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 28,76 m +NAP
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boring: ENVT-489
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.757, Y: 477.443, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

85 cm -Mv / 28,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

90 cm -Mv / 28,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

105 cm -Mv / 28,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 28,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 27,87 m +NAP

boring: ENVT-490
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.793, Y: 477.394, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,64, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 29,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 29,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 28,74 m +NAP

boring: ENVT-491
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.844, Y: 477.359, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,80, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,80 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 30,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken, interpretatie: esdek
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: NAT

60 cm -Mv / 30,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken, interpretatie: esdek
Opmerking: NAT

110 cm -Mv / 29,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: NAT, C?

120 cm -Mv / 29,60 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: NAT

125 cm -Mv / 29,55 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 29,00 m +NAP
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boring: ENVT-492
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.351, Y: 478.316, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,02, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken, interpretatie: esdek

45 cm -Mv / 30,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

70 cm -Mv / 30,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

90 cm -Mv / 30,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 29,92 m +NAP

boring: ENVT-493
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.609, Y: 478.213, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,10, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 31,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB, G1

45 cm -Mv / 31,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruinrood, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

65 cm -Mv / 31,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinrood, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 31,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 31,00 m +NAP

boring: ENVT-494
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.745, Y: 478.287, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 32,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

95 cm -Mv / 31,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

105 cm -Mv / 31,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 31,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 31,64 m +NAP
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boring: ENVT-495
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.799, Y: 478.291, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,68, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 32,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: esdek

50 cm -Mv / 32,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pdzb

60 cm -Mv / 32,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 31,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 31,78 m +NAP

boring: ENVT-496
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.832, Y: 478.342, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,08, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 31,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 31,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: esdek

65 cm -Mv / 31,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

75 cm -Mv / 31,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 31,18 m +NAP

boring: ENVT-497
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.960, Y: 478.299, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 32,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 31,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 31,69 m +NAP
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boring: ENVT-498
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 257.978, Y: 476.062, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,35, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: puinlaag
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 34,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: STINKT

70 cm -Mv / 33,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 33,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 33,35 m +NAP

boring: ENVT-499
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 257.935, Y: 476.072, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,48, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 34,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

75 cm -Mv / 33,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, uiterst grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

85 cm -Mv / 33,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

100 cm -Mv / 33,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 33,28 m +NAP

boring: ENVT-500
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 258.000, Y: 476.121, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,47, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: puinlaag
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 34,17 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: STINKT

70 cm -Mv / 33,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 33,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, zeer grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 33,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 33,27 m +NAP
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boring: ENVT-501
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.411, Y: 478.319, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,31, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,31 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

30 cm -Mv / 31,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont, veel Fe-vlekken

45 cm -Mv / 30,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 30,61 m +NAP

boring: ENVT-502
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.472, Y: 478.322, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,47, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40 cm -Mv / 31,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 30,87 m +NAP

boring: ENVT-503
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.512, Y: 478.269, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,69, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,69 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

20 cm -Mv / 31,49 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont, interpretatie: verploegd

40 cm -Mv / 31,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 30,89 m +NAP

boring: ENVT-504
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.532, Y: 478.326, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,60, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,60 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

15 cm -Mv / 31,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 31,40 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 31,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 31,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 75 cm -Mv / 30,85 m +NAP
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boring: ENVT-505
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.572, Y: 478.272, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,87, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,87 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

25 cm -Mv / 31,62 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

30 cm -Mv / 31,57 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

40 cm -Mv / 31,47 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 31,37 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 31,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 30,97 m +NAP

boring: ENVT-506
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.592, Y: 478.329, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,87, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,87 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 31,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 31,27 m +NAP

boring: ENVT-507
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.632, Y: 478.275, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,13, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,13 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 31,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 31,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 31,23 m +NAP

boring: ENVT-508
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.612, Y: 478.380, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,01, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 31,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

70 cm -Mv / 31,31 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 31,01 m +NAP
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boring: ENVT-509
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.646, Y: 478.329, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,14, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

45 cm -Mv / 31,69 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Opmerking: nat

115 cm -Mv / 30,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 30,94 m +NAP

boring: ENVT-510
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.225, Y: 476.574, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,23, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 34,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 34,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 34,53 m +NAP

boring: ENVT-511
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.248, Y: 476.637, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,31, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 35,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranje, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met extreem veel ijzer, veel Fe-vlekken

45 cm -Mv / 34,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeeloranje, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 34,61 m +NAP

boring: ENVT-512
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 258.279, Y: 476.582, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,64, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 35,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

40 cm -Mv / 35,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

50 cm -Mv / 35,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 34,84 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: oud dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 34,64 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: oud dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,44 m +NAP
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boring: ENVT-513
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.266, Y: 476.689, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,56, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 35,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 35,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, humusvlekken, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: nat

 Einde boring op 110 cm -Mv / 34,46 m +NAP

boring: ENVT-514
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 258.299, Y: 476.639, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,55, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,55 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 35,25 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 35,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: oorspronkelijk maaiveld

70 cm -Mv / 34,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 34,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijswit, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 34,65 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 95 cm -Mv / 34,60 m +NAP

boring: ENVT-515
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.284, Y: 476.745, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,21, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,21 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 36,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 35,91 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 35,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 35,51 m +NAP
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boring: ENVT-516
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 258.318, Y: 476.696, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,62, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,62 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 35,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 34,92 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 34,82 m +NAP

boring: ENVT-517
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.306, Y: 476.804, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,32, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd

30 cm -Mv / 36,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 50 cm -Mv / 35,82 m +NAP

boring: ENVT-518
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 258.338, Y: 476.753, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,09, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 35,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont, interpretatie: verploegd

40 cm -Mv / 35,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

55 cm -Mv / 35,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 35,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 35,09 m +NAP

boring: ENVT-520
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.345, Y: 476.912, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,11, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,81 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd

45 cm -Mv / 36,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 36,41 m +NAP



145

boring: ENVT-521
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.367, Y: 476.973, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,90, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,90 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 37,50 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtblauwgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 65 cm -Mv / 37,25 m +NAP

boring: ENVT-523
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.865, Y: 476.218, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,85, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 39,55 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 50 cm -Mv / 39,35 m +NAP

boring: ENVT-524
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.901, Y: 476.337, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,09, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 39,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

45 cm -Mv / 39,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 38,89 m +NAP

boring: ENVT-525
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 258.453, Y: 476.364, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,53, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,53 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 35,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 35,73 m +NAP

boring: ENVT-526
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 258.404, Y: 476.179, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,19, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,19 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 36,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, humusvlekken, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

105 cm -Mv / 36,14 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 115 cm -Mv / 36,04 m +NAP
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boring: ENVT-527
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.075, Y: 476.352, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,33, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,33 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 27,88 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 27,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 27,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgeel, humusvlekken, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 27,23 m +NAP

boring: ENVT-528
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.116, Y: 476.298, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,47, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,47 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 27,87 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 27,82 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgroen, uiterst grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 27,67 m +NAP

boring: ENVT-529
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.136, Y: 476.355, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,58, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 28,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

65 cm -Mv / 27,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

75 cm -Mv / 27,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 27,68 m +NAP
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boring: ENVT-530
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.176, Y: 476.301, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,13, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,13 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 27,78 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 27,63 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs, humusvlekken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 27,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 27,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, weinig plantenresten, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 27,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer grof, weinig plantenresten, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 27,13 m +NAP

boring: ENVT-531
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.196, Y: 476.358, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,47, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 28,17 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 27,97 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

70 cm -Mv / 27,77 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 27,47 m +NAP

boring: ENVT-532
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.256, Y: 476.361, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,62, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 28,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 28,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 27,82 m +NAP

boring: ENVT-533
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.114, Y: 477.473, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 27,16, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 27,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 26,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv / 26,41 m +NAP
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boring: ENVT-534
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.161, Y: 477.426, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 27,51, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 27,51 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 27,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd

25 cm -Mv / 27,26 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 27,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 26,91 m +NAP

boring: ENVT-535
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.293, Y: 477.311, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,06, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

25 cm -Mv / 27,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 27,56 m +NAP

boring: ENVT-536
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.341, Y: 477.266, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,20, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv / 27,85 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingrijs, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 27,70 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

60 cm -Mv / 27,60 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 27,40 m +NAP

boring: ENVT-537
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.376, Y: 477.209, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,36, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,36 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen

64 cm -Mv / 27,72 m +NAP
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: ondoordringbaar

 Einde boring op 65 cm -Mv / 27,71 m +NAP
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boring: ENVT-538
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.393, Y: 477.261, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,30, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

30 cm -Mv / 28,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met extreem veel ijzer, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 27,80 m +NAP

boring: ENVT-539
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.475, Y: 477.246, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,40, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 
opgevuld              beekdal

0 cm -Mv / 28,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 27,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

 Einde boring op 120 cm -Mv / 27,20 m +NAP

boring: ENVT-540
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.476, Y: 477.315, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,26, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: recent puin

30 cm -Mv / 27,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd

40 cm -Mv / 27,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelwit, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 27,56 m +NAP

boring: ENVT-541
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.513, Y: 477.267, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,68, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 28,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig en grindig

 Einde boring op 70 cm -Mv / 27,98 m +NAP
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boring: ENVT-542
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.554, Y: 477.214, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,78, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 28,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

50 cm -Mv / 28,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelwit, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 27,98 m +NAP

boring: ENVT-543
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.533, Y: 477.324, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,39, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 27,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
Opmerking: vlekkerig

55 cm -Mv / 27,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 27,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 27,59 m +NAP

boring: ENVT-544
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.573, Y: 477.270, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,58, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 28,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: vlekkerig

100 cm -Mv / 27,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

110 cm -Mv / 27,48 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 27,38 m +NAP
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boring: ENVT-545
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.593, Y: 477.327, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,43, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 28,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking:  vlekkerig

50 cm -Mv / 27,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 27,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking:  vlekkerig

120 cm -Mv / 27,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 125 cm -Mv / 27,18 m +NAP

boring: ENVT-546
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.613, Y: 477.384, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,32, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 27,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

55 cm -Mv / 27,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtgeelbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking:  vies vlekkerig en nat

120 cm -Mv / 27,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verploegd

 Einde boring op 125 cm -Mv / 27,07 m +NAP

boring: ENVT-547
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.673, Y: 477.555, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,52, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 28,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

45 cm -Mv / 28,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 27,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 27,82 m +NAP



152

boring: ENVT-548
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.692, Y: 477.611, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,67, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 28,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met kenmerken van ontijzering, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 28,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 27,97 m +NAP

boring: ENVT-549
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.733, Y: 477.558, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,88, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,88 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: recent

5 cm -Mv / 28,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 28,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen), enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 27,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 120 cm -Mv / 27,68 m +NAP

boring: ENVT-550
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.753, Y: 477.615, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,78, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,78 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 28,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 28,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 28,08 m +NAP
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boring: ENVT-551
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.772, Y: 477.671, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,76, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 28,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

70 cm -Mv / 28,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

85 cm -Mv / 27,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 95 cm -Mv / 27,81 m +NAP

boring: ENVT-552
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.792, Y: 477.728, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,84, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv / 28,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd

45 cm -Mv / 28,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 28,14 m +NAP

boring: ENVT-553
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.812, Y: 477.785, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,90, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 28,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig gele vlekken

90 cm -Mv / 28,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, kleibrokken, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

95 cm -Mv / 27,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, kleibrokken, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 27,80 m +NAP
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boring: ENVT-555
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.852, Y: 477.899, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,38, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

35 cm -Mv / 29,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

50 cm -Mv / 28,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, humusvlekken, zeer grof
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus
Opmerking: nat

60 cm -Mv / 28,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, humusvlekken, zeer grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: nat

80 cm -Mv / 28,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, humusvlekken, zeer grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: nat

90 cm -Mv / 28,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 28,28 m +NAP

boring: ENVT-557
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.872, Y: 477.955, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,43, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,43 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

40 cm -Mv / 29,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruin, humusvlekken, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: nat

60 cm -Mv / 28,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 28,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 28,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 28,43 m +NAP

boring: ENVT-558
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.851, Y: 478.066, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,96, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,96 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 28,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 28,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 28,16 m +NAP
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boring: ENVT-559
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.892, Y: 478.012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,50, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

30 cm -Mv / 29,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 29,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 28,80 m +NAP
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