
Deel “Oude Bosch”  
 
 

Bijlage 1a en 1b 
 

Inrichtingsplan “Oude Bosch”  

 
Inrichtingsplan “Oude Bosch West”
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Schaal 1:10000

Aan te leggen boomwal

Te ontgraven en vergroten poel

Verklaring:
Te dempen watergang

Te verondiepen watergang

Aan te brengen stuw

Aan te brengen dam

Werkgrens

Te verruimen watergang aan westzijde en verontdiepen

Te verwijderen strooisellaag

Ophogen

Drainage

Diepploegen ten behoeven van heideontwikkeling

Te realiseren wandel (beheer) pad

Omvormen watergang tot slenk

Inspectieput

Duiker PE ∅400

Duiker met handschuif

Kavelstrook 1,5m kruimbreedte en 150m lang

Dwarsprofiel
51 51

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g
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Nr Datum Wijziging Tek

www.anteagroup.nl

®

Provincie Fryslân

Oude Bosch
te Bakkeveen

Technischplan
Oude Bosch oost

DEFINITIEF

J. van Haskera

A. Foks

A1

1:2000

417544-TP-3-0101

1 2

D1

C0 31-10-2017 CONCEPT A.F.

0 20 40 60 80m

Voor dwarsprofielen zie tekening 417544-DP-3-0101, 417544-DP-3-0102 en 417544-DP-3-0103

Maten in meters tenzij anders aangegeven
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Voor opruimwerkzaamheden zie tekening 417544-OW-3-0101

D0 05-04-2018 DEFINITIEF A.F.

Voor detail zie tekening 417544-D-3-0101

D1 12-09-2018 DEFINITIEF A.F.





 
 
 

Bijlage 2 
 
 

Dwarsprofielen  
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Ontgraven grondrug
t.b.v. demping

Ontgraven grondrug
t.b.v. demping

Ontgraven grondrug
t.b.v. demping

Ontgraven grondrug
t.b.v. demping

Dempen

Verklaring:
Ontgraven

+3.20

+3.20

+3.20

+3.20
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T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n
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Nr Datum Wijziging Tek

www.anteagroup.nl

®

Provincie Fryslân

Oude Bosch en Slotpleats

Dwarsprofieltekening
Oude Bosch

CONCEPT

J. van Haskera

A. Foks

A1

1:100

417544-DP-3-0001

1 3

C0

C0 31-10-2017 CONCEPT A.F.

0 1 2 3 4m

Voor opruimwerkzaamheden zie tekening 417544-OW-3-0001
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Voor de situatie zie tekening 417544-TP-3-0001, 417544-TP-3-0002 en 417544-TP-3-0003
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Watervergunning  



WETTERSKIP
FRYSLÄN

Provinsje Frysiän 
T.a.v. de heer A. Sijbrandij 
Postbus 20120 
8900 HM LEEUWARDEN

Leeuwarden, 16 augustus 2018 
Bijlage: watervergunning 
Dossiernummer: WFN.035122

Ons kenmerk: WFN1806394 
Tel: 058 2922707/A.J. Nauta/as 
E-mail: anauta@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening 
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
Watervergunning.

Geachte heer Sijbrandij,

Op 13 april 2018 hebben wij van Antea Group te Heerenveen, namens Provinsje Fryslan een 
aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het 
verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het dempen-, verondiepen- 
en verruimen van watergangen, het graven van poelen, het leggen van duikers en het aanbrengen 
van een stuw en afsluiter, een en ander gelegen in 't Oude Bosch te Wijnjewoude (betreft een gebied 
ten noorden van Stripe 3 en een gebied ten westen van Duerswald 1), in een watersysteem of 
beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslan een vergunning is vereist.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te 
maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe.
Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 638,45 in rekening 
worden gebracht.

Wij adviseren u om na te gaan of u voor de voorgenomen werkzaamheden andere vergunningen of 
toestemmingen nodig heeft.
De toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld in het Besluit 
Bodemkwaliteit en, indien aanwezig, lokaal gemeentelijk bodembeleid.
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Voor nadere inlichtingen over deze briefen de watervergunning kunt u contact opnemen met de 
heer A.J. Nauta van Cluster Vergunningverlening, tel. 058 2922707.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslan, 
namens deze.

ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

Afschrift aan: Dhr. G. Stoker, Tj. Harkeswei 100, 9241 HM Wijnjewoude
Mevr. P. van den End, Stripe 3, 9241 GZ Wijnjewoude 
SBB, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort 
mae.roumen(a)anteaarouD.com
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WATERVERGUNNING
Leeuwarden, i6 augustus 2018 
Kenmerk: WFN1806394

Op 13 april 2018 hebben wij van Antea Group te Heerenveen, namens Provinsje Fryslan te 
Leeuwarden een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de 
Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het 
dempen-, verondiepen- en verruimen van watergangen, het graven van poelen, het leggen van 
duikers en het aanbrengen van een stuw en afsluiter, een en ander gelegen in 't Oude Bosch te 
Wijnjewoude (betreft een gebied ten noorden van Stripe 3 en een gebied ten westen van Duerswald 
1), in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslan 
een vergunning is vereist.
Op 28 mei Jl. hebben wij per e-mail aanvullende gegevens betreffende de peilwijzigingen verzocht 
van Antea Group te Heerenveen. Deze gegevens hebben wij daarop per e-mail op ijunijl. 
ontvangen

Procedure
Met betrekking tot deze aanvraag watervergunning wordt de in Titel 4.1 van de Algemene wet 

EN VV bestuursrecht voorgeschreven procedure gevolgd.

D 0 E N W : Overwegingen
M 0 R G E NBij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

Op grond van de Algemene regels bij de Keur van Wetterskip Fryslan is van de aangevraagde 
activiteiten het volgende vrijgesteld van vergunningplicht:
- Het graven en verruimen van poelen.
De aanvraag is op dit onderdeel gelezen als een melding en als zodanig geaccepteerd. Dit 
houdt in dat de aanvrager deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de 
Algemene regels bij de Keur van Wetterskip Fryslan, mag uitvoeren (zie bijlage B).
De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de 
gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn 
uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid van Wetterskip Fryslan en er zijn vanuit 
dat oogpunt bezien geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
Het gestelde in bijlage A maakt deel uit van de overwegingen, aangaande de peilwijzigingen. 
Bij de beoordeling is er, conform de notitie "Beleidsregels voor dempingen", rekening mee 
gehouden dat de demping en verondiepingen in een vrij afstromend gebied boven 
boezempeil liggen. Dempen en verondiepen draagt hier bij tegen verdroging en aan het 
(langer) vasthouden van neerslag. Volledige compensatie van waterbergend oppervlak is hier 
dus niet vereist.
Met het aangevraagde wordt beoogd om natuurdoelen te realiseren.

MET

WATER-;'

WFN1806394
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BESLUIT
Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslan besluit, gezien het voorgaande en gelet op de 
bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht 
en de Keurvan Wetterskip Fryslan, Provinsje Fryslan c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te 
verlenen op basis van artikel 3.2 van de Keur van Wetterskip Fryslan. De vergunning betreft het 
dempen-, verondiepen- en verruimen van watergangen, het leggen van duikers en het aanbrengen 
van een stuw en afsluiter, een en ander gelegen in 't Oude Bosch te Wijnjewoude (betreft een gebied 
ten noorden van Stripe 3 en een gebied ten westen van Duerswald 1), zoals nader staat aangegeven 
op de bij aanvraag ingediende 2 situatietekeningen (technisch plan), 3 dwarsprofielentekeningen en 
een detailtekening van de stuw (tekeningnummers resp. 417544-TP-3-0001, 417544-TP-3-0002, 
4i7544-DP-3-oooit/m -0003 en 417544-D-3-0001). De situatietekening van beide gebieden en de 
detailtekening van de stuw zijn aan deze watervergunning toegevoegd.

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Provinsje Fryslan 
Postbus 20120 
8900 HM Leeuwarden

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslan
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

Algemene voorwaarden

1. De aanvang van de werkzaamheden bedoeld in deze vergunning, dient ten minste drie 
werkdagen van te voren aan het waterschap te worden gemeld op telefoonnummer 
058 2922222 onder vermelding van de heer A. van Schaik, rayon 27.

2. De vergunning dient op het werk aanwezig te zijn.
3. Indien er binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning niet met de 

werkzaamheden is gestart, of als de werkzaamheden langer dan een aaneengesloten 
periode van twaalf maanden hebben stilgelegen, vervalt de vergunning.

Bijzondere voorwaarden

1.

2.

3-

Peilafwijking
Voor wat de peilafwijking betreft vervalt de vergunning bij het vaststellen van het peilbesluit 
voor dit gebied, doch uiterlijk op 17 augustus 2028.
Indien blijkt dat het tijdelijk afwijkende waterpeil niet kan worden vastgesteld in het nieuwe 
peilbesluit voor dit gebied, dient de vergunninghouder binnen 3 maanden na het vervallen 
van de vergunning de werken ongedaan te maken en dient het oorspronkelijke peil weer te 
worden ingesteld.
De waterpeilen worden onder verantwoordelijkheid van de rayonbeheerder conform tabel 
van bijlage A genoemde peilen ingesteld door of namens de eigenaar van het terrein.

WFN1806394
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Diversen
4. De aan te brengen stuw (bij DP 101) en afsluiter (tussen DP 03 en 04) komen in eigendom, 

beheer en onderhoud van de eigenaar van het onderhavige terrein omdat deze kunstwerken 
alleen een natuurfunctie bedienen.

5. De te leggen lange duiker van 400 mm, gelegen tussen DP 05 en DP 104 dient met de 
binnenonderkant op de nieuwe slootbodemhoogte te worden gelegd nabij DP 05. 
Vervolgens de duiker onder licht afschot in noordelijke richting te leggen.

6. De te realiseren inspectieput in het duikertracé dient in het verticale deel een inwendige 
diameter te hebben van minimaal 600 mm, te voorzien van een deksel op- of iets boven 
maaiveldniveau.

7. Aan de zuidzijde van de lange duiker dient een zandvang (een verdiept deel) in de 
watergang te worden gegraven, zodat zand en vuil zoveel mogelijk bezinkt vóór de duiker.

8. Alvorens de werken in gebied Oude Bosch West te realiseren dient de aanwezige duiker 
onder de Jan Anneleane (ten westen van Duerswald 1) te worden vrijgegraven en 
doorgespoten, zodat het gebiedje ten oosten van Jan Anneleane ook bij een verondiepte 
watergang goed kan afwateren.

9-

10.

EN WAT 

DOEN WE

Te dempen watergang
De kopeinden van de te dempen watergang ter plaatse van de te handhaven watergang 
dienen zodanig te worden afgewerkt en opgezet met stapelzoden of ingezaaid, dat de te 
handhaven watergangen de volledige vrije doorgang van water behouden.
Alvorens wordt gedempt dient het vervangende oppervlaktewater of afvoertracé te zijn 
gerealiseerd.

M 0 R G E N*^®t dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslan, 
namens deze,

M E T

WATER-’

ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

WFN1806394
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Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 
van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van 
Wetterskip Fryslan.
Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te 
bevatten:

uw naam en adres; 
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing 
van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht. Postbus 150, 
9700 AD Groningen.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige 
voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van 
Wetterskip Fryslan, telefoonnummer 058 2922222.

WFN1806394
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Bijlage A: toelichting bij de aanvraag om af te mogen wijken van 

de vastgestelde oppervlaktewaterpeilen

Behorende bij de vergunningsaanvraag van de Provinsje Fryslan te Leeuwarden

EN WAT Urtlero
Oert<rp

DOEN WE

MORGEN

MET

WATER?

. Overzicht situatie
jewondc 

Wvniewald

11 juli 2018Jatum:

Toelichting opgesteld door:
J.P. van der Kloet
Cluster Plannen - Wetterskip Fryslan,
Tel: 058-292 22 22/jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl
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1. INLEIDING
Op 13 april 2018 heeft Antea Group namens de provinsje Fryslan een watervergunning aangevraagd. 
Een onderdeel van de aanvraagde watervergunning betreft het afwijken van het vastgestelde 
waterpeil.

De vastgestelde waterpeilen zijn afgestemd op de verschillende functies: landbouw, natuur en 
bebouwd gebied. De hoogte van de peilen is door het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslan 
vastgelegd in een peilbesluit. Afwijken van het peilbesluit is in principe niet toegestaan. Elke 10 jaar 
worden de peilbesluiten herzien. De verzoeken om het peil te wijzigen worden zoveel mogelijk 
geparkeerd tot de eerstvolgende herziening van het peilbesluit. Alleen afwijkingen met een 
beperkte impact en afwijkingen om zwaarwegende redenen (bijvoorbeeld een verbetering van het 
watersysteem of de bijdrage aan een maatschappelijk belang) kunnen onder voorwaarden 
tussentijds worden toegestaan.

Peilwijzigingen met een kleine impact kunnen door middel van een watervergunning afgehandeld 
worden. Er mag daarbij geen sprake zijn van:

Significante negatieve effecten voor andere belangen en belanghebbenden.

Significante negatieve effecten voor de inrichting en het beheer van het watersysteem.

2. DE AANVRAAG
De aanvrager heeft aangegeven voor het gebied af te willen wijken van het vastgestelde peil. Het 
gebied staat aangegeven op figuur 2 en heeft een oppervlakte van ca. 12 ha. De aanvraag betreft het 
verhogen van de waterpeilen.

Het hogere peil is nodig om de natuurdoelstellingen voor het gebied, zoals omschreven in het 
landinrichtingsproject Koningsdiep, te kunnen realiseren. Hoofddoel in het gebied Oude Bosch is 
verdrogingsbestrijding. Het vastgestelde en het aangevraagde peil staan aangegeven in tabel 1.

Gebied Vastgestelde waterpeil 
(in meters t.o.v. NAP)

Toekomstig waterpeil 
(in meters t.o.v. NAP)

A VP +1,27 Flexibel peil
Streefpeil: +2,80
Bovenpeil: +3,0
Onderpeil: +2,60

B VP +1,27 Flexibel peil
Streefpeil: +2,70
Bovenpeil: +2,90
Onderpeil: +2,50

T a b e' i O V e' z c h t p e i I a f« j k i ■■Hj

Om de peilafwijking te realiseren en het omliggende watersysteem goed te laten functioneren, wil 
de aanvrager een afsluiter aanbrengen (t.b.v. peilvak A), een stuw aanleggen (t.b.v. peilvak B), een 
watergang dempen en een duiker aanleggen. De werkzaamheden staan aangegeven in figuur 2.

WFN1806394
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EN WAT

dempen wetergenc

■aivto laggen duiker
N VP : t.i7

/. «em^tnen - herstellen poel

y'' V y*
^uHerpelIvakA , ^ ^

Figuur 2. Gebied waarop de pel (afwijking betrekking heeft
DOEN WE 

MORGEN
3. EFFECTEN EN BELANGENAFWEGING 

^ 3.1 Effecten op andere belangen en belanghebbenden
WATER 'Aanliggende eigenaren

De peilverhoging heeft geen gevolgen voor de afwatering van de hoger gelegen peilgebieden. Die 
kunnen op het peilvak blijven afvoeren. De omliggende peilvakken hebben een hoger peil dan het 
nieuw in te stellen waterpeil en de peilverhoging heeft dan ook geen negatief effect in de 
omliggende peilvakken.
Sloten grenzend aan eigendommen van derden behouden het huidige waterpeil, met uitzondering 
van een perceel aan de Stripe. Dit perceel wordt gedeeltelijk opgehoogd en voorzien van drainage 
om negatieve effecten van de peilverhoging te voorkomen.

Natuur
Aanleiding voor de peilverhoging is het beter laten aansluiten van het waterpeil bij de natuurfunctie 
van het gebied. De peilverhoging heeft dan ook een positief effect op de Natuur.

3.2 Effecten op de inrichting en het beheer van het watersysteem
Inrichting watersysteem
Door de realisatie van de peilafwijking is sprake van een toename van het aantal peil^akk^j^iet- 
watersysteem wordt hierdoor iets minder robuust. Voordeel van de oeilafwijkijAgei/s d^er meer 
gebiedseigen water wordt vastgehouden in het gebied. Erzal minder waterv^uwh«qebied 
afvoeren naar het hoofdwatersysteem. I Ê
WFN1806394 l|f FRYSLÄN
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Beheer watersysteem
De waterpeilen worden met behulp van schotbalkstuwen ingesteld. Eigendom, Beheer en 
Onderhoud van de schotbalkstuwen ligt bij Staatsbosbeheer. De beheerlast voor Wetterskip Fryslan 
neemt iets toe, omdat er toezicht moet worden gehouden op de vergunde waterpeilen. Wetterskip 
Fryslan blijft op grond van de Waterwet eindverantwoordelijke voor het peilbeheer. Bij calamiteiten 
(zoals extreme droogte ofte hoge waterstanden) kan Wetterskip Fryslan (zoals vermeld in het 
beleidsstuk Richtlijn Peilbeheer) tijdelijk het peilbeheer overnemen.

4. BELEID
4.1 Beleid en regelgeving
De beoordeling van de aanvraag voor de peilafwijking is gebaseerd op het volgende door Wetterskip 
Fryslan vastgestelde beleid en de volgende richtlijnen:

Beleidsnotitie beoordeling peilwijzigingen (zoij): deze beleidsnotitie bevat de 

beleidsuitgangspunten en het toetsingskader voor het beoordelen van aanvragen voor 

peilwijzigingen;

Richtlijn Peilbeheer (2012): de beleidsuitgangspunten voor het opstellen van peilbesluiten en 

het peilbeheer;

Waterbeheerplan 2016-2021. En wat doen we morgen met water? (2016): In het 

waterbeheerplan staat hoe Wetterskip Fryslan in de planperiode de belofte voor veiligheid 

achter de dijken en voldoende en schoon water waar wil maken.

4.2 Toetsing aan beleid
Uit de toetsing van de aanvraag aan het beleid blijkt dat de peilafwijking past binnen het beleid om 
de waterhuishouding af te stemmen op de functie van het gebied.

5. CONCLUSIE
5.1 Peilafwijking
Uit de belangenafweging en toetsing aan beleid blijkt dat:

Er geen significante negatieve effecten zijn voor andere belangen en belanghebbenden of het 

watersysteem;
De peilverhoging een geringe kostenverhoging of lastenverzwaring voor Wetterskip Fryslan 

tot gevolg heeft;

Het verzoek past binnen de beleidsdoelstellingen van Wetterskip Fryslan.

De impact van de aanvraag is beperkt en de aanvraag past binnen het beleid van Wetterskip Fryslan. 
Er sprake is van een geringe toename van de beheerlast maar hier staat tegenover dat het waterpeil 
beter past bij de natuurfunctie van het gebied. Hierdoor kan er met een watervergunning tijdelijk 
worden afgeweken van het vigerende peilbesluit.

5.2 Termijn peilafwijking

WFN1806394
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Het onderdeel van de watervergunning voor de tijdelijke afwijking van het peilbesluit heeft een 
geldigheidsduur van maximaal lojaartot 17 augustus 2028 of korter wanneer het peilbesluit wat 
hoort bij het watergebiedsplan Koningsdiep-Oost wordt vastgesteld. Bij herziening vindt opnieuw 
een beoordeling plaats. De verwachting is dat het gewenste peil meegenomen wordt in dit nog te 
nemen peilbesluit. De verleende watervergunning voor de tijdelijke peilafwijking komt dan te 
vervallen.

EN WAT 

DOEN WE 

MORGEN 

MET 

WATER?
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Bijlage B: Algemene regels voor graven of vergraven van een 

oppervlaktewaterlichaam

Artikel 2.17.1 Vrijstelling van de vergunningplicht
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de keur, voor het 
(ver)graven van een oppervlaktewaterlichaam, mits het (ver)graven niet plaatsvindt;
- in een zone van 5 meter breed rondom een natuurgebied;
- binnen de waterkering of de bijbehorende beschermingszones;
- in de kernzone of in de 5 meter brede beschermingszone van een hoofdwater;
- ter compensatie van een demping;
- ter compensatie van versnelde afvoer van verhard oppervlak voor zover dit laatste is geregeld in 
een watervergunning;
- en wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 2.17.2 

Artikel 2.17.2 Algemene regels
Bij het graven van een oppervlaktewaterlichaam, waarvoor ingevolge artikel 2.17.1 geen vergunning 
is vereist, mag geen grens van een vastgesteld peilgebied doorkruist worden.

Artikel 2.17.3 Vrijstelling melding ingeval van graven ter compensatie van versnelde afvoer 
Degene die overeenkomstig een wateradvies een oppervlaktewaterlichaam graaft of vergraaft ter 
compensatie van versnelde afvoer van hemelwater van nieuw verhard oppervlak naar 
oppervlaktewater, waarvoor ingevolge artikel 2.12.1 geen vergunning is vereist, is vrijgesteld van de 
meldingsplicht als bedoeld in artikel 1.3. In alle overige situaties geldt de meldplicht.

WFN1806394
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1. INLEIDING 
 
Binnen de Landinrichting Koningsdiep is reeds een aantal natuurherstelprojecten gerealiseerd. 
Zo werd het project ‘De Poassen’ onlangs opgeleverd. In een volgende fase is de Provinsje 
Fryslân voornemens in een drietal gebieden in het beekdal van het Koningsdiep ter hoogte van 
Beetsterzwaag en Bakkeveen; te weten Hemrikkerscharren, Oude Bosch en Slotplaets, diverse 
(hydrologische) inrichtings- herstelmaatregelen uit te voeren met als doel natuurherstel- en 
ontwikkeling.  
 
Het betreft grotendeels (voormalige) landbouwpercelen, die deels nog onder agrarisch beheer 
staan maar na deze fase van herinrichting een natuurbestemming krijgen. Door middel van 
een voorlopige inrichtingsvisie is een aantal te treffen maatregelen geformuleerd. De plannen 
bevinden zich in de laatste fase voor uitvoering, naar verwachting, in 2017-2018. De gebieden 
komen in eigendom van Staatsbosbeheer. 
 
In opdracht van de Provinsje Fryslân zijn de beoogde inrichtings- en herstelmaatregelen op 
basis van een aantal veldbezoeken, actuele verspreidingsgegevens en bureaustudie getoetst aan 
de bepalingen in de Flora- en faunawet. Daarnaast is gecontroleerd of er ook andere 
natuurwetgeving van toepassing is op de voorgenomen maatregelen. 
 
Uit het oogpunt van zorgvuldig handelen is een analyse in de vorm van een ecologische 
beoordeling gemaakt van de mogelijke effecten van de plannen op eventueel aanwezige 
beschermde natuurwaarden. Onderhavige rapportage geeft deze analyse weer. 
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1.1 Opzet & methodiek 

1.1.1 Onderzoeksvragen 
Deze ecologische beoordeling geeft antwoord op de volgende vragen: 
 

1. Komen er binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden (beschermde habitats van) 
beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet voor? 

2. Wat zijn de mogelijke effecten van de realisatie van de initiatieven en het in gebruik 
hebben ervan op deze beschermde natuurwaarden? 

3. Voor welke soorten en habitats wordt de wet mogelijk overtreden en hoeverre kunnen 
overtredingen vermeden, dan wel verzacht worden? 

4. Wat zijn de te ondernemen vervolgstappen met betrekking tot het voorkómen van 
schade aan beschermde soorten binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden? 

 
Voor het beantwoorden van deze vragen zijn, naast de verzamelde gegevens tijdens het 
veldonderzoek, ook andere bronnen geraadpleegd. Zie hiervoor de bronnenlijst in hoofdstuk 5. 
 

1.1.2 Veldwerk QuickScan 
Het veldonderzoek voor deze ecologische QuickScan is uitgevoerd in de periode van 9 
september - 2 oktober 2015. Het veldonderzoek werd op vijf verschillende dagen overdag 
uitgevoerd bij droog en zonnig weer, waarbij de te onderzoeken percelen visueel werden 
onderzocht en beoordeeld op de (eventuele) aanwezigheid van en/of potentiële geschiktheid 
voor beschermde soorten. De watergangen zijn beoordeeld op habitatgeschiktheid voor 
beschermde vissoorten, amfibieën, flora en de waterspitsmuis. Naast een visuele inspectie zijn 
de te dempen sloten tevens steekproefsgewijs beschept met een RAVON-net (maaswijdte 5 
mm), zodat een beter beeld kon worden verkregen van de macrofauna, watervegetatie en 
bodemopbouw.  

1.1.3 Nader onderzoek waterspitsmuis 
Tijdens het veldwerk werd duidelijk dat er geschikt leefgebied voor de waterspitsmuis Neomys 
fodiens aanwezig is in de Hemrikker Scharren. Aansluitend aan het veldwerk van deze 
ecologische beoordeling is om deze reden meteen nader onderzoek naar deze soort uitgevoerd. 
De resultaten van dit nader onderzoek worden besproken in §3.3.1. 
 
In de meest gunstige activiteitsperiode (nazomer-herfst) van de waterspitsmuis zijn, verspreid 
over de Hemrikker Scharren, in totaal 100 inloopvallen in de vorm van vijf raaien (20 vallen per 
raai) geplaatst. In totaal werden hiermee 7 bezoeken aan het gebied gebracht. De 
onderzoeksperiode bedroeg een week; van 29 oktober – 4 november. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijke geaccepteerde standaardmethodieken 
opgesteld door de Zoogdierenvereniging en het Netwerk Groene Bureaus. Hierbij werden life-
traps ofwel inloopvallen (type Longworth) gebruikt, waardoor de dieren levend gevangen en 
weer terug gezet kunnen worden. Als eerste werd een zogenaamde pre-baitperiode ingezet. De 
vallen zijn gedurende drie dagen gevuld met aas neergezet (op safe), zodat de dieren kunnen 
wennen aan het nieuwe object in hun omgeving. Na de derde dag zijn de vallen op scherp 
gezet en vervolgens 5 maal (3 keer ’s ochtends en 2 keer ‘s avonds) gecontroleerd, telkens met 
een interval van 12 uren.  
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1.2 Ligging en karakteristiek 
De plangebieden (totaal ca. 120 hectare) zijn gelegen in het beekdal van het Koningsdiep; ten 
zuiden van de Beetsterzwaagse bossen, tussen Lippenhuizen en Beetsterzwaag 
(onderzoeksgebied 1, Hemrikker Scharren, figuur 2) en ten westen van Bakkeveen 
(onderzoeksgebied 2, Oude Bosch & Slotplaets, figuur 3). De onderzochte gebieden bestaan 
grotendeels uit voedselrijke tot matig voedselrijke graslanden op voormalige 
landbouwgronden, doorspekt met ondiepe ontwateringsgreppels, smalle slootjes en enkele 
bredere waterlossingen.  
 
 

Figuur 2.  Onderzoeksgebied 1 Hemrikker Scharren (Dienst Landelijk Gebied, Provinsje Fryslân).  
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Figuur 3.  Onderzoeksgebied  2 Oude Bosch en Slotplaets (Dienst Landelijk Gebied, Provinsje Fryslân).  
 
 
 

1.3 Inrichtingsplannen & maatregelen voor natuurherstel 
De voorgenomen plannen behelzen het treffen van een aantal hydrologische 
herstelmaatregelen en het terugdringen van de voedselrijkdom in een aantal graslandpercelen, 
Daarnaast worden een fietsbrug aangelegd, een pendam in het Koningsdiep geplaatst, in een 
tweetal watergangen cascadedammen geplaatst, een nieuw ven gegraven nabij de Slotpleats en 
een voormalige meander van het Koningsdiep opnieuw uitgegraven. De belangrijkste 
maatregelen, waarbij eventueel effecten kunnen optreden voor beschermde natuurwaarden, 
worden hieronder kort geschetst: 
 

 Voedselrijke bovengrond verwijderen 
Van een klein aantal voedselrijke (voormalige sterk bemeste) graslanden wordt de verrijkte 
bovenlaag geplagd of ontgraven en de vrijgekomen grond afgevoerd. Doorgang van dit 
plagplan is echter nog afhankelijk van nog uit te voeren P-bepalingen.  
 

 Uitmijnen P 
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Het grootste deel van de graslandpercelen blijven ongemoeid of zijn de ingrepen er minimaal. 
Hier wordt in eerste instantie gedacht aan uitmijnen (bijvoorbeeld door stikstof-fixerende 
planten als klaver) en een verschralingsbeheer om de voedselrijkdom terug te dringen. Via een 
fosfaatonderzoek wordt hiervoor een bemestingsadvies opgesteld.  

Figuur 4. Impressie van een voormalig landbouwperceel met pitrusontwikkeling langs Oude Bosch, Bakkeveen. Op de 
voorgrond een brede sloot, die zichtbaar aan het verlanden is. De hoge voedselrijkdom komt tot uiting door de dichte 
vegetatie van voedselminnende planten en kroosvorming. 
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 Dempen en verondiepen watergangen 
De inrichting is het meest ingrijpend in de vele slootjes en hun oeverzones. Men is 
voornemens deze zoveel mogelijk te dempen of verondiepen tot greppels. De sloten welke 
parallel aan de beek lopen worden gedempt; in het bijzonder de sloten die de scheiding 
vormen tussen het bos en de graslanden. De sloten die haaks op de beek staan worden, voor 
zover mogelijk verondiept. Veel sloten zijn echter niet meer dan greppeltjes en zullen in tact 
worden gelaten om de kenmerkende verkavelingsstructuur zichtbaar te houden. Verder wordt 
gestreefd naar hogere grondwaterstanden, waardoor vernatting van de percelen gaat optreden.  
 

 
Figuur 5. Kenmerkend voor de graslanden ten zuiden van het Koningsdiep in de Hemrikker Scharren zijn de vele 
smalle slootjes die afwateren op het Koningsdiep. Deze slootjes worden allen sterk gevoed door ijzerrijke kwel; de 
kweldruk is plaatselijk en periodiek zo hoog, dat richting de beekrand sprake is van langzaam stromende water. 
 

 Aanleggen cascadedammen 
In een tweetal watergangen in de Hemrikker Scharren zullen een aantal cascadedammen 
worden geplaatst, om de waterafvoer en waterstanden beter te kunnen reguleren. 
 

 Het herstellen van een meander 
Ten zuiden van het Hemrikkerhout wordt aan de zuidkant van het Koningsdiep een oude 
meander in ere hersteld door deze opnieuw uit te graven op basis van het oude profiel, wat nog 
grotendeels zichtbaar is. Deze meander zal mee stromen met het Koningsdiep. Op een tweetal 
locaties zal in de oever van het Koningsdiep gewerkt worden. 
 

 Aanleg fietsbrug 
Iets ten westen van het bestaande bruggetje over het Koningsdiep zal een fietsbrug over de 
herstelde meander worden geplaatst. 
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 Plaatsing pendam in Koningsdiep 
Iets ten oosten van het bruggetje over het Koningsdiep wordt een pendam geplaatst ter 
regulering van het waterpeil in het Koningsdiep. Het is nog niet exact bekend hoe deze 
pendam vorm zal krijgen. 
 

 Graven van een nieuw ven 
In plangebied De Slotplaets en Oude Bosch, nabij Bakkeveen, wordt in een perceel grasland 
een tweetal nieuw vennen uitgegraven.  
 

1.4 Doel en verwachte effecten natuurwaarden 
Door de vele ontwateringsslootjes te dempen of verondiepen zal vernatting optreden en het 
ijzzerrijke grondwater beter kunnen doordringen in de wortelzones. In combinatie met een 
betere beheersing en verhoging van het waterpeil en het verwijderen en/of geleidelijk 
terugdringen van de voedselrijkdom (met name N en P) in de voormalige landbouwpercelen 
zal dit naar verwachting op termijn leiden tot hogere botanistische en faunistische 
natuurwaarden.  
 
Bloemrijke graslanden 
In de eerste instantie zullen dat pioniervegetaties en op de korte termijn kruiden- en faunarijk 
graslanden (SNL-beheertype) zijn. Na uitvoering van bovengenoemde maatregelen worden de 
uitgangsituaties naar verwachting gunstig voor een potentiele ontwikkeling op langere termijn 
naar bijzondere soortenrijke vegetaties als vochtige hooilanden, dotterbloemhooiland en zelfs 
orchideeën- en zeggenrijke blauwgraslanden met een bijbehorende hoge biodiversiteit. Het 

Figuur 6. Zwak gebufferd ven omringd door blauwgrasland ten zuiden van het Oude Bosch (terrein Staatsbosbeheer). 
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uiteindelijke bereiken van de gewenste streefbeelden voor de natuur hangen nauw samen met 
en zijn afhankelijk van het toekomstige beheer.  
 
Zwak gebufferde vennen 
Het graven van vennen die in contact staan met en deels gevoed worden door grondwater, 
bieden uitgangssituaties voor een ontwikkeling van zwak gebufferde, soortenrijke vennen 
(SNL-beheertype). Vooral voor libellen, watervegetatie en amfibieën behoren deze tot de 
meest soortenrijke watertypen in Nederland.  
 
Natte natuur: de kracht van kwel 
Ondanks het feit dat de onderzochte graspercelen vele jaren lang vrij intensief in gebruik zijn 
geweest als landbouwgrond en daardoor sterk verrijkt zijn met meststoffen, heeft de sterke 
voeding van ijzerrijke kwel steeds gezorgd voor een bufferende werking. Hierdoor zijn er, 
weliswaar minimaal, nog steeds groeiplaatsen van kwel-indicerende soorten als grote 
boterbloem, glanzig fonteinkruid, holpijp en waterviolier te vinden. Daarnaast is er mogelijk 
nog steeds een oude zaadbank van kenmerkende plantensoorten van weleer aanwezig in het 
bodemprofiel, waardoor plaatselijk afplaggen en een langdurig verschralingsbeheer (o.a. 
maaien en afvoeren, extensieve beweiding) kansrijk zijn voor de ontwikkeling van soortenrijke 
beekdal begeleidende vegetaties en kenmerkende fauna. De potenties voor de ontwikkeling 
van natte natuur, in de vorm van beekbegeleidende oeverzones en (zeggen)moerassen zijn 
tevens hoog. 
 
 

De kansen, streefbeelden en verwachtingen, evenals de meest kansrijke beheersvormen, voor 
de ontwikkelingen van toekomstige natuurwaarden na de uitvoering van deze 
herstelmaatregelen worden geschetst en behandeld in De Boer & Van den Berg, 2015b.  
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2. ECOLOGISCHE WET- EN REGELGEVING 
 
Alle ruimtelijke ingrepen in Nederland dienen aan de ecologische wet- en regelgeving te 
worden getoetst. De wettelijke bescherming van natuurwaarden valt in grote lijnen uiteen in 
twee delen: gebiedsbescherming en soortbescherming. Gebiedsbescherming houdt in dat 
gebieden met belangrijke natuurwaarden wettelijk zijn beschermd. Het gaat hierbij om de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Natura 2000-gebieden, natuurreservaten, bossen en andere 
in bestemmingsplannen aangeduide natuurgebieden. De soortbescherming valt onder de 
Flora- en faunawet (Ff-wet: zie Bijlage voor de meest relevante artikelen betreffende de 
bepalingen in de Ff-wet t.a.v. soortbescherming). Voor deze ecologische beoordeling is tevens 
onderzocht of er, naast de Ff-wet, eventueel nog andere onderdelen van de natuurwetgeving 
van toepassing zijn op de geplande werkzaamheden in het plangebied.  

2.1 Soortbescherming:  

2.1.1 Flora- faunawet 
De Flora- en faunawet (Ff-wet) beschermt in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. 
De wet bevat een aantal verbodsbepalingen die zorgen dat in het wild levende soorten zoveel 
mogelijk met rust worden gelaten. Het is niet toegestaan planten te plukken en dieren te 
doden, te vangen of te verstoren die onder de Flora- en faunawet vallen. Naast deze 
verbodsbepalingen is de zorgplicht opgenomen die voor alle dieren geldt. De zorgplicht houdt 
in dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen mag hebben voor dieren.  
 
De dier- en plantensoorten die zijn opgenomen op de Flora- en faunawet zijn onderverdeeld in 
drie categorieën (‘tabellen’), waarbij de soorten in tabel 1 het lichtst beschermd zijn en die in 
tabel 3 het zwaarst. Vogels hebben een aparte status. Alle inheemse in Nederland broedende 
vogelsoorten zijn tijdens de broedperiode zwaar beschermd. Daarnaast is er een groep 
vogelsoorten aangewezen waarvan het nest het gehele jaar, dus ook buiten de broedtijd, 
beschermd is. Voor meer informatie zie de bijlage I bij dit document. 
 

De Flora- en faunawet toetsing wordt besproken in Hoofdstuk 3 van onderhavige rapportage 

2.2 Gebiedsbescherming 

2.2.1 Natuurbeschermingswet 
De bescherming van de Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) is 
vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet). Projecten of activiteiten die niet 
noodzakelijk zijn voor of verband houden met het beheer van de natuurwaarden van Natura 
2000-gebieden en mogelijk negatieve effecten hebben op deze waarden, dienen getoetst te 
worden aan de Natuurbeschermingswet. Deze toetsing vindt enkel plaats in het geval dat de 
uitvoering van een project plaatsvindt binnen de invloedssfeer van een N2000-gebied en 
verwacht wordt dat deze uitvoering mogelijk negatieve effecten heeft op soorten of 
habitattypen waarvoor het N2000-gebied is/wordt aangewezen. De afstand van de 
plangebieden ten opzichte van N2000-gebieden is van belang. Binnen een afstand van 3 
kilometer dient onderzocht te worden of er sprake is van externe werking. In sommige 
gevallen is een afstand van meer dan 3 kilometer relevant, bijvoorbeeld in het geval van een 
verhoogde uitstoot van stikstof-depositie. 
 

De plangebieden liggen grofweg tussen drie N2000-gebieden, te weten:  
Van Oordt’s Mersken,  Wijnjeterper Schar en Bakkeveenster duinen (zie figuur 7). 
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Figuur 7. Ligging van Natura 2000-gebieden Van Oordt’s Mersken, Wijnjeterper Schar en Bakkeveenster Duinen  
ten opzichte van de onderzochte plangebieden Hemrikker Scharren (rode cirkel), Oude Bosch (Blauwe cirkel) en de 
Slotpleats (oranje cirkel) (bron: Synbiosys Alterra).  
 

 
Oude Bosch 
Het plangebied Oude Bosch ligt ruim buiten een straal van 3 kilometer van de N2000-gebieden 
Wijnjeterper Schar en Bakkeveense Duinen. Gezien de aard van de geplande werkzaamheden 
en de afstand tot deze N2000-gebieden kunnen effecten van externe werking worden 
uitgesloten.  
 
De Slotplaets 
Het plangebied De Slotpleats ligt binnen een straal van 3 kilometer van de Bakkeveense 
Duinen. Gezien de aard van de geplande werkzaamheden (graven van een ven) kunnen 
effecten van externe werking op de voor N2000 Bakkeveense Duinen aangewezen beschermde 
habitats en soorten worden uitgesloten.  
 
Hemrikker Scharren 
Het plangebied Hemrikker Scharren ligt aan de westkant binnen de straal van 3 kilometer van 
de Van Oordt’s Mersken en aan de oostkant net binnen de 3 kilometer van het Wijnjeterper 
Schar (zie figuur 7). Gezien de aard van de hier geplande werkzaamheden (verondiepen en 
dempen watergangen) kunnen negatieve effecten op de, voor het N2000 gebied VOM 
aangewezen, grote modderkruiper niet op voorhand worden uitgesloten 
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Figuur 8. Ligging van Natura 2000-gebieden Van Oordt’s Mersken (linker rode vlak) en Wijnjeterper Schar (rechter rode 
vlak) ten opzichte van de Hemrikker Scharren (gele cirkel). Bron: Synbios.Alterra. meest recente versie juli 2015  

 

 Het plangebied Hemrikker Scharren ligt in de dichte nabijheid van Natura 2000-gebied 
Van Oordt’s mersken wat onder andere is aangewezen voor de grote modderkruiper.  

 Het is om deze reden van belang om te onderzoeken of en in welke hoedanigheid de 
Hemrikker Scharren een leefgebied (met name paaigebied) vormt voor deze soort.  

 Zo lang hier geen zekerheid over bestaat kan een effect van de voorgenomen 
maatregelen op de lokale gunstige staat van instandhouding van deze vissoort in 
genoemd N2000-gebied niet op voorhand worden uitgesloten. De provincie is bevoegd 
gezag in deze. 
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2.2.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is 
onderdeel van het rijksbeleid voor het creëren en vormgeven van een samenhangend netwerk 
van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. Indien een ruimtelijke 
ingreep binnen de begrenzing van het NNN plaatsvindt moet een 'nee, tenzij' procedure 
worden doorlopen en zal bij doorgang van de ingreep in de regel compensatie en mitigatie 
noodzakelijk zijn. 
 

Figuur 9. Ligging van plangebieden ‘Oude Bosch’ (blauwe cirkel) en ‘De Slotplaets’ (oranje cirkel) ten opzichte van de 
NNN-begrenzing (bron: Synbiosys Alterra, meest recente versie juli 2015).  
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Figuur 10 Ligging van plangebied ‘De Hemrikker Scharren’ (gele cirkel) ten opzichte van de NNN-begrenzing (bron: 
Synbiosys Alterra, meest recente versie juli 2015).  

 
Het plangebied van Oude Bosch valt net buiten de begrenzing van het NNN (figuur 9). De 
plangebieden De Slotplaets (figuur 9) en Hemrikker Scharren (figuur 10) vallen binnen deze 
begrenzing, doch de geplande werkzaamheden zijn van dien aard (graven van een ven, 
dempen verondiepen watergangen, etc) dat op voorhand negatieve effecten op de 
functionaliteit van de desbetreffende EHS-structuren kunnen worden uitgesloten.  
 

 De plangebieden Hemrikker Scharren en Slotplaets vallen binnen de begrenzing van 
het NNN (zie figuur 9 en 10). De geplande werkzaamheden vinden alle plaats ten 
behoeve van natuurherstel. Gezien het doel en de aard is de verwachting dan ook dat 
de geplande maatregelen het NNN in zowel kwantiteit als kwaliteit zullen versterken. 
Een toetsing aan het NNN is, naar onze mening, dan ook niet noodzakelijk. De 
provincie is bevoegd gezag in deze. 
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3. RESULTATEN ECOLOGISCHE QUICKSCAN FF-WET 

3.1 Vegetatie & beschermde flora 
Het veldwerk voor dit onderzoek werd uitgevoerd in de late nazomer (eind september), na het 
bloeiseizoen voor veel plantensoorten. De vegetatietypen zijn in deze periode goed in kaart te 
brengen, maar voor het opsporen en op naam brengen van bijvoorbeeld zeggen, grassen, 
orchideeën en diverse waterplanten is deze periode minder geschikt. Sommige beschermde 
plantensoorten als orchideeën en een aantal waterplanten zijn ook in buiten het bloeiseizoen 
in het vegetatieve stadium herkenbaar, maar zijn in deze periode lastiger in het veld vast te 
stellen (bijvoorbeeld zwanenbloem en grote boterbloem). In deze paragraaf worden zowel de 
aangetroffen als verwachte beschermde- en/of zeldzame (Rode Lijst) plantensoorten 
besproken. 

3.1.1 Beschermde plantensoorten 
In de omgeving (o.a. Lippenhústerheide, Van Oordt’s Mersken, Wijnjeterper Schar, 
blauwgraslandjes Bakkeveen en Duurswouderheide) komen onder andere de beschermde 
Spaanse ruiter, rietorchis, beenbreek, wilde gagel, kleine en ronde zonnedauw en 
klokjesgentiaan (alle middelzwaar beschermd; Ff-wet 2) voor. Voor deze plantensoorten is het 
habitat in de plangebieden in de huidige staat ongeschikt.  
 

 Graslanden: Op basis van de habitateigenschappen, dit veldonderzoek en bekende 
actuele verspreidingsinformatie (o.a. www.floron.nl) zijn in de graslanden geen 
beschermde plantensoorten te verwachten.  

 
De natte laagtes en slootjes in de graslanden van de Hemrikker Scharren zijn in potentie 
geschikt voor het middelzwaar beschermde waterdrieblad (Ff-wet 2) en de licht beschermde 
zwanenbloem en dotterbloem (beide Ff-wet 1). 
  

 Watergangen: In enkele kwelgevoede watergangen in de Hemrikker Scharren is het 
voorkomen van het middelzwaar beschermde waterdrieblad en de licht beschermde 
zwanenbloem en dotterbloem te verwachten. 

 

3.1.2 Vegetatie graslanden 
De graslanden op de drie onderzoekslocaties kunnen getypeerd worden als extensief gebruikte, 
enigszins vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke graslanden op beekdalgronden. 
Van de hoger gelegen beekflank tot aan het stroomdal van het Koningsdiep lopen deze 
graslanden langzaam af en worden steeds natter. Lokaal grondwater of kwel speelt een 
belangrijke rol. Bij zeer veel regenval en hoge boezemwaterstanden in de winter kunnen de, 
vlak langs het Koningsdiep gelegen, percelen van de Hemrikker Scharren periodiek zelfs 
geïnundeerd raken. Het overgrote deel van de onderzochte graslandpercelen, maar met name 
die in de Hemrikker Scharren, zijn gevoed door ijzerrijk grondwater. In de Hemrikker Scharren 
dringt het kwelwater in de lager gelegen delen door tot in de wortelzone en is de kweldruk 
plaatselijk hoog. 
 

http://www.floron.nl/
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Figuur 11. Beeld van de vegetatie op een zandige opduiking in de microreliëf-rijke graslanden langs het Koningsdiep, 
Hemrikker Scharren, hier met o.a. duizendblad, schapenzuring en vertakte leeuwentand, duidend op een matig 
voedselrijke, zanderige bodem.  

 
De vegetatietypen in de graslanden bestaan grotendeels uit rompgemeenschappen van 
voedselrijke tot matig voedselrijke graslanden met als dominante en meest opvallende soorten 
Engels raaigras, gestreepte witbol, pitrus, scherpe boterbloem, paardenbloem, pinksterbloem, 
veldzuring en vertakte leeuwentand. Opvallend is het relatief grote aandeel in de grazige 
vegetaties van belangrijke nectarplanten, zoals paardenbloem, pinksterbloem, boterbloemen 
en diverse gele composieten en het plaatselijke voorkomen van schapenzuring in de 
Hemrikker Scharren.  
 
Ondanks de hoge voedselrijkdom komen plaatselijk toch relatief soortenrijke vegetaties voor. 
Deze zijn van belang door de grote velden met bloeiende boterbloemen, paardenbloemen, 
pinksterbloemen en vertakte leeuwentand. Her en der werden kleine groeiplaatsen van 
akkerdistel en kale jonker aangetroffen. In de huidige staat bieden deze graslanden dus een 
ruim aanbod aan nectarplanten voor bloembezoekende insecten, zoals wilde bijen, dagvlinders 
en zweefvliegen.  
 
In het veld valt het nog aanwezige (micro) reliëf in deze graslanden op, waardoor kleine 
zanderige opduikingen en vochtige ondieptes elkaar afwisselen. Dit zorgt voor een meer 
gevarieerde vegetatie dan de eenvormige, meer intensief gebruikte graslanden, waar door 
jarenlang agrarisch gebruik het reliëf genivelleerd en de bovengrond vaak omgezet is.  
 
In nattere laagten en oeverzones van ondiepe slootjes grenzend aan het Koningsdiep 
(Hemrikker Scharren) werden enkele groeiplaatsen van holpijp en moerasspirea in het 
grasland aangetroffen. Hier liggen goede potenties voor het ontwikkelen van soortenrijkere 
vegetaties (zie De Boer & van den Berg, 2015b).  
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Vlak ten oosten van het plangebied (rondom het oude petgat) is de vegetatie duidelijk 
soortenrijker; hier werden onder andere grote groeiplaatsen van de Noordse zegge 
aangetroffen. 
 
 

 De grazige vegetaties zijn, ondanks het agrarische gebruik van jarenlange beweiding en 
bemesting, plaatselijk behoorlijk gevarieerd, bloemrijk en soms zelfs relatief 
soortenrijk. Dit hangt mede samen met het vrij extensieve karakter van landgebruik in 
het verleden, het aanwezige, veelal nog oorspronkelijke micro reliëf en de bufferende 
werking van kwelwater in de ondergrond. 

 Het aanwezige micro-reliëf in de graslanden is belangrijk; dit zorgt voor een afwisseling 
tussen kleine natte laagtes en kleine zandige opduikingen.  

 De nattere laagten in de Hemrikker Scharren herbergen plaatselijk enkele indicatieve 
plantensoorten zoals holpijp, kale jonker en moerasspirea. 

 Afhankelijk van het gevoerde beheer en de mate van beweiding per perceel, bieden de 
graslanden zowel in het voorjaar als in de zomer een relatief bloemrijk aanbod aan 
dracht- en waardplanten voor bloembezoekende insecten, zoals dagvlinders, wilde 
bijen en zweefvliegen. 

 

3.1.3 Vegetatie smalle (kwel)watergangen 
De smalle watergangen (slootjes, greppels, waterlossingen etc.) die haaks op het Koningsdiep 
staan zijn, met name in de Hemrikker Scharren waar het waterpeil dicht onder het maaiveld 
staat, allemaal in meer of mindere mate kwelgevoerd met ijzerhoudend grondwater. Dit is 
duidelijk te zien aan de aanwezigheid van ijzervliesbacteriën en ijzeroer (zie ook De Boer & van 
den Berg, 2015b).  
 

Figuur 12. Beeld van de water- en oevervegetatie in de kwelslootjes haaks op het Koningsdiep (Hemrikker Scharren) 
 
De waterkwaliteit in deze watergangen is (door de bufferende werking van kwel) redelijk goed 
tot zeer goed en de vegetatie relatief soortenrijk. Veel van deze smalle watergangen lijken 
echter al jaren niet meer te zijn geschoond, waardoor sommige vrijwel zijn dichtgegroeid met 
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verlandingsvegetaties van voedselminnende planten en er een dikke baggerlaag aanwezig is. 
Her en der groeit in de oevers opslag van bomen als els en wilg. 
 
Watergangen Hemrikker Scharren 
In de smalle watergangen van de Hemrikker Scharren werden naast algemene soorten zoals 
kikkerbeet, grote egelskop en pijlkruid ook indicatieve soorten als waterviolier, holpijp, witte 
waterkers, moerasspirea en duizendknoopfonteinkruid; duidend op de goede waterkwaliteit. 
In de oeverzones groeien plaatselijk scherpe zegge, grote waterzuring, oeverzegge, kalmoes, 
moeras-vergeet-mij-nietje, penningkruid, kattenstaart en moerasandoorn. In en langs de 
oevers van het Koningsdiep werd de grote boterbloem aangetroffen, evenals de waterplanten 
drijvend fonteinkruid en glanzig fonteinkruid. De laatste soort werd ook in een tweetal wat 
bredere watergangen in de Hemrikker Scharren gevonden. 
 
Watergangen Stripe & Slotplaets 
Het waterpeil in de watergangen in onderzoeksgebied 2 rond Bakkeveen ligt lager onder het 
maaiveld dan in de Hemrikker Scharren. Echter, ook deze zijn, weliswaar in iets mindere mate, 
kwelgevoed. Indicatieve plantensoorten werden hier niet tot nauwelijks aangetroffen. De 
meeste smalle watergangen zijn ofwel droogvallend of zijn al jaren niet geschoond, waardoor 
er veel verlandingsvegetatie en een dikke baggerlaag is ontstaan (Figuur 13). 
 

Figuur 13. Verlandende watergang langs Oude Bosch, nabij Bakkeveen. Inzetje: detailbeeld met een ‘worstelende’ 
duizendknoopfonteinkruid, die het nog net in deze sloot uithoudt. Opschoning van de verrijkte baggerlaag zou kunnen 
leiden tot een meer soortenrijke watervegetatie. 
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3.2 Vogels 

3.2.1 Vogelsoorten met jaarrond beschermde nestplaatsen 
Binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden in het plangebied zijn geen nestplaatsen 
aangetroffen van vogelsoorten met jaarrond beschermde nestplaatsen, zoals roofvogels, uilen 
en spechten, noch worden deze verwacht.  

3.2.2 Overige (broed)vogels 
Tijdens de veldbezoeken werden de volgende algemene vogelsoorten waargenomen, die al dan 
niet binding hebben met de plangebieden; graspieper, raaf, kruisbek, buizerd, havik, witte 
kwikstaart, zwarte kraai, kramsvogel, koperwiek, merel, ringmus, vink, blauwe reiger, 
meerkoet, wilde eend, ooievaar, matkop en putter. 
 
De graslanden van de Hemrikker Scharren vormen geschikte broedhabitats voor diverse 
graslandvogels zoals graspieper, kievit en witte kwikstaart en in de wat nattere delen aan de 
oostkant zelfs kwartel, kwartelkoning en mogelijk watersnip. Er zijn slechts weinig recente 
inventarisatiegegevens beschikbaar, maar van enkele vrijwillige inventariseerders hebben wij 
vernomen dat de graslanden door de meest kritische weidevogels nauwelijks meer gebruikt 
worden en dat de aantallen nog jaarlijks afnemen. Grutto en tureluur zijn verdwenen en er 
broeden slechts enkele paartjes kievit, met een zeer laag broedsucces.  
 
Mogelijk broedt ook de roodborsttapuit in deze graslanden. In de oeverzones van ruig 
begroeide slootjes en kleine bosschages kunnen allerlei zangvogels tot broeden komen, zoals 
tjiftjaf, grasmus, rietgors en bosrietzanger.  
 
In het vrijwel verlande petgat aan de oostkant van de Hemrikker Scharren zijn in 2015 
broedpogingen van de raaf geconstateerd. Voor watervogels, zoals ganzen en eenden hebben 
de graslanden langs het Koningsdiep slechts minimale betekenis.  
  

 De plangebieden vormen geschikt broedhabitat voor diverse broedvogels. Alle nesten 
van in Nederland voorkomende broedvogels zijn tijdens broedtijd streng beschermd 
onder de Flora en faunawet. Uitvoering van de werkzaamheden dient dan ook bij 
voorkeur plaats te vinden buiten het broedseizoen.  

 
De verwachting is dat op termijn, na uitvoering van de geplande werkzaamheden en door 
verschralingsbeheer toe te passen, de mogelijkheden en kansen voor broedende grasland, 
moeras- en enkele weidevogels zullen toenemen. 

3.3 Zoogdieren 

3.3.1 Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis Neomys fodiens (Ff-wet tabel 3, zwaar beschermd) komt voor langs het 
Koningsdiep, deze is eenmaal gevangen op 3 november tijdens het nader onderzoek naar deze 
soort met life traps. Hij is niet aangetroffen binnen het plangebied zelf, maar net daarbuiten. 
In figuur 14 zijn de locaties van de vallen in het plangebied weergegeven, inclusief de locatie 
van de aangetroffen waterspitsmuis. 
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Figuur 14. Raailocaties (rood) en locatie aangetroffen waterspitsmuis (blauw). Vindplaats kleine modderkruiper (gele 
stip) 

 
De soort hoort bij schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot stilstaand water met een 
behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers. Hij komt voor bij beken, 
rivieren, sloten, plassen en daar waar grondwater opwelt. De waterspitsmuis komt alleen daar 
voor waar bodem bedekkende vegetatie aanwezig en waar binnen een straal van 500 meter 
water is te vinden. Bovendien moet er in de oevers voldoende schuilmogelijkheid zijn waar de 
waterspitsmuis zich kan terugtrekken om zijn prooien op te eten (Bron: Zoogdiervereniging). 
Samengevat kunnen de voorwaarden van een geschikt leefgebied als volgt worden samengevat 
(aangevuld met eigen onderzoekservaringen sinds 2007): 

 Helder, matige voedselrijk water van goede kwaliteit; 

 Ruime en gevarieerde aanwezigheid emerse en submerse watervegetatie; 

 Ruige, liefst brede, zone met gevarieerde oeverbegroeiing; 

 Voldoende macrofauna en andere prooidieren aanwezig; 

 Watergangen die gevoed worden door kwel zijn gunstig, omdat deze in de winter 
langer gespaard blijven van ijsvorming. 

Naast het Koningsdiep zelf, voldoet een klein aantal watergangen in het plangebied Hemrikker 
Scharren aan bovenstaande voorwaarden. Bovendien zijn deze watergangen kwelgevoed en is 
de waterspitsmuis in de recente periode (2005-2015) vastgesteld rond Beetsterzwaag, 
Lippenhuizen en de Van Oordt’s Mersken. (Bron: NDFF en De Boer, 2007) 
 

 De waterspitsmuis werd op 3 november aangetroffen op slechts één locatie, net buiten 
het plangebied, langs het Koningsdiep, waardoor duidelijk is dat de ruig begroeide 
delen van de oeverzones langs het Koningsdiep geschikt leefgebied vormen voor de 
waterspitsmuis.  
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 Werkzaamheden waardoor het leefgebied van deze soort wordt aangetast zijn in 
principe ontheffing plichtig 

 Indien vermeden kan worden dat leefgebied aangetast wordt en dit vastgelegd wordt in 
een ecologisch werkprotocol is een ontheffing niet nodig 

3.3.1 Vleermuizen 
Voor vleermuizen geldt dat vaste rust- en verblijfplaatsen bescherming genieten onder de flora 
en faunawet. Daarnaast zijn die elementen in het landschap beschermd die de functie van de 
verblijfplaats ondersteunen. Het gaat daarbij om belangrijke foerageergebieden en vliegroutes 
tussen verblijfplaatsen en foerageergebied. Alle vleermuissoorten in Nederland zijn zwaar 
beschermd (Ff-wet tabel 3) 
 
Er zijn geen geschikte bomen met potentiële verblijfsholten voor vleermuizen aanwezig in de 
plangebieden. Deze zijn wel aanwezig in de direct er naast gelegen bosgebieden. Voor 
vleermuizen vormen de graslanden waarschijnlijk een belangrijk onderdeel van het 
foerageergebied vanwege de insectenrijkdom. Vanwege het grotendeels open en onbeschutte 
karakter zal dit vooral gelden voor de rosse vleermuis, een soort die algemeen voorkomt in de 
Beetsterzwaagse en Bakkeveense bossen (Bron: eigen observaties tijdens diverse onderzoeken). 
Het Koningsdiep vormt zeer waarschijnlijk een belangrijke verbinding en foerageergebied voor 
de watervleermuis en mogelijk de meervleermuis. 
 

 Er zijn door de geplande werkzaamheden geen negatieve effecten te verwachten op de 
leefgebieden, vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen.  

 
Na het uitvoeren van de natuurherstel-werkzaamheden zullen de plangebieden aantrekkelijker 
worden voor vleermuizen, vanwege de verwachte toename in soortenrijkdom van de vegetatie 
en biomassa van diverse insecten. 

3.3.2 Das, boommarter & otter 
In de directe omgeving van de plangebieden, zowel in de Beetsterzwaagse- als de 
Bakkeveenster bossen, komen das en boommarter voor (Bron: eigen waarnemingen). De 
graslanden en randzones van de bossen vormen hooguit een marginaal onderdeel van het 
foerageergebied van de das en boommarter. Bewoonde burchten van das werden niet 
aangetroffen; daarvoor zijn de natte graslanden ongeschikt. Voor de boommarter zijn geen 
geschikte nestmogelijkheden aanwezig in de plangebieden. De otter wordt de laatste jaren 
steeds vaker in het beekdal waargenomen, maar kent vooralsnog geen vaste verblijfplaatsen in 
het beekdal. Tijdens de veldbezoeken werden in de graslanden geen tekenen van activiteit, 
zoals graafsporen, wissels, prenten, fecaliën etc. van bovengenoemde soorten waargenomen. 
 

 De geplande maatregelen hebben geen negatieve effecten op de vaste leefgebieden en 
verblijfplaatsen van deze soorten.  

 

3.3.3 Overige zoogdieren 
Tijdens het veldbezoek zijn sporen van haas, mol, vos en ree aangetroffen. Andere licht 
beschermde zoogdieren die in het plangebied verwacht kunnen worden zijn soorten als 
bunzing, wezel, hermelijn, veldmuis, aardmuis, bosspitsmuis, bosmuis en egel.  

3.4 Amfibieën & Reptielen 
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3.4.1 Poelkikker en heikikker 
De poelkikker (Ff-wet-tabel 3) heeft een voorkeur voor zwak zure, stilstaande wateren in bos- 
en heidegebieden op de hogere zandgronden. Hij komt voor in onze regio voor in vennen, 
poelen en watergangen, vaak in heide- en hoogveengebieden. De oeverzone moet bij voorkeur 
goed begroeid zijn. En het voortplantingswater is vaak vrij omvangrijk of maakt deel uit van 
een groter complex van wateren. De poelkikker is een kritische soort van voedselarme, schone 
wateren.  
 
De heikikker Rana arvalis (Ff-wet Tabel 3) komt vooral voor in vochtige heidegebieden, waar 
sprake is van veenvorming en in hoog- en laagveengebieden. Ook in de rest van zijn 
verspreidingsgebied is vocht en veenvorming een belangrijk element van zijn biotoop. Hij 
wordt ook wel aangetroffen in vochtige schraalgraslanden, duinvalleien, bosranden, langs 
meren en rivieren en in komkleigebieden. De aanwezigheid van laag struweel en hoge kruidige 
gewassen is hier van belang. Het voortplantingsbiotoop bestaat uit ondiepe stilstaande wateren 
met oevervegetatie. Het water zelf is vaak enigszins zuur (pH 4 - 5.5) en voedselarm.  
 
De watergangen in de plangebieden behoren alle tot de voedselrijke watertypen. Steekproeven 
met het RAVON-schepnet tijdens de veldbezoeken leverden steevast meerkikkers op in de 
smalle kwelslootjes. Beide soorten komt wel in de directe omgeving voor (o.a. vennen 
Beetsterzwaagse bossen en Ven bij Zijlstra, Oude Bosch. Bron: eigen waarnemingen).  
 

 Op basis van de veldbezoeken, kennis van de habitat en lokale verspreiding, is het 
onaannemelijk dat de poel- en heikikker in de plangebieden tot voortplanting komen. 
De watergangen en waterhoudende ondiepten vormen geen geschikte habitats voor 
beide soorten.  

 

3.4.1 Ringslang 
Er worden regelmatig ringslangen gezien rond de Witte Mar (Beetsterzwaagse bossen) en ook 
rond Bakkeveen. Toch is de ringslang hier relatief zeldzaam. Enkele malen zijn ringslangen 
waargenomen op het Hemrikker Veld en zwemmend/jagend in het Koningsdiep langs de 
hemrikker Scharren (Bronnen: Eigen observaties & natuurvereniging Gorredijk). Het 
Koningsdiep vormt een belangrijk onderdeel van het leefgebied (foerageergebied) van de 
ringslang in de Beetsterzwaagse bossen. Mogelijk vormen ook de kwelslootjes in de graslanden 
onderdeel van het foerageergebied. Echter, vaste rust-of verblijfplaatsen (slangenbroeihopen) 
binnen de begrenzingen van de plangebieden zijn op basis van habitatongeschiktheid uit te 
sluiten. 
 

 De ringslang komt voor in de directe omgeving van de plangebieden. Weliswaar vormt 
het Koningsdiep een onderdeel van het foerageergebied van de ringslang, vaste 
verblijfplaatsen in de graslanden zijn uit te sluiten. 

3.4.2 Overige amfibieën 
In de watergangen, slootjes, waterhoudende laagtes en het Koningsdiep kunnen diverse 
amfibie soorten voorkomen, zoals meerkikker, bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en 
kleine watersalamander (alle ff-wet tabel 1). De meer- en bruine kikker werden aangetroffen 
tijdens de veldbezoeken. 
 

 Zorgvuldig handelen schrijft voor dat er rekening wordt gehouden met de 
aanwezigheid van alle amfibieën en vissen bij het dempen en verondiepen van de 
watergangen. Dit kan bijvoorbeeld plaats vinden door ecologische begeleiding in te 
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schakelen en te mitigeren in de uitvoeringsperiode (meest kwetsbare perioden 
ontzien). 

3.5 Vissen 
Tijdens de veldbezoeken zijn de watergangen (incl. Koningsdiep) steekproefsgewijs geschept 
met een RAVON-visnet. Hierbij werden uitsluitend in de Hemrikker Scharren een drietal 
vissoorten gevangen, te weten: Tiendoornige stekelbaars, snoek en kleine modderkruiper (Ff-
wet Tabel 2, middelzwaar beschermd. 
 

 In de plangebieden Oude Bosch en Slotpleats werden geen vissen aangetroffen, noch 
zijn deze geschikt voor beschermde vissoorten.  

 

3.5.1 Kleine modderkruiper 
Kleine modderkruipers worden aangetroffen in sloten, beken, rivierarmen en meren. 
Stilstaande en langzaam stromende wateren vormen de ideale biotopen. De kleine 
modderkruiper is aangepast aan een leven op en in de bodem en heeft een grotere voorkeur 
voor harde en zandige bodems dan de grote modderkruiper. De soort is, net als de grote 
modderkruiper, in staat om gebruik te maken van darmademhaling, waardoor deze vissen in 
zuurstofarme situaties kunnen overleven. In tegenstelling tot de grote modderkruiper wordt de 
kleine modderkruiper vaak vergezeld door relatief hoge aantallen van andere vissoorten, zoals 
vetje, bittervoorn, blankvoorn en rietvoorn (Ministerie van LNV, 2008). 
 

 Hemrikker Scharren: de twee breedste watergangen in de graslanden en het 
Koningsdiep s.s. vormen geschikte habitat voor de kleine modderkruiper.  

 In een bredere watergang werd de kleine modderkruiper reeds tijdens de schepnet 
steekproef aangetroffen (Zie figuur 14).  

3.5.2 Grote modderkruiper 
De grote modderkuiper is de grootste van de twee in Nederland voorkomende 
modderkruipers. De soort leeft in ondiep, stilstaand of zeer langzaam stromend water met een 
dikke modderlaag op de bodem en een rijke begroeiing. De grote modderkruiper komt ook wel 
voor in langzaam stromende rivieren en beken maar wordt in Nederland het meest 
aangetroffen in kleine wateren, vooral in poldersloten, met een geschikte waterkwaliteit. Vaak 
zijn de vindplaatsen locaties met kwelwater en/of bicarbonaatrijk water. Het water kan 
zuurstofrijk of zuurstofarm zijn. Door darm- en huidademhaling is de grote modderkruiper 
aangepast aan een zuurstofarm milieu. De soort is in staat om lange tijd in de modderlaag in 
leven te blijven en overleeft daarin ook als de waterlaag opdroogt. (Ministerie van LNV, 2008).  
 
Koningsdiep 
Het Koningsdiep zelf vormt geen geschikt habitat voor de grote modderkruiper. Tijdens recent 
visonderzoek in 2015 (Mond. Med. M. Koopmans) door middel van elektrovisserij en 
zegenbevissing werd de grote modderkruiper niet aangetroffen. Het Koningsdiep vormt 
weliswaar geen voortplantingshabitat voor deze soort, maar wel een verbinding met de ten 
westen gelegen Van Oordt’s Mersken, al waar de soort voorkomt (o.a. De Boer, 2015, in prep.) 
en daarvoor is aangewezen. 
 
Kwelslootjes Hemrikker Scharren: potentiele paaiplekken 
Een 15-tal met kwel gevoed smalle slootjes in dit plangebied vormen echter potentieel geschikt 
voortplantingshabitat, de zogenaamde paaigebieden, voor de grote modderkruiper. Deze 
slootjes zijn vrij ondiep (max 1 meter), worden gevoed door kwel- en regenwater, vallen door 
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de kwelvoeding nooit geheel droog en zijn dicht begroeid met watervegetatie. Doordat vele 
hiervan al jaren niet geschoond zijn, is er een goed ontwikkelde baggerlaag aanwezig. Deze 
eigenschappen vormen de voorwaarden die deze soort stelt aan de paaiplekken. Het gebied is 
nog niet eerder onderzocht op het voorkomen van deze soort en vormt dus een ‘witte vlek’ op 
de verspreidingskaarten (Mond. Med. J. Melis & Melis & Koopmans, 2014). 
 

 Op basis van de geschikte habitateigenschappen en de nabijheid (straal van 3 
kilometer) van de bekende leefgebieden in de Van Oordt’s Mersken, kan niet op 
voorhand worden uitgesloten dat de grote modderkruiper gebruik maakt van enkele 
kwelsloten in de Hemrikker Scharren om te paaien.  

 Het Koningsdiep s.s. ter hoogte van de Hemrikker Scharren vormt geen geschikte 
voortplantingshabitat voor de grote modderkruiper. 

 

3.6 Ongewervelden 
In de ruime omgeving komen enkele zwaar beschermde ongewervelden voor; onder ander 
groene glazenmaker Aeshna viridis (Van Oordt’s Mersken en De Fennen, De Boer, 2015 en De 
Boer, 2014) gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis (Beetsterzwaagse bossen, De Boer, 
2014) en gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus (Koningsdiep ter hoogte van 
Nijbeets, De Boer, 2007). Door zowel het ontbreken van krabbenscheer, de huidige 
voedselrijkdom, de afwezigheid van optimaal habitat als de matige waterkwaliteit van het 
Koningsdiep, kan het voorkomen van deze soorten in de plangebieden worden uitgesloten.  
 

 In de huidige staat zijn de aquatische habitats in de onderzoeksgebieden ongeschikt 
voor bovengenoemde onder Ff-wet beschermde ongewervelden.  

 
Er werd tijdens de veldbezoeken in september een aantal algemene libellensoorten als 
houtpantserjuffer, steenrode heidelibel, grote roodoogjuffer en metaalglanslibel waargenomen. 
De metaalglanslibel plant zich voort in het Koningsdiep (vondst larve op 30 oktober 2015). 
Waarnemingen van de weidebeekjuffer zijn uiterst zeldzaam in dit traject van het Koningsdiep 
en de soort plant zich hier tot nu toe niet voort. Er worden vrijwel jaarlijks enkele zwervers 
gezien (De Boer, 2014) 
 
Opmerkelijk was de waarneming van een mannetje zompsprinkhaan Euchorthippus montanus 
in een nat grasland van het Oude Bosch. Deze soort staat op de Rode Lijst Sprinkhanen als 
Kwetsbaar en duidt een hoge natuurkwaliteit aan; de soort komt voor in natte, soortenrijke, 
matige voedselrijke graslanden, zoals blauwgrasland, legakkers en natte hooilanden. Het 
aantreffen van deze landelijk zeldzame ‘natte’ sprinkhaansoort hangt waarschijnlijk samen met 
de nabijheid van een populatie in de natte blauwgraslanden ten zuiden van het Oude Bosch en 
duidt op een hoge vestigingskans van een populatie in de onderzoeksgebieden rond 
Bakkeveen. 
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4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

4.1 Overzicht beschermde soorten Ff-wet 
In tabel 4.1 hieronder worden de aangetroffen en potentieel aanwezige beschermde soorten en 
hun beschermingsstatus (voor betekenis zie bijlage) binnen de invloedssfeer van de 
werkzaamheden samengevat. In de Flora- en faunawet zijn vooral vaste verblijfsplaatsen 
(voortplantingslocaties zoals nesten, holen, kraamkolonies etc.) van belang, maar ook de 
functionele leefomgeving die vaste verblijfplaatsen in stand houdt. In dit overzicht zijn dan 
ook alleen de soorten opgenomen, waarvoor het plangebied onderdeel vormt van hun 
leefgebied en/of levenscyclus en de geplande ontwikkeling mogelijk van negatieve invloed is. 
  
Tabel 4.1: Overzicht van aangetroffen en potentieel voorkomende beschermde flora en fauna in het plangebied. 
Beschermingstatus Flora- en faunawet: T 1 =  Tabel 1; Licht beschermd, T 2 = Tabel 2; Middelzwaar beschermd, T3 = Tabel 
3: Zwaar beschermd. 

Soortgroep Soort Aanwezig 
Potentieel 

voorkomend 
T 1 T 2 T3 

Vogelrichtlijn 

Broedvogels  Verschillende soorten   x    x 

Zoogdieren Waterspitsmuis x    x  

Vissen Grote modderkruiper  x   x  

 Kleine modderkruiper x   x   

Flora Waterdrieblad  x  x   

Licht beschermde 
soorten 

Kleine zoogdieren, planten en 
overige amfibieën 

 x x    

 

4.2 Samenvatting, effectbespreking en aanbevelingen 
 

 Broedvogels in algemene zin 
In de drie plangebieden kunnen broedvogels tot broeden komen. Alle broedvogels in 
Nederland zijn tijdens de broedtijd beschermd; hun nesten en legsels mogen niet worden 
verstoord of vernield. Door te werken buiten het broedseizoen (globaal de periode 15 maart – 1 
augustus) kan verstoring grotendeels voorkomen worden. De Flora- en faunawet kent echter 
geen standaardperiode voor het broedseizoen, het gaat erom of er een broedgeval is. Indien 
voor het broedseizoen is begonnen met de werkzaamheden en redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat door de werkzaamheden geen vogels tot broeden zijn gekomen, is het 
toegestaan in het broedseizoen door te werken.  
 

 Kleine modderkruiper 
De middelzwaar beschermde (Ff-wet Tabel 2) kleine modderkruiper Cobitis taenia werd 
aangetroffen in de Hemrikker Scharren. Deze soort komt ook voor in het Koningsdiep (Mond. 
Med. M. Koopmans). Werkzaamheden in de watergangen dienen via de richtlijnen van een 
goedgekeurde gedragscode (bv. Unie van waterschappen) te worden uitgevoerd. 
 

 Waterspitsmuis 
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de waterspitsmuis op één locatie in de Hemrikker 
Scharren voorkomt. Het betreft een ruig begroeide oeverzones langs het Koningsdiep. De 
waterspitsmuis werd op 3 november aangetroffen langs het Koningsdiep, waardoor duidelijk is 
dat de ruig begroeide delen van de oeverzones langs het Koningsdiep geschikt leefgebied 
vormt voor de waterspitsmuis. Werkzaamheden waardoor het leefgebied van deze soort wordt 
aangetast zijn in principe ontheffing plichtig. Indien vermeden kan worden dat leefgebied 
aangetast wordt en dit vastgelegd wordt in een ecologisch werkprotocol is een ontheffing, naar 
onze mening, echter niet nodig.  
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Door een aanpassing van de voorgenomen inrichtingsplannen, waarbij aan de zuidzijde van 
het Koningsdiep een moerassige, beekbegeleidende oeverzone wordt gecreëerd, zal op korte 
termijn meer geschikt leefgebied voor de waterspitsmuis ontstaan, waardoor de nu aanwezige 
kleine populatie in omvang kan groeien. 

 

 Grote modderkruiper 
De grote modderkruiper Misgurnus fossilis is streng beschermd (tabel 3 Flora en faunawet). 
Gezien de aanwezigheid van tientallen kwelwatergangen met potentieel geschikt paaihabitat in 
de Hemrikker Scharren en de nabijheid van bekende populaties met grote leefgebieden rond 
Gorredijk (De Fennen) en Beetsterzwaag (Van Oordt’s Mersken) dient nader onderzoek 
helderheid te verschaffen over het voorkomen in het plangebied ‘Hemrikker Scharren’, 
alvorens tot uitvoering (dempen en verondiepen) over te gaan. Tevens behoort dit plangebied 
tot de ‘witte vlekken’ wat betreft visonderzoek (Mond. Med. J. Melis, WVOF).  
 

 Waterdrieblad 
Het voorkomen van het middelzwaar beschermde waterdrieblad Menyanthes trifoliata in de 
kwelwatergangen in de Hemrikker Scharren kan niet worden uitgesloten. Nader onderzoek 
naar eventueel aanwezige groeiplaatsen kan hierover uitsluitsel bieden. 
 

 Licht en niet beschermde soorten: de zorgplicht 
Er kan een aantal licht beschermde soorten in het plangebied aanwezig zijn (o.a. 
zwanenbloem, kleine zoogdieren, algemene kikkersoorten). Voor schade aan licht beschermde 
soorten geldt in principe een vrijstelling. De zorgplicht (zie Bijlage I) van de Ff-wet schrijft 
echter voor dat men verplicht is om alles wat redelijkerwijs mogelijk is, te doen of juist te laten 
om schade aan wilde planten en dieren zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld 
tot uiting worden gebracht door voorafgaand aan de werkzaamheden dekking te verwijderen 
door te maaien. Hierdoor worden eventueel aanwezige dieren vooraf bewogen een andere 
verblijfplaats te zoeken en beschikken eventueel nog aanwezige dieren over een vluchtweg. 
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4.3 Conclusies Ff-wet 
De geplande werkzaamheden kunnen, zonder ontheffing, binnen de kaders van de Ff-wet 
plaats vinden, mits gewerkt wordt buiten het broedseizoen voor vogels en na uitvoering van 
een nader onderzoek, waarbij de eventueel aanwezige populaties van verwachte beschermde 
soorten in kaart gebracht worden en de werkzaamheden zodanig gemitigeerd kunnen worden 
dat hun leefgebieden niet verstoord worden. Indien dit laatste niet mogelijk is dient een 
ontheffing met als belang ‘Natuurbescherming’ met bijbehorend activiteitenplan te worden 
ingediend bij bevoegd gezag (RVO). 
 
In onderstaand kader worden de te nemen vervolgstappen in het kader van de Flora- en 
faunawet samengevat: 
 

 Broedvogels: Werkzaamheden uitvoeren buiten het broedseizoen; 

 Waterspitsmuis: Vermijden aantasting vast leefgebied en aanpassen 
maatregelen door het creëren van moerassige oeverzones langs het 
Koningsdiep; 

 Kleine modderkruiper: werken met gedragscode; 

 Grote modderkruiper: Nader onderzoek Hemrikker Scharren uitvoeren in de 
paaiperiode (april-mei);  

 Waterdrieblad:  Nader onderzoek smalle kwelslootjes Hemrikker Scharren 
uitvoeren in bloeiperiode (mei-juni); 

 Licht beschermde soorten: naleven zorgplicht, zie paragraaf 4.2.  

 Algemeen: Mitigerend werken met ecologisch werkprotocol en 
werkzaamheden aan watergangen uitvoeren onder ecologische begeleiding. 
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BIJLAGE I.  DE FLORA- EN FAUNAWET 
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Hierin is de soortbescherming vastgelegd. 
Hiermee is ook de verplichting ontstaan om ruimtelijke plannen aan deze wet te toetsen. De volgende 
wetsartikelen- en bepalingen uit deze wet zijn, in het onderhavige geval, relevant: 

Algemene zorgplicht 
De zorgplicht (artikel 2) houdt in dat eenieder dient te voorkomen dat zijn of haar handelen nadelige 
gevolgen heeft voor alle in het wild levende planten en dieren. Als dat niet mogelijk is, dienen die 
gevolgen zoveel mogelijk beperkt of ongedaan gemaakt te worden. De zorgplicht geldt altijd en overal, 
zowel voor beschermde als onbeschermde soorten. Bij overtreding zijn er overigens geen sancties. 

Verbodsbepalingen 
 Artikel 8 verbiedt het plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen, 

ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen van beschermde 
inheemse planten. 

 Artikelen 9 tot en met 12 verbieden het doden, verontrusten, verwonden, vangen, bemachtigen of 
met het oog daarop opsporen van beschermde inheemse dieren, dan wel het beschadigen, vernielen, 
uithalen of verstoren van hun nesten, holen of andere voortplantings-, vaste rust- of 
verblijfsplaatsen. 
 
 Artikel 75 biedt de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verbodsbepalingen.  

Omgaan met beschermde soorten  
Op 23 februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) omtrent artikel 75 van de Flora- en 
faunawet is van kracht geworden. Voor het verkrijgen van vrijstellingen. In de nieuwe opzet van de 
Flora- en faunawet zijn beschermde soorten onderverdeeld in drie beschermingscategorieën 
(Tabellen 1, 2 en 3). Vogels vallen hierbuiten en worden apart behandeld. Deze nieuwe indeling is 
bepaald door de zeldzaamheid of de mate van bedreiging van de beschermde soorten in Nederland, 
waarbij ook beschermde soorten van de Europese Habitatrichtlijn zijn ingepast. Het betreft de volgende 
beschermingscategorieën ingedeeld in drie tabellen: 
 

1. Tabel 1: Licht beschermde soorten:    vrijstelling 
2. Tabel 2: Middelzwaar beschermde soorten:   gedragscode of ontheffing 
3. Tabel 3: Zwaar beschermde soorten:   ontheffing 

 
Tabel 1-soorten: Dit betreft een aantal licht beschermde, maar algemene soorten in Nederland, waarvan 
de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Voor deze soorten geldt wel de zorgplicht. 
Voor schade aan deze soorten geldt op voorhand een vrijstelling, mits bij ingrepen sprake is van 
bestendig beheer- en onderhoud, bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen. Als dit niet het geval 
is, moet er alsnog een ontheffingsaanvraag worden gedaan, waarbij getoetst wordt volgens het criterium 
'doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort' (de lichte toets).  
 
Tabel 2 –soorten: Beschermde soorten waarvoor niet op voorhand vrijstelling wordt verleend, maar kan 
worden gewerkt volgens een door het Ministerie goedgekeurde gedragscode. De gedragscode moet 
vermelden hoe bij het uitvoeren van de werkzaamheden schade aan planten en dieren en hun 
verblijfsplaatsen wordt voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt. Er moet aantoonbaar volgens een 
goedgekeurde gedragscode worden gewerkt om te voldoen aan de bewijslast. Dit betekent dat de 
werkprocessen gedocumenteerd dienen te worden. 
Als er nog geen gedragscode is of niet volgens een gedragscode gewerkt wordt, moet bij overtreding van 
de artikelen 8 – 12 van de Flora- en faunawet alsnog een ontheffing worden aangevraagd. De toetsing die 
dan dient plaats te vinden, betreft een ‘lichte toets’. Hierbij wordt alleen getoetst of de activiteiten de 
gunstige staat van instandhouding van een soort in gevaar brengen. Deze toets vereist dat er inzicht 
moet zijn in de betekenis van het plangebied als leefgebied voor de soort in relatie tot de omliggende 
populaties. Als dit inzicht niet bestaat, dient daar onderzoek naar plaats te vinden. Dat kan betekenen 
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dat ook onderzoek buiten het plangebied noodzakelijk is. Daarnaast moet worden voldaan aan de 
zorgplicht 
 
Tabel 3-soorten: Dit betreft de meest zwaar beschermde soorten (waaronder soorten die vermeld zijn in 
bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn). Een ontheffingsaanvraag voor eventuele schade aan deze 
soorten wordt getoetst via een zogenaamde ‘uitgebreide toets’. Voor het verkrijgen van een ontheffing 
moet aan vier criteria worden voldaan:  
 
 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang 
2) er is geen alternatief voor de ingreep 
3) de ingreep doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort 
4) er wordt voldaan aan zorgvuldig handelen (zie paragraaf ‘Zorgvuldig handelen’ hieronder). 

Vogels 
Vogels zijn niet in één van deze tabellen opgenomen en worden in de opzet van de Flora- en faunawet 
apart behandeld. Voor vogels geldt tijdens het broedseizoen een algemene bescherming, waarbij het 
verboden is vogels en hun nesten in het broedseizoen te verstoren. Vogelnesten vallen tijdens het 
broedseizoen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Werkzaamheden of 
gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of 
verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. In de praktijk betekent dit dat met name het 
broedseizoen ontzien dient te worden, aangezien juist in deze periode sprake zal zijn van verontrusting, 
doden of verstoren van nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen. De Flora- en faunawet kent geen 
standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er sprake is van een broedgeval. Naast de 
bescherming tijdens het broedseizoen, is in 2009 voor vogels een aangepaste lijst opgesteld met 
vogelsoorten waarvan de nestplaatsen jaarrond beschermd zijn. Dit betreft vogelsoorten die de 
nestplaats jaarrond gebruiken of soorten die jaarlijks terugkeren naar hetzelfde nest. De lijst met 
vogelsoorten met jaarrond beschermde nestplaatsen bestaat uit vijf categorieën: 
1) Nesten die, behalve tijdens het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste 
rust- en verblijfplaats 
2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer 
honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn 
vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
3) Nesten van vogels, zijnde niet koloniebroeders, die elke broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 
daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats 
zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet tot nauwelijks in staat zijn 
een nest te bouwen. 
5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben 
gebroed of de directe omgeving ervan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de 
broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. De soorten uit categorie zijn niet onder alle 
omstandigheden jaarrond beschermd, maar vragen wel extra onderzoek. Middels een omgevingscheck 
zal voor deze soorten onderzocht moeten worden of voldoende alternatieve nestgelegenheid 
beschikbaar is. Ook kan sprake zijn van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die nesten 
van vogelsoorten uit deze categorie wel jaarrond beschermd maken. Een ontheffingsaanvraag voor 
vogels wordt getoetst middels een ‘uitgebreide’ toets. 

Zorgvuldig handelen 
Zorgvuldig handelen (artikelen 2b, 2c, 2d en 16 c AMvB) is gekoppeld aan de beschermde soorten 
waarvoor ontheffing kan worden aangevraagd en gaat een stapje verder dan de zorgplicht. Niet 
zorgvuldig handelen is strafbaar. Zorgvuldig handelen vereist altijd een inspanning om te overzien wat 
de beoogde ingreep voor gevolgen kan hebben. Een initiatiefnemer moet altijd vooraf inventariseren 
welke beschermde (niet vrijgestelde) soorten aanwezig zijn in een gebied waar een ingreep wordt 
gepland. Ook moet de initiatiefnemer in redelijkheid alles doen of juist laten om te voorkomen, of 
zoveel mogelijk beperken, dat de artikelen 8 – 12 van de Flora- en faunawet worden overtreden. Een 
belangrijke eerste stap daartoe is bijvoorbeeld een juiste planning van de werkzaamheden, om te 
voorkomen dat dieren in de voortplantingstijd verstoord worden. 
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1 Inleiding 

1.1 Administratieve gegevens 

• type onderzoek: een bureauonderzoek en verkennend/karterend booronderzoek 

• bevoegde overheid: gemeente Opsterland  

• onderzoekskader: omgevingsvergunningaanvraag 

• datum veldonderzoek: 3, 4, 10, 11, 14, 15 en 16 december 2015 

• locatie plangebied: 

- ligging: het plangebied bestaat uit zeven deelgebieden verdeeld over twee 

onderzoeksgebieden (zie figuren 1 t/m 4). Onderzoeksgebied 1 betreft de 

Hemrikkerscharren. Dit onderzoeksgebied bevindt zich ten noordwesten van Hemrik en 

zuidoosten van Beetsterzwaag, direct ten zuiden van het Koningsdiep (ook wel Boorne 

of Oude Diep). Het onderzoeksgebied bestaat uit vijf verschillende deelgebieden 

(gebieden 1 t/m 5), gebaseerd op de geplande ingrepen en het type archeologisch 

vooronderzoek dat noodzakelijk is (zie § 2.1 en § 2.2).  

Onderzoeksgebied 2 bevindt zich ten noordoosten van Duurswoude en ten westen van 

Bakkeveen. Het onderzoeksgebied bestaat uit twee deelgebieden; Oude Bosch en 

Slotpleats. 

- plaats: Hemrik, Duurswoude en Bakkeveen 

- gemeente: Opsterland 

- provincie: Fryslân 

- oppervlakte plangebied: circa 42 hectare 

- kaartbladen topografische kaart van Nederland, schaal  1:25.000: 11E, 11F en 11G 

- centrumcoördinaten onderzoeksgebied 1 (X/Y): 203.127 / 562.510 
- centrumcoördinaten onderzoeksgebied 2 (X/Y): 210.827 / 565.662 (Oude Bosch), 

212.730 / 566.351 (Slotpleats). 
• afbakening onderzoekszone: straal van 300 m rondom de onderzoeksgebieden  

• ARCHIS-vondstmeldingsnummer: niet van toepassing  

• ARCHIS-waarnemingsnummer: niet van toepassing  

• ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 3980635100 

• documentatie: de documentatie van het project wordt bij RAAP bewaard onder de projectcode 

OPHOS en wordt binnen een termijn van twee jaar overgedragen aan het Noordelijk Archeolo-

gisch Depot te Nuis. 

 

1.2 Aanleiding en doelstelling 

In het plangebied zijn bodemingrepen gepland die mogelijk bedreigend zijn voor eventuele 

archeologische resten. Ten behoeve van de omgevingsvergunning is daarom op basis van het 

advies van mevrouw S. de Bruijn (medewerker archeologie Provincie Fryslân) en de FAMKE 

(Friese Archeologische MonumentenKaart Extra; http://www.fryslan.nl/famke) een historisch 

onderzoek  en een verkennend/karterend booronderzoek uitgevoerd. 
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De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde van het 

terrein. Hiertoe is inzicht in de bodemopbouw en de gaafheid ervan van belang en dient te 

worden onderzocht of in het terrein archeologische resten aanwezig zijn. 

 

1.3 Onderzoeksvragen 

1. Hoe ziet het pleistocene reliëf eruit in beide onderzoeksgebieden en is er sprake van een 

podzolbodem in het aanwezige dekzand? 

2. Zijn er beekvullingen aanwezig in deelgebieden 1 t/m 5 in onderzoeksgebied 1, en wat is de 

aard van de meander in deelgebied 5? 

3. Zijn de (cirkelvormige) depressies in deelgebieden Oude Bosch en Slotpleats pingoruïnes? 

4. Zijn de archeologisch relevante lagen in (delen van) het plangebied intact en wat betekent dit 

voor de archeologische verwachting? 

5. Zijn er aanwijzingen voor (grotere) archeologische nederzettingen? 

6. Zijn archeologische maatregelen (planinpassing, vervolgonderzoek, e.d.) noodzakelijk? 

 

1.4 Randvoorwaarden 

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

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

(KNA), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; 

http://www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, 

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

van de in deze notitie genoemde archeologische perioden. 
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Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
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2 Bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek dient om een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. 

Hiervoor worden verschillende bronnen gebruikt (zie literatuurlijst).  

 

2.1 Onderzoeksgebied 1: Hemrikkerscharren 

Geomorfologie en bodem 

• bodem volgens bodemkaart: onderzoeksgebied Hemrikkerscharren bevindt zich in het beekdal 

van het Koningsdiep/de Boorne. In het onderzoeksgebied liggen moerige eerdgronden met 

moerige bovengrond op zand (code vWz), beekeerdgronden met leemarm en zwak lemig fijn 

zand (Stiboka, 1971: code pZn21) en beekeerdgronden met leemarm en zwak lemig fijn zand 

en met keileem beginnend tussen 40 en 120 cm en tenminste 20 cm dik (code pZg21x). Buiten 

het beekdal van het Koningsdiep bevinden zich podzolgronden (code Hn21). 

• geomorfologie ontleend aan ARCHIS: het grootste deel van dit onderzoeksgebied bevindt zich 

in een gebied met een beekdalbodem met veen (code 2R4). Een aantal delen bevindt zich in 

zones met een beekdalbodem zonder veen, laaggelegen (code 2R5). Direct buiten het beekdal 

en buiten het onderzoeksgebied bevindt zich voornamelijk grondmorene, al dan niet met 

welvingen, zwak golvend (code 3L2) met daarin enkele dekzandruggen, al dan niet met oud 

bouwlanddek (code 3K14).  

• landschappelijke ontwikkeling: in het begin van het Holoceen (circa 10.000 jaar geleden; zie 

tabel 1) lagen in heel Nederland pleistocene afzettingen aan het oppervlak. Naarmate de 

zeespiegel verder steeg, begon zich op grote schaal veen te vormen. Dit zal ook het geval zijn 

geweest in delen van dit onderzoeksgebied. De kans is echter groot dat het veen tijdens 

ontginningen in de 19e en 20e eeuw (in ieder geval deels) is afgegraven. 

 

Archeologische gegevens  

• bekende archeologische vindplaatsen volgens het ARCHeologisch Informatie Systeem 

(ARCHIS) in een straal van 300 m rond het onderzoeksgebied: zie tabel 2. 

 

waarnemingsnr. beschrijving 

414306 circa 230 m ten noordoosten van onderhavig onderzoeksgebied zijn vuurstenen 

artefacten uit het Mesolithicum aangetroffen.  

Tabel 2. Overzicht van de bekende archeologische vindplaatsen in en rond onderzoeksgebied 1: 
Hemrikkerscharren. 

 

 

 

 

• eerder uitgevoerd onderzoek in de omgeving volgens ARCHIS2: zie tabel 3. 
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meldingsnr. resultaat/advies  

58178 circa 300 m ten zuiden van onderhavig onderzoeksgebied bevindt zich een cirkelvormige 

depressie waar tijdens een inventariserend veldonderzoek een enkele boring is gezet 

(Boekema & Osinga, 2014). Het betreft vermoedelijk een dekzandlaagte waarin geen 

behoudenswaardige organische vulling is aangetroffen. 

Tabel 3. Overzicht van eerder archeologisch onderzoek in en rond onderzoeksgebied 1: Hemrikker-
scharren. 

 

Historische situatie  

Voor het onderzoek naar de historische situatie is gebruik gemaakt van de Kadastrale Minuut uit 

het begin van de 19e eeuw en diverse historische kaarten (literatuurlijst en http://watwaswaar.nl 

en http://topotijdreis.nl/).  

 

• historisch gebruik: onderzoeksgebied Hemrikkerscharren bevindt zich direct ten zuiden van 

het Koningsdiep. Op de kaarten uit het einde van de 17e eeuw (Schotanus à Sterringa, 1718) 

en het begin van de 19e eeuw (Kadastrale Minuut, circa 1821 en Eekhoff, 1848) is te zien dat 

het Koningsdiep allerlei meanders had. Veel van deze meanders lagen aan de noordzijde van 

de huidige loop, maar ook ten zuiden hiervan, in het onderzoeksgebied, kunnen enkele oude 

meanders uit deze periode aanwezig zijn. In de loop van de 20e eeuw is het Koningsdiep 

grotendeels recht getrokken. 

Het land ten zuiden van het Koningsdiep is op de genoemde oude kaarten deels ontgonnen en 

in gebruik als grasland, andere delen bestaan nog uit onontgonnen veen/heide. In die tijd is de 

enige weg in de buurt van het onderzoeksgebied de weg die over de, ook nu nog aanwezige, 

Lippenhuisterbrug loopt. Aan het eind van de 19e eeuw is een voetbrug (Hemrikkerhout) 

aangelegd in het onderzoeksgebied, op de locatie waar zich momenteel de fietsbrug/loopbrug 

aan het einde van het Himrikerpaed bevindt. 

In het westelijke deel van onderzoeksgebied de Hemrikkerscharren is in het begin van de 20e 

eeuw een weg aangelegd met een brug (de Reinsbrug) over het Koningsdiep. Al het land in 

het onderzoeksgebied is ontgonnen en in gebruik als grasland. Direct ten noorden van het 

Koningsdiep bevindt zich begin 20e eeuw nog wel onontgonnen heide en bos. 

In de jaren 70 van de 20e eeuw is ten noorden van het westelijke deel van het onderzoeks-

gebied een golfbaan aangelegd. De Reinsbrug en de bijbehorende weg zijn vanaf dat moment  

niet meer in gebruik. In één perceel in het onderzoeksgebied, ter plekke van een kleine met 

water gevulde depressie, zijn bomen geplant die kortgeleden zijn gekapt. 

• consequentie voor de archeologie: veenontginningen, de aanleg van de weg en Reinsbrug en 

het agrarisch gebruik van het land heeft de top van de laagopeenvolging in bepaalde delen 

van het onderzoeksgebied mogelijk verstoord. Tot hoe diep verstoringen reiken en in hoeverre 

daarbij eventuele archeologische resten zijn verstoord, is onbekend. 

 

Huidige en toekomstige situatie 

• huidig gebruik: het onderzoeksgebied is in gebruik als grasland. Het gebied is door sloten 

onderverdeeld in veel verschillende percelen (zie figuur 2). In het oostelijke deel ligt het 
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Himrikerpaed. In het westelijke deel bevindt zich nog het (overwoekerde) pad dat naar de 

voormalige Reinsbrug leidde. Het pad ligt op een enigszins verhoogd cunet. 

• toekomstig gebruik: in het onderzoeksgebied is de hermeandering van het Koningsdiep 

voorzien. Daarnaast zullen vermoedelijk delen van het gebied afgeplagd worden. De exacte 

ingrepen zijn nog niet bekend. 

• consequentie voor de archeologie: de graafwerkzaamheden ten behoeve van eventuele 

nieuwe meanders en ook het afplaggen zal leiden tot verstoring van de laagopeenvolging en 

eventueel daarin aanwezige archeologische resten. 

 

Gespecificeerde archeologische verwachting/advies 

• archeologische verwachting: volgens de FAMKE (Friese Archeologische MonumentenKaart 

Extra; http://www.fryslan.nl/famke) kunnen op enige diepte archeologische lagen uit de 

Steentijd aanwezig zijn die vermoedelijk zijn afgedekt door een veen- of kleidek. Mochten zich 

hier archeologische resten bevinden, dan zullen deze van goede kwaliteit zijn. In een gedeelte 

van het onderzoeksgebied bevinden deze lagen zich mogelijk direct onder de bouwvoor. 

Daarnaast kunnen resten uit de periode IJzertijd t/m Middeleeuwen aanwezig zijn in het plan-

gebied, met name vroeg- en vol-middeleeuwse veenontginningen. Ook huisterpjes kunnen op 

het veen voorkomen. 

• gespecificeerde archeologische verwachting: op basis van de resultaten van het bureauonder-

zoek zijn er mogelijk drie relevante archeologische niveaus in het onderzoeksgebied aanwezig: 

- de top van het dekzand. Hierin kunnen, met name ter plaatse van dekzandkoppen in het 

beekdal, resten van bewoning uit de periode Steentijd t/m Bronstijd aanwezig zijn. De 

ligging van het onderzoeksgebied langs de oever van het Koningsdiep/de Boorne maakt dat 

het een aantrekkelijke locatie voor bewoning kan zijn geweest, mits er niet al te natte 

omstandigheden hebben geheerst. Indien aanwezig, zullen de resten naar verwachting 

afgedekt zijn geweest met veen. Veenontginningen en agrarisch gebruik van het gebied, 

maar ook insnijding van de verschillende beeklopen van het Koningsdiep, kunnen het veen 

(deels) hebben opgeruimd en de top van het dekzand hebben verstoord. De archeologische 

verwachting voor dit niveau is daarom middelhoog tot hoog. 

- een tweede archeologisch relevant niveau is de top van het veen. Hierin kunnen zich resten 

van bewoning uit de periode IJzertijd t/m Nieuwe tijd bevinden. Omdat het veen vermoede-

lijk (deels) is verdwenen (afgegraven of geërodeerd), geldt voor dit niveau een lage tot 

middelhoge archeologische verwachting. 

- een derde archeologisch relevant niveau zijn beekafzettingen in het beekdal. Hierin kunnen 

beekdalfenomenen, zoals offergaven, visvanginstallaties, kano’s en voorden, uit verschil-

lende archeologische perioden aanwezig zijn. De archeologische verwachting voor dit 

niveau is, gezien de directe ligging aan de (huidige loop van) het Koningsdiep, hoog.  

• archeologische advies: volgens de FAMKE is voor het plangebied voor de periode Steentijd-

Bronstijd een karterend onderzoek 1 of 2 noodzakelijk. Voor de periode IJzertijd - Middeleeuwen 

geldt dat een historisch en karterend onderzoek moet worden uitgevoerd. Op basis van een 

adviesdocument van de beleidsmedewerker archeologie van de provincie Fryslân (mevrouw  

S. de Bruijn) dient het volgende onderzoek te worden uitgevoerd: 
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- Deelgebied 1: zes boringen per hectare om zicht te krijgen op het pleistocene reliëf, de aan-

wezigheid van een podzol en mogelijk aanwezige beekvullingen. Afhankelijk van de resul-

taten bepalen of er vervolgonderzoek nodig is.  

- Deelgebieden 2, 3 en 4: drie boringen per hectare, met name gericht op de aanwezigheid van 

reliëf en podzol. Afhankelijk van de concrete plannen en op grond van de resultaten mogelijk 

vervolgonderzoek nodig (dus nog niet direct verdichten bij de aanwezigheid van podzol).  

- Deelgebied 5: in het hart van de (op het AHN zichtbare) meander om de 50 m een boring, met 

aan weerszijden op een afstand van 12,5 m ook een boring, om inzicht te krijgen in de aard 

van de meander. Daarnaast is er in dit deelgebied een stelpost van tien boringen, die naar 

inzicht van de projectleider besteed kunnen worden op plekken waar de hermeandering oud 

reliëf lijkt aan te snijden (op basis van het AHN en de situatie in het veld). Afhankelijk van de 

resultaten is mogelijk vervolgonderzoek nodig.  

 

2.2 Onderzoeksgebied 2: Oude Bosch en Slotpleats 

Geomorfologie en bodem 

• bodem volgens bodemkaart: veldpodzolgronden met leemarm en zwak lemig fijn zand en 

soms met keileem beginnend tussen 40 en 120 cm en ten minste 20 cm dik (code Hn21 (x)). 

In deelgebied Slotpleats bevindt zich daarnaast in het oostelijke deel een veldpodzolgrond met 

lemig fijn zand (code Hn23x). 

• geomorfologie ontleend aan ARCHIS: het meest noordelijke perceel van deelgebied Oude 

Bosch bevindt zich op een dekzandrug, al dan niet met oud bouwlanddek (code 3K14). De rest 

van dit deelgebied bevindt zich op grondmorene, al dan niet met welvingen, zwak golvend 

(code 3L2). In het meest oostelijke deel van deelgebied Oude Bosch bevindt zich een laagte 

zonder randwal, niet moerassig (code 3N5). Deelgebied Slotpleats bevindt zich eveneens op 

grondmorene, al dan niet met welvingen, zwak golvend (code 3L2). 

• landschappelijke ontwikkeling: in het begin van het Holoceen lagen in heel Nederland pleisto-

cene afzettingen aan het oppervlak. Naarmate de zeespiegel verder steeg, begon zich op 

grote schaal veen te vormen. Dit zal ook het geval zijn geweest in het onderzoeksgebied. De 

kans is echter groot dat dit veen tijdens ontginningen in de 19e en 20e eeuw (in ieder geval 

deels) is afgegraven. 

 

 

Archeologische gegevens  

• bekende archeologische vindplaatsen volgens het ARCHeologisch Informatie Systeem 

(ARCHIS) in een straal van 300 m rond het onderzoeksgebied: zie tabel 4. 

 

waarnemingsnr. beschrijving 

39799 circa 200 m ten noordoosten van deelgebied Oude Bosch is een bijl uit het Midden 

Neolithicum aangetroffen, behorend tot de Trechterbekercultuur. 

39816, 39822 en 

39828 t/m 39830 

circa 300 m ten oosten van de ovale depressie in deelgebied Slotpleats zijn 

verschillende vondsten gedaan. Het gaat om vuurstenen artefacten uit de periode 
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Mesolithicum - Neolithicum; een archeologische laag uit de periode Neolithicum - 

IJzertijd en een bronzen bijl uit de Bronstijd. 

47279 circa 300 m ten zuiden van deelgebied Slotpleats is een vuurstenen bijl uit het 

Neolithicum aangetroffen. 

Tabel 4. Overzicht van de bekende archeologische vindplaatsen in en rond onderzoeksgebied 2; Oude 
Bosch en Slotpleats. 

 

• eerder uitgevoerd onderzoek in de omgeving volgens ARCHIS2: zie tabel 5. 

 

meldingsnr. resultaat/advies  

58178 In de depressie in deelgebied Slotpleats is tijdens een inventariserend veldonderzoek 

een enkele boring is gezet (Boekema & Osinga, 2014). Het betreft vermoedelijk een 

dekzandlaagte waarin geen behoudenswaardige organische vulling is aangetroffen. 

Tabel 5. Overzicht van eerder archeologisch onderzoek in en rond onderzoeksgebied 2; Oude Bosch en 
Slotpleats. 

 

• archeologische gegevens uit andere bronnen: op de FAMKE is te zien dat circa 200 m ten 

westen en 300 m ten noordwesten van deelgebied Oude Bosch vuursteenvindplaatsen zijn 

aangetroffen, gelegen in het beekdal van het Koningsdiep.  

 

Historische situatie  

• historisch gebruik:  

- Deelgebied Oude Bosch: op de kaarten uit het einde van de 17e eeuw en uit de 19e eeuw 

is te zien dat de percelen van deelgebied Oude Bosch zich in een onontgonnen veen-/ 

heidegebied bevinden. Het land ten noorden van het onderzoeksgebied, direct aan het 

Koningsdiep, is al wel ontgonnen en in gebruik als hooiland. Begin 20e eeuw is een deel 

van het onderzoeksgebied ontgonnen en in gebruik als grasland/bouwland. In het meest 

noordelijke perceel van het deelgebied heeft een klein huis gestaan tussen 1910 en 1927. 

De ovale depressie (mogelijke pingoruïne) die in het oostelijke deel van deelgebied Oude 

Bosch ligt en zich ook verder naar het westen uitstrekt, wordt afgebeeld als water.  

In de loop van de 20e eeuw zijn alle percelen van het deelgebied in gebruik genomen als 

grasland/bouwland. Eind jaren ’50 is rondom de depressie in het oostelijke perceel van het 

deelgebied bos aangeplant. Deze depressie verlandt in de tweede helft van de 20e eeuw, 

maar is begin 21e eeuw weer uitgegraven.  

- Deelgebied de Slotpleats: dit deelgebied ligt in percelen die aan het eind van de 17e eeuw 

nog niet ontgonnen zijn. Op de kaarten uit de 19e eeuw is te zien dat deze percelen dan  in 

gebruik zijn genomen als grasland/bouwland. Deze situatie is tot nu onveranderd gebleven. 

• consequentie voor de archeologie: veenontginningen en het agrarisch gebruik van het land 

heeft de top van de laagopeenvolging mogelijk verstoord. Tot hoe diep verstoringen reiken en 

in hoeverre daarbij eventuele archeologische resten zijn verstoord, is onbekend. 
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Huidige en toekomstige situatie 

• huidig gebruik: de meeste percelen in deelgebied Oude Bosch bestaan uit grasland. Alleen het 

meest oostelijke perceel, direct naast de met water gevulde depressie, bestaat uit bos. De 

depressie ligt deels in het deelgebied, maar hier is geen sprake van open water. Wel is deze 

zone erg nat en alleen begroeit met enige graspollen en enkele bomen en struiken. De perce-

len in deelgebied Slotpleats zijn in gebruik als grasland. 

• toekomstig gebruik: in de deelgebieden zijn graafwerkzaamheden gepland die onder andere 

zullen bestaan uit afplaggen. In deelgebied Slotpleats wordt mogelijk een poel uitgegraven. De 

exacte ingrepen zijn nog niet bekend. 

• consequentie voor de archeologie: de graafwerkzaamheden ten behoeve van de poel, maar 

ook andere eventuele graafwerkzaamheden, zullen leiden tot verstoring van de laagopeen-

volging en eventueel daarin aanwezige archeologische resten. 

 

Gespecificeerde archeologische verwachting/advies 

• archeologische verwachting: volgens de FAMKE (Friese Archeologische MonumentenKaart 

Extra; http://www.fryslan.nl/famke) bestaat de verwachting dat eventuele archeologische 

resten uit de periode Steentijd - Bronstijd in het pleistocene zand in beide deelgebieden al 

verstoord zullen zijn, omdat het zand direct aan de oppervlakte ligt. 

In de deelgebieden kunnen uit de periode IJzertijd - Middeleeuwen resten voorkomen, met 

name vroeg- en vol-middeleeuwse veenontginningen. Ook huisterpjes kunnen op het veen 

voorkomen. 

• gespecificeerde archeologische verwachting: op basis van de resultaten van het bureauonder-

zoek zijn er in beide deelgebieden mogelijk drie relevante archeologische niveaus aanwezig: 

- het oudste niveau is de top van het dekzand. Hierin kunnen, met name ter plaatse van 

dekzandkoppen, resten van bewoning uit de periode Steentijd - Bronstijd aanwezig zijn. Op 

basis van de bodemkaart is in het plangebied een podzolbodem aanwezig. Een intacte 

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

horizont (uitspoelingslaag), een B-horizont (inspoelingslaag), een BC-horizont (overgangs-

laag) en een C-horizont (onveranderd moedermateriaal). Podzolbodems bevinden zich in 

hoger en droger gelegen dekzandgebieden. Dergelijke locaties waren geliefde vestigings-

locaties voor (tijdelijke) nederzettingen uit de Steentijd. Vanwege de verwachte verstoring 

van de top van het dekzand (op basis van de FAMKE) geldt echter een middelhoge archeo-

logische verwachting, in plaats van een hoge verwachting, voor dit niveau in beide 

onderzoeksgebieden.  

- het jongste niveau is de top van het veen waarin resten uit de periode IJzertijd – Middel-

eeuwen voor kunnen komen. Omdat het veen vermoedelijk (deels) is afgegraven bij de 

veenontginningen, geldt voor dit niveau een lage tot middelhoge archeologische 

verwachting. 

- de beide ovale depressies in het oosten van deelgebied Oude Bosch en in deelgebied 

Slotpleats zouden pingoruïnes kunnen zijn. De organische vulling van een pingoruïne is 

uitermate geschikt zijn voor een landschapsreconstructie over een lange periode. Binnen de 
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pleistocene landschappen waarin zij zich bevinden, vormen zij vaak de enige bron van goed 

geconserveerde, diachrone pollenarchieven. 

• archeologische advies: volgens de FAMKE is voor het plangebied voor de periode Steentijd -

Bronstijd een extensief booronderzoek noodzakelijk om te bepalen of het dekzandniveau nog 

intact is. Voor de periode IJzertijd - Middeleeuwen geldt dat een historisch en karterend 

onderzoek moet worden uitgevoerd. Op basis van het adviesdocument van de provincie 

Fryslân dient het volgende onderzoek te worden uitgevoerd:  

- Deelgebied Oude Bosch: in geel en blauw gearceerde gebieden moet archeologisch boor-

onderzoek worden uitgevoerd naar de archeologie van zowel de Steentijd - Bronstijd als die 

van latere perioden. Uitgangspunt is een boordichtheid van drie boringen per hectare. Bij 

twee of meer aangrenzende boringen met een intacte podzol verdichten naar zes boringen 

per ha, vervolgens verdichten met megaboringen naar 12 boringen per ha. In het blauw 

gearceerde gebied is  sprake van (een deel van) een mogelijke pingoruïne. Hieraan dient in 

het onderzoek ook aandacht besteed te worden, met in eerste instantie de vraag of het hier 

gaat om een pingoruïne, en zo ja, wat de omvang is van de veenvulling. 

- Deelgebied Slotpleats: in het rood gearceerde gebied is sprake van een mogelijke pingo-

ruïne. Gezien de mogelijke aanwezigheid van een pingoruïne wordt er een archeologisch 

booronderzoek uitgevoerd met name gericht op de vraag of het hier inderdaad een 

pingoruïne betreft en zo ja, wat de omvang is van de veenvulling. De boring dient diep 

genoeg te zijn om de aanwezigheid van een ondoordringbaar laag te constateren. In dit 

gebied is namelijk de intentie om een poel uit te graven.  
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode  

• positie boringen: de boringen worden weergegeven in de figuren 2, 3 en 4. De boringen zijn 

gezet in een: 

 grid van 40 x 80 m (3 boringen per ha); deelgebied Oude Bosch en deelgebieden 2, 3 en 4 -

van onderzoeksgebied Hemrikkerscharren); 

 grid van 40 x 50 m (6 boringen per ha); deelgebied 1 van onderzoeksgebied Hemrikker--

scharren; 

 in de hartlijn van de meander om de 50 m en aan weerszijden op 12,5 m van de hartlijn (in -

deelgebied 5 van onderzoeksgebied Hemrikkerscharren); 

 in het meest diepe gedeelte van de depressie in deelgebied Slotpleats en één controle -

boring op het hoger gelegen gedeelte buiten de depressie. 

• gebruikt boormateriaal: gutsboor (diameter 2 cm en 3 cm) 

• totaal aantal boringen: 205 (deelgebied Oude Bosch: boringen 1 t/m 33, onderzoeksgebied 

Hemrikkerscharren: boringen 34 t/m 201 en deelgebied Slotpleats: boringen 202 t/m 205). 

• minimaal geboorde diepte: 0,5 m -Mv 

• maximaal geboorde diepte: 3,4 m -Mv 

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

De uitgebreide boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel) zijn opgenomen in bijlage 1. 

• X-/Y- en Z-coördinaten boringen gemeten met: RTK GPS 
 

3.2 Resultaten onderzoeksgebied Hemrikkerscharren 

3.2.1 Laagopeenvolging 
Toplaag en verstoring 

De toplaag in dit onderzoeksgebied bestaat uit een gemiddeld 0,3 m dikke bouwvoor (over-

wegend grijsbruin, zwak siltig, humeus, matig fijn zand). Op enkele locaties in het gebied is 

sprake van een wat diepere verstoring (tot maximaal 0,9 m -Mv; boringen 44, 46, 52, 53, 54, 72, 

92, 110, 111, 118, 199, 120, 143 en 169). Hier is onder de bouwvoor of direct aan de oppervlakte 

een recent verstoorde zandlaag met zand- of veenbrokken aangetroffen. In het oosten van het 

onderzoeksgebied bevindt zich een ophogingslaag (0,55 tot 0,7 m dik) ten behoeve van het daar 

aanwezige fietspad (boringen 69, 70 en 71). 

 

Beekafzettingen 

In het grootste deel van het onderzoeksgebied bevinden zich beekafzettingen onder de bouwvoor 

(groen en roze gekleurd in figuur 2). De beekafzettingen bestaan voornamelijk uit zandige afzettin-

gen (donkerbruingrijs tot witgrijs, humusarm tot matig humeus, overwegend zwak siltig, matig fijn 

tot matig grof zand). Soms is sprake van zeer ‘schoon’ zand zonder bijmengingen, maar vaak zijn 

planten(wortel)resten, hout, detrituslagen, veenlagen, siltlagen of veenbrokken in het zand aan-

wezig. Het ‘schone’ zand was soms erg compact en moeilijk te doorboren en daardoor moeilijk te 
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onderscheiden van intact dekzand. Vaak waren verspoelde witte zandkorrels in het ‘schone’ zand 

aanwezig; een aanwijzing dat een deel van de compacte zandafzettingen mogelijk uit verspoeld 

pleistoceen (dek)zand bestaat. Het grovere zand kan vermoedelijk worden geïnterpreteerd als 

fluvio-periglaciale afzetting. In veel gevallen kon door het compacte zand heen geboord worden en 

bevonden zich onder dit pakket nog weer zandige beekafzettingen met detrituslagen.  

In de in figuur 2 roze gekleurde boringen bevinden zich naast zandige beekafzettingen ook één of 

meerdere veenlagen met een dikte van meer dan 0,05 m (deze lagen zijn apart beschreven in de 

boorbeschrijvingen, dunnere veenlagen zijn opgenomen als veen- of detrituslaagjes in een 

zandlaag). Het veen bestaat uit mineraalarm tot sterk zandig amorf veen, veraard veen, zegge-

veen of detritus. De dikte van de veenlagen varieert van 0,15 tot 1,75 m. Wat opvalt, is dat vrijwel 

alle boringen in de op het AHN goed herkenbare meander (deelgebied 5; zie ook figuur 5) veen 

bevatten. Vermoedelijk is dit een oude holocene, deels met veen opgevulde, oude beekloop. Ook 

in het westelijke gedeelte, in de deelgebieden 1 en 2, is in een aantal boringen veen aangetroffen. 

Mogelijk geven ook deze boringen de ligging van de oude beekloop  weer.  

 

Dekzand 

Omdat de beekafzettingen zoals eerder genoemd vaak uit compact, schoon, maar verspoeld 

(dek)zand bestaan, is het onderscheid tussen intact dekzand en verspoeld dekzand/beek-

afzettingen soms moeilijk te maken. Daar waar nu dekzand (C-horizont) is aangegeven in de 

boringen (geel in figuur 2) was het niet mogelijk om dieper te boren vanwege de compactheid 

van het zand. Tevens zijn hier geen verspoelde korrels in het zand waargenomen. Dit zand is 

geïnterpreteerd als intact (niet verspoeld) dekzand. Dit dekzand is alleen in het oostelijke deel 

van het onderzoeksgebied, waar ook het keileem hoger ligt, aangetroffen. Hier snijdt de, deels 

met veen gevulde, oude beekloop doorheen. De top van het dekzand bevindt zich op een diepte 

variërend van 0,28 tot 0,8 m +NAP. In de top van het dekzand is geen podzolbodem aanwezig. 

Vermoedelijk heeft zich in een groot deel van het onderzoeksgebied nauwelijks een bodem 

kunnen vormen als gevolg van de lage ligging en de natte omstandigheden.  Het is echter ook 

mogelijk dat de top van het dekzand, en een eventuele bodem, is weggespoeld door het water 

van het Koningsdiep. De verspoelde top van het dekzand in een aantal boringen, en het mogelijk 

verspoelde dekzand waaruit veel beekafzettingen lijken te bestaan, wijzen hierop. 

Zoals in het adviesdocument van de provincie was aangegeven, zijn ter plaatse van een aantal 

verhogingen in het maaiveld extra boringen gezet om te bepalen of hier dekzandkoppen aanwe-

zig zijn. Op enkele plekken tonen deze boringen inderdaad aan dat sprake is van dekzandreliëf 

(boringen 93, 94, 102 en 127). Een aantal andere hogere delen blijken echter gevormd door 

opslibbing van beekafzettingen (boringen 96, 97, 101, 113, 117 en 126 ).  

 

Keileem 

In de oostelijke deelgebieden is binnen 2,5 m -Mv een aantal keer keizand/keileem aangetroffen 

onder de beekafzettingen of onder het dekzand (boringen 35, 47, 49, 50, 65, 76, 77, 83, 86, 91, 

100, 102 en 109). Niet altijd kon in dit deel van het onderzoeksgebied door het bovenliggende 

compacte zand heen geboord worden. Vermoedelijk bevindt het keileem zich hier overal binnen 

2,5 m -Mv. Richting het westen lijkt het keileem verder onder het maaiveld te liggen. In de 

boringen die hier tot 2,5 of zelfs 3,4 m -Mv zijn gezet, is geen keileem meer aangetroffen. 
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3.2.2 Archeologie  
In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van (grotere) archeologische nederzettingen ontbreken. 

De kans op archeologische resten op het hoger gelegen dekzand in het beekdal is, op basis van 

de grote mate van verspoeling en het ontbreken van bodemvorming in het dekzand, niet heel 

groot. Het kan echter, gezien verschillende vondsten die in de buurt van het Koningsdiep zijn 

gedaan, ook niet volledig worden uitgesloten. Ook in de beekafzettingen, met name in de 

vermoedelijk holocene deels met veen opgevulde oude beekloop, kunnen archeologische resten 

zoals offergaven, visvanginstallaties, kano’s en voorden uit verschillende archeologische 

perioden aanwezig zijn. 

 

3.3 Resultaten onderzoeksgebied Oude Bosch en Slotpleats 

3.3.1 Laagopeenvolging 
Deelgebied Oude Bosch 

Voor de beschrijving van de laagopeenvolging in dit deelgebied wordt een onderscheid gemaakt 

tussen de boringen in de depressie/dobbe in het oostelijke deel van het deelgebied en de 

boringen in de rest van het deelgebied (de boringen staan afgebeeld in figuur 3). 

 

Depressie/dobbe 

De toplaag in de boringen 21, 22, 23 en 27 t/m 32 bestaat uit een 0,15 tot 1,2 m dikke veenlaag 

(mineraalarm tot sterk zandig veraard veen, zeggeveen, mosveen en/of detritus). De top van het 

veen is in boringen 28, 29 en 33 verstoord (bevat zandbrokken). Ook ter plaatse van boring 19 is 

een 0,45 m dikke veenlaag aangetroffen, maar hier wordt het veen afgedekt door een 1,2 m 

dikke opgebrachte/verstoorde zandlaag. Onder het veen is in de boringen 19, 21, 22, 23, 27 t/m 

30 en 33 dekzand aangetroffen (donkergeelbruin tot lichtgrijs, zwak tot matig siltig, soms licht 

grindig, matig fijn zand, vaak met ijzerinspoeling). De top van het dekzand ligt op een diepte 

variërend van 1,28 tot 3,01 m +NAP. In het dekzand heeft vanwege de lage en natte ligging niet 

of nauwelijks bodemvorming plaatsgevonden. Vaak is alleen een C-horizont aanwezig en soms is 

sprake van een AC-profiel.  

Onder het dekzand is in veel boringen keileem aangetroffen (lichtgrijze tot groengrijze, sterk 

zandige, zwak grindige leem). De top van het keileem is soms verweerd (keizand).Ter plaatse 

van boringen 31 en 32 ligt de keileem direct onder de veenlaag. 

 

Rest van het deelgebied  

In de rest van deelgebied Oude Bosch (boringen 1 t/m 18, 20, 24, 25 en 26) bestaat de toplaag 

uit een 0,1 tot 0,6 m dikke bouwvoor/recent verstoorde laag (grijsbruin tot donkergeel, zwak 

siltig, humeus tot humusarm, matig fijn zand, vaak met gele, bruine en grijze zandbrokken). 

Onder de bouwvoor/verstoorde laag bevindt zich in de meeste boringen dekzand (bruingeel tot 

geel, zwak tot matig siltig, matig fijn zand, soms licht grindig en/of met ijzerinspoeling). Hier-

onder of direct onder de bouwvoor/recent verstoorde laag is vaak keileem aangetroffen. 

De top van het dekzand bevindt zich op een diepte variërend van 2,67 tot 4,47 m +NAP. Getuige 

de gekleurde zandbrokken in de bouwvoor/recent verstoorde laag is de top van het dekzand 
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verstoord en opgenomen in de bovenliggende verstoorde laag. Het dekzand is ter plaatse van de 

boringen 1 t/m 4, 8, 9, 11, 13 t/m 16 en 18 verstoord tot in de C-horizont. In de boringen 5, 6, 7 

en 10 is nog een restant van een BC-horizont waargenomen. In de boringen 12, 17 en 20 is de 

laagopeenvolging verstoord tot in het keileem, hier is geen dekzand meer aanwezig. 

 

Deelgebied Slotpleats  

In het meest laaggelegen gedeelte van de depressie/dobbe zijn drie boringen gezet (boringen 

202, 203 en 205; figuur 4) om de genese van deze ovale depressie te kunnen bepalen. Ter 

controle is ook op het hoogste deel naast de depressie een boring gezet (boring 204). In de 

depressie bestaat de laagopeenvolging uit een 0,2 tot 0,35 m dikke bouwvoor (grijsbruin, matig 

siltig, humeus, matig fijn zand) op een 0,27 tot 0,85 m dikke veenlaag (mineraalarm tot zwak 

zandig mosveen of amorf veen met een veraarde top) op dekzand (lichtbruingeel tot lichtgrijs, 

zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig fijn zand). De top van het dekzand bevindt zich hier op 

een diepte variërend van 3,18 tot 3,82 m +NAP. In de boringen 202 en 203 is de top van het dek-

zand verspoeld (verspoelde zandkorrels, slecht gesorteerd, grindig en vaak met plantenresten). 

Hieronder bevindt zich de C-horizont. Ter plaatse van boring 205 is een AC-profiel onder het 

veen aanwezig. Er heeft zich niet of nauwelijks een bodem gevormd, hiervoor zullen de 

omstandigheden te nat zijn geweest. 

Om te onderzoeken of het zand geen ingestoven (dek)zandlaag in een organische vulling van 

een pingoruïne betreft, zijn de boringen in het zand gezet tot maximaal 3,0 m -Mv. In boring 204, 

buiten de depressie, ligt de top van het dekzand aanzienlijk hoger, op 5,65 m +NAP. Het zand 

wordt hier niet afgedekt door veen. In het dekzand is sprake van bodemvorming (inspoeling/ 

uitspoeling van humus), maar de bodem heeft zich niet tot een overtuigende podzolbodem 

ontwikkeld. Een deel van de top van het dekzand zal zijn opgenomen in de bouwvoor. Toch lijkt 

het dekzand in deze boring niet diep te zijn verstoord, er is nog 0,45 m dekzand boven de C-

horizont aanwezig. Een dergelijke hoge locatie, vlakbij een natte laagte, zou een aantrekkelijke 

locatie voor bewoning in de prehistorie kunnen zijn geweest. 

 

3.3.2 Archeologie  
In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Aanwijzingen voor 

(grotere) archeologische nederzettingen ontbreken. 

Vanwege de verstoring van de top van het dekzand in het hoger gelegen deel van deelgebied 

Oude Bosch worden hier geen intacte archeologische resten verwacht. In de depressie/dobbe in 

het oostelijke perceel van deelgebied Oude Bosch worden vanwege de natte omstandigheden 

die hier zullen hebben geheerst ook geen bewoningssporen verwacht. Het botanische archief 

(veenpakket) in de depressies is maximaal 1,2 m dik in deelgebied Oude Bosch en maximaal 

0,85 m dik in deelgebied Slotpleats en heeft daardoor een geringe informatiewaarde. Vanwege 

de geringe dikte van het veenpakket in de depressies is de kans tevens klein dat zich hierin 

andere archeologische resten zoals offergaven/depotvondsten bevinden. 

 

Op de hogere delen in deelgebied Slotpleats (met name in het zuidwesten) kan de aanwezigheid 

van eventuele archeologische resten niet worden uitgesloten. 
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4 Samenvatting 

4.1 Conclusies 

In deze paragraaf worden de conclusies gegeven in de vorm van de antwoorden op de specifieke 

onderzoeksvragen (zie § 1.3). 

 

1. Hoe ziet het pleistocene reliëf eruit in beide onderzoeksgebieden en is er sprake van een 

podzolbodem in het aanwezige dekzand? 

Onderzoeksgebied1, Hemrikkerscharren: in het onderzoeksgebied is alleen in het 

oostelijke deel dekzand aanwezig. Hier snijdt een met veen opgevulde oude beekloop 

(deelgebied 5) zich doorheen. In het dekzand is geen (podzol)bodem aangetroffen vanwege 

de lage ligging en de natte omstandigheden die hier zullen hebben geheerst, en/of door 

verspoeling van de top van het dekzand door het water van het Koningsdiep. Van een 

duidelijk pleistoceen reliëf is hier geen sprake.  

In de rest van dit onderzoeksgebied zijn beekafzettingen aangetroffen. Een deel van de 

beekafzettingen lijkt uit verspoeld (dek)zand te bestaan. Intact dekzand is hier niet 

aangetroffen. 

Onderzoeksgebied 2, Oude Bosch en Slotpleats: in het grootste deel van deelgebied Oude 

Bosch ligt het pleistocene dekzand hoog en wordt het dekzand alleen afgedekt door een 

bouwvoor/recent verstoorde laag. Het dekzand is verstoord tot in de BC- of C-horizont. Soms 

is geen dekzand (meer) aanwezig en is de laagopeenvolging verstoord tot in het keileem. 

In de depressie/dobbe in het oosten van deelgebied Oude Bosch en in de depressie/dobbe in 

deelgebied Slotpleats ligt het dekzand lager. In het dekzand heeft zich hier vanwege de lage 

en natte ligging geen bodem gevormd. Het dekzand wordt afgedekt door een veenlaag. Ten 

zuidwesten van de depressie/dobbe in deelgebied Slotpleats ligt het dekzand aanzienlijk 

hoger. In de top van het dekzand heeft hier enige bodemvorming plaatsgevonden. 

 

2. Zijn er beekvullingen aanwezig in deelgebieden 1 t/m 5 in onderzoeksgebied 1, en wat is de 

aard van de meander in deelgebied 5? 

In grote delen van onderzoeksgebied 1 (Hemrikkerscharren) zijn beekafzettingen aanwezig. 

Het gebied bevindt  zich in een breed beekdal. Het dal is overwegend opgevuld met zandige 

beekafzettingen (onder andere bestaande uit verspoeld pleistoceen (dek)zand). In de oude 

beekloop die duidelijk op het AHN te zien is (deelgebied 5), zijn dikkere veenlagen aanwezig. 

In het oostelijke deel van het onderzoeksgebied is deze beekloop goed te herkennen op het 

AHN. In het westelijke deel is minder duidelijk een beekloop aan te wijzen op basis van het 

AHN. Op basis van de boringen is echter wel te zien waar zich in dit deel een (deels) met 

veen gevulde beekloop bevindt. 

  

 

3. Zijn de (cirkelvormige) depressies in deelgebieden Oude Bosch en Slotpleats pingoruïnes? 

De beide cirkelvormige depressies zijn geen pingoruïnes. In de depressies is een veenpakket 
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van maximaal 1,2 m dik in deelgebied Oude Bosch en maximaal 0,85 m dik in deelgebied 

Slotpleats aangetroffen, daaronder bevindt zich dekzand of keileem. De depressies zullen 

een andere genese hebben; te denken valt aan een uitblazingskom in het dekzand of een 

doodijsgat of laagte in het keileem.  

 

4. Zijn de archeologisch relevante lagen in (delen van) het plangebied intact en wat betekent dit 

voor de archeologische verwachting?  

Onderzoeksgebied 1, Hemrikkerscharren: 

 dekzand: in dit onderzoeksgebied is alleen in het oostelijke gedeelte dekzand aanwezig. In -

het dekzand is geen podzolbodem aangetroffen, er is alleen sprake van een C-horizont. 

Duidelijke dekzandkoppen zijn niet aan te wijzen, de diepteligging van de top van het 

dekzand varieert hooguit een halve meter. 

Of zich vanwege de lage en natte ligging van het gebied geen bodem heeft gevormd, of dat 

de top van het dekzand weggespoeld is door het water van het Koningsdiep, is niet met 

zekerheid te zeggen. Op basis van eerdere vondsten uit de Steentijd in het beekdal van het 

Koningsdiep in de omgeving van het onderzoeksgebied bestond er een middelhoge tot hoge 

archeologische verwachting voor het dekzandniveau. Op basis van het ontbreken van duide-

lijke dekzandkoppen en bodemvorming in het dekzand, wordt de archeologische verwach-

ting voor dit niveau bijgesteld naar een lage tot middelhoge verwachting. 

 veen: van een afdekkende veenlaag is vrijwel nergens in het onderzoeksgebied sprake -

(meer). De lage tot middelhoge archeologische verwachting voor dit niveau kan worden 

bijgesteld naar een lage verwachting. 

 beekafzettingen: het derde archeologisch relevante niveau zijn de beekafzettingen in het -

onderzoeksgebied. Vooral in de deels met veen gevulde vermoedelijk holocene oude 

beekloop in de deelgebieden 1 en 5 kunnen beekdalfenomenen zoals offergaven, visvang-

installaties, kano’s en voorden uit verschillende archeologische perioden aanwezig zijn. De 

archeologische verwachting voor deze zone is hoog. 

Ook in de andere zones met beekafzettingen kunnen dergelijke vondsten voorkomen. De 

conserveringsomstandigheden in deze overwegend zandige afzettingen zijn echter minder 

goed dan in venige afzettingen van de oude beekloop. De archeologische verwachting voor 

beekdalfenomenen in deze zones is middelhoog. 

Onderzoeksgebied 2, Oude Bosch en Slotpleats: 

- dekzand: de top van het dekzand in deelgebied Oude Bosch is vrijwel overal verstoord tot 

in de BC- of C-horizont. Soms is geen dekzand meer aanwezig. In de depressie in het 

oostelijke deel van het deelgebied heeft zich vanwege de lage en natte ligging geen of 

nauwelijks een bodem gevormd. Datzelfde geldt voor de depressie in deelgebied Slot-

pleats. De archeologische verwachting voor het dekzandniveau in deelgebied Oude Bosch 

en de depressie in deelgebied Slotpleats kan worden bijgesteld naar een lage 

archeologische verwachting.  

Op de hogere delen buiten de depressie in deelgebied Slotpleats heeft in de top van het 

dekzand enige bodemvorming plaatsgevonden. De archeologische verwachting voor de 

zones buiten de depressie is vooralsnog middelhoog. Om de archeologische verwachting 

in dit deel verder te toetsen is echter nader booronderzoek noodzakelijk. 
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- veen: ook in deze deelgebieden is, buiten de depressies, geen veen op het dekzand aan-

getroffen. Dit zal bij de veenontginningen zijn ontgraven. De lage tot middelhoge archeo-

logische verwachting voor dit niveau kan worden bijgesteld naar een lage verwachting. 

- organisch pakket in de depressies: het veenpakket in de depressies in deelgebieden Oude 

Bosch en Slotpleats heeft een maximale dikte van respectievelijk 1,2 m en 0,85 m. De 

verwachte tijdsdiepte van het in het organische pakket opgeslagen archeobotanische 

materiaal is gering. De informatiewaarde van het veenpakket is vele malen kleiner dan die 

van organische vullingen van pingoruïnes in de omgeving van het onderzoeksgebied en 

wordt niet behoudenswaardig geacht. Ook bewoningssporen worden niet in het veen in 

deze laagtes verwacht. Vanwege de geringe dikte van het veenpakket in de depressies is 

de kans tevens klein dat hierin andere archeologische resten zoals offergaven/depotvond-

sten bewaard zijn gebleven. 

 

5. Zijn er aanwijzingen voor (grotere) archeologische nederzettingen? 

In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Aanwijzingen voor 

(grotere) archeologische nederzettingen ontbreken. 

 

6. Zijn archeologische maatregelen (planinpassing, vervolgonderzoek, e.d.) noodzakelijk? 

Zie § 4.2. 

 

4.2 Aanbevelingen  

Onderzoeksgebied 1, Hemrikkerscharren 

Vanwege de middelhoge tot hoge archeologische verwachting voor beekdalfenomen in de 

beekafzettingen, wordt geadviseerd om diepere graafwerkzaamheden ten behoeve van de 

hermeandering van de beek in het gehele onderzoeksgebied archeologisch te begeleiden. Een 

archeologische begeleiding dient plaats te vinden op basis van een door de bevoegde overheid 

goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). 

De archeologische verwachting voor de zone waar dekzand is aangetroffen (gearceerd in figuur 2), 

is laag tot middelhoog te noemen. De aanwezigheid van archeologische resten in het dekzand is 

hier niet volledig uit te sluiten. Vanwege het ontbreken van een podzolbodem en verspoeling van 

de top van het dekzand wordt echter een archeologisch vervolgonderzoek met megaboringen niet 

zinvol geacht. Geadviseerd wordt om plagwerkzaamheden in deze zone archeologisch te bege-

leiden. Voor het westelijke deel van dit onderzoeksgebied waar geen dekzand is aangetroffen (het 

deel van het onderzoeksgebied zonder arcering in figuur 2), wordt voor de plagwerkzaamheden 

archeologisch vervolgonderzoek niet zinvol geacht. 

 

Onderzoeksgebied 2, Oude Bosch en Slotpleats 

De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om archeologisch maatregelen (plan-

aanpassing, vervolgonderzoek, etc.) aan te bevelen in deelgebied Oude Bosch. Ook ter plaatse 

van de depressie in deelgebied Slotpleats kunnen bodemingrepen vanuit archeologisch oogpunt 

zonder bezwaar worden uitgevoerd. Wanneer bij de werkzaamheden toch archeologische resten 
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worden aangetroffen, moet hiervan direct melding gemaakt worden bij de bevoegde overheid 

(gemeente Opsterland, 0512 386 222 ). 

 

Mochten er bodemingrepen worden gepland in de hoger gelegen dekzandzones buiten de 

depressie in deelgebied Slotpleats, dan dient hier een verkennend booronderzoek plaats te 

vinden om de gaafheid van de laagopeenvolging vast te stellen. Deze zones zijn niet nader 

onderzocht in onderhavig onderzoek. 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. Ligging van de onderzoeksgebieden. Inzet: ligging in Nederland (ster). 

Figuur 2. Resultaten onderzoeksgebied 1: Hemrikkerscharren (deelgebieden 1 t/m 5), 

geprojecteerd op het AHN2. 

Figuur 3. Resultaten onderzoeksgebied 2: deelgebied Oude Bosch, geprojecteerd op het AHN2. 

Figuur 4. Resultaten onderzoeksgebied 2: deelgebied Slotpleats, geprojecteerd op het AHN2. 

 

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal. 

Tabel 2.  Overzicht van de bekende archeologische vindplaatsen in en rond onderzoeksgebied 

1: Hemrikkerscharren. 

Tabel 3.  Overzicht van eerder archeologisch onderzoek in en rond onderzoeksgebied 1: 

Hemrikkerscharren. 

Tabel 4. Overzicht van de bekende archeologische vindplaatsen in en rond onderzoeksgebied 

2: Oude Bosch en Slotpleats. 

Tabel 5. Overzicht van eerder archeologisch onderzoek in en rond onderzoeksgebied 2: Oude 

Bosch en Slotpleats. 

 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel). 
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Figuur 1. Ligging van de onderzoeksgebieden. Inzet: ligging in Nederland (ster).
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Figuur 2. Resultaten onderzoeksgebied 1; Hemrikkerscharren (deelgebieden 1 t/m 5), geprojecteerd op het AHN2.
               Advies (zie voor uitgebreide toelichting §4.2):
               - uitgraven van meanders archeologisch begeleiden in gehele onderzoeksgebied
               - plagwerkzaamheden archeologisch begeleiden in gearceerde deel van het onderzoeksgebied
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Figuur 3. Resultaten onderzoeksgebied 2; deelgebied Oude Bosch, geprojecteerd op het AHN2.
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Figuur 4. Resultaten onderzoeksgebied 2; deelgebied Slotpleats, geprojecteerd op het AHN2.
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Plangebied Hemrikkerscharren, Oude Bosch en Slotpleats aan het Koningsdiep, gemeente Opsterland;  

archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend/karterend booronderzoek  

RAAP-notitie 5424 / eindversie, 18 februari 2016 [2 6 ]   

Bijlage 1: Boorbeschrijvingen (inclusief litho-

logisch profiel) 

 



1

boring: OPHOS-1
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.707,06, Y: 565.767,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 4,38, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 4,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 4,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

38 cm -Mv / 4,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 3,68 m +NAP

boring: OPHOS-2
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.646,24, Y: 565.819,29, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 3,81, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 3,81 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 3,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 3,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 3,21 m +NAP

boring: OPHOS-3
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.588,55, Y: 565.813,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 3,60, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 3,60 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 3,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

38 cm -Mv / 3,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 2,90 m +NAP

boring: OPHOS-4
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.643,38, Y: 565.877,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 3,36, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 3,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 3,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

55 cm -Mv / 2,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 75 cm -Mv / 2,61 m +NAP



2

boring: OPHOS-5
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.704,05, Y: 565.825,03, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 3,76, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 3,76 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 3,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

50 cm -Mv / 3,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 3,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 75 cm -Mv / 3,01 m +NAP

boring: OPHOS-6
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.761,63, Y: 565.830,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 3,64, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 3,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 3,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 3,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand

58 cm -Mv / 3,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 2,94 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

90 cm -Mv / 2,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geel, matig fijn, interpretatie: keizand

110 cm -Mv / 2,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,14 m +NAP

boring: OPHOS-7
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.701,08, Y: 565.882,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 3,38, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 3,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 3,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

40 cm -Mv / 2,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 2,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 2,28 m +NAP
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boring: OPHOS-8
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.640,64, Y: 565.935,23, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 3,15, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 3,15 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 2,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

40 cm -Mv / 2,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 65 cm -Mv / 2,50 m +NAP

boring: OPHOS-9
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.713,23, Y: 565.652,06, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 3,87, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 3,87 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 3,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergeel, zand- en veenbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

50 cm -Mv / 3,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 3,07 m +NAP

boring: OPHOS-10
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.773,25, Y: 565.599,05, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 4,46, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 4,46 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

32 cm -Mv / 4,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

50 cm -Mv / 3,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: boor loopt leeg door grondwater

 Einde boring op 70 cm -Mv / 3,76 m +NAP
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boring: OPHOS-11
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.833,74, Y: 565.546,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 4,72, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 4,72 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

5 cm -Mv / 4,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en veenbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

60 cm -Mv / 4,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

65 cm -Mv / 4,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: keizand

72 cm -Mv / 4,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 3,72 m +NAP

boring: OPHOS-12
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.894,46, Y: 565.494,45, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 4,56, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 4,56 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 4,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: keileembrokken

52 cm -Mv / 4,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 3,86 m +NAP

boring: OPHOS-13
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.836,62, Y: 565.488,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 4,02, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 4,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 3,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

28 cm -Mv / 3,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

35 cm -Mv / 3,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 3,42 m +NAP
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boring: OPHOS-14
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.776,15, Y: 565.540,98, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 4,19, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 4,19 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 4,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zand- en veenbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

60 cm -Mv / 3,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: boor loopt leeg door grondwater

 Einde boring op 75 cm -Mv / 3,44 m +NAP

boring: OPHOS-15
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.715,33, Y: 565.593,22, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 3,82, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 3,82 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 3,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zand- en veenbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

60 cm -Mv / 3,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: boor loopt leeg door grondwater

 Einde boring op 100 cm -Mv / 2,82 m +NAP

boring: OPHOS-16
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.770,25, Y: 565.656,93, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 3,92, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 3,92 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

18 cm -Mv / 3,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

45 cm -Mv / 3,47 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 60 cm -Mv / 3,32 m +NAP
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boring: OPHOS-17
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.831,12, Y: 565.604,59, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 3,32, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 3,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 3,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: keileembrokken

44 cm -Mv / 2,88 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: keizand

55 cm -Mv / 2,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 2,62 m +NAP

boring: OPHOS-18
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.891,54, Y: 565.552,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 3,27, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 3,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 3,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, zand- en veenbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

60 cm -Mv / 2,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

74 cm -Mv / 2,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 2,27 m +NAP

boring: OPHOS-19
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.889,44, Y: 565.610,66, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 2,93, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 2,93 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 2,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

120 cm -Mv / 1,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, mosveen

135 cm -Mv / 1,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, mosveen

150 cm -Mv / 1,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergeelbruin, detritus

165 cm -Mv / 1,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, spoor wortelresten, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 185 cm -Mv / 1,08 m +NAP
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boring: OPHOS-20
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.827,24, Y: 565.662,20, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 3,19, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 3,19 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 3,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

37 cm -Mv / 2,82 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 2,39 m +NAP

boring: OPHOS-21
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.825,40, Y: 565.720,47, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 3,16, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 3,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruingrijs, veraard veen

15 cm -Mv / 3,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: A-horizont

55 cm -Mv / 2,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

68 cm -Mv / 2,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 80 cm -Mv / 2,36 m +NAP

boring: OPHOS-22
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.887,95, Y: 565.666,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 2,63, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 2,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, zeggeveen, weinig riet

35 cm -Mv / 2,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, mosveen

45 cm -Mv / 2,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruin, detritus

63 cm -Mv / 2,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergeel, matig fijn, weinig wortelresten, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

74 cm -Mv / 1,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: keizand

82 cm -Mv / 1,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,63 m +NAP
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boring: OPHOS-23
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.941,89, Y: 565.617,17, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 2,66, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 2,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, zeggeveen, weinig riet

15 cm -Mv / 2,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, mosveen

50 cm -Mv / 2,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruin, detritus

58 cm -Mv / 2,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: A-horizont

67 cm -Mv / 1,99 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 1,86 m +NAP

boring: OPHOS-24
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 211.006,75, Y: 565.564,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 4,63, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 4,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 4,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geel, matig fijn, spoor wortelresten, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 4,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 3,83 m +NAP

boring: OPHOS-25
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 211.061,72, Y: 565.627,60, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 4,82, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 4,82 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 4,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

35 cm -Mv / 4,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geel, matig fijn, spoor wortelresten, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 4,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv / 4,07 m +NAP
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boring: OPHOS-26
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 211.003,99, Y: 565.621,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 3,63, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 3,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 3,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele, bruine en grijze zandbrokken

42 cm -Mv / 3,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geel, matig fijn, spoor wortelresten, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 3,03 m +NAP

boring: OPHOS-27
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.943,81, Y: 565.673,96, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 2,85, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 2,85 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruingrijs, zeggeveen, weinig riet

25 cm -Mv / 2,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergeelbruin, matig fijn, spoor wortelresten, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: ijzerstagnatie

33 cm -Mv / 2,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergeel, matig fijn, spoor wortelresten, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

55 cm -Mv / 2,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, spoor wortelresten, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 90 cm -Mv / 1,95 m +NAP

boring: OPHOS-28
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.883,67, Y: 565.724,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 2,90, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 2,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruingrijs, zandbrokken, zeggeveen, weinig riet
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

10 cm -Mv / 2,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, veraard veen

30 cm -Mv / 2,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, detritus

38 cm -Mv / 2,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergeel, matig fijn, spoor wortelresten, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

58 cm -Mv / 2,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, spoor wortelresten, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 95 cm -Mv / 1,95 m +NAP
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boring: OPHOS-29
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.885,29, Y: 565.773,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 3,20, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 3,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruingrijs, zandbrokken, mosveen
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

15 cm -Mv / 3,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen

28 cm -Mv / 2,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

56 cm -Mv / 2,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 2,20 m +NAP

boring: OPHOS-30
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.922,35, Y: 565.740,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 2,50, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 2,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, grijsbruin, zeggeveen, weinig riet

25 cm -Mv / 2,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, mosveen

90 cm -Mv / 1,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

118 cm -Mv / 1,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 1,20 m +NAP

boring: OPHOS-31
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.940,16, Y: 565.733,29, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 2,48, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 2,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, grijsbruin, zeggeveen, weinig riet

15 cm -Mv / 2,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, mosveen

110 cm -Mv / 1,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: keizand

120 cm -Mv / 1,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, groengrijs, spoor wortelresten, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,98 m +NAP
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boring: OPHOS-32
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 210.968,09, Y: 565.727,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 2,50, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 2,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, grijsbruin, zeggeveen, weinig riet

7 cm -Mv / 2,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, mosveen

120 cm -Mv / 1,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: keizand

132 cm -Mv / 1,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, groengrijs, spoor wortelresten, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 160 cm -Mv / 0,90 m +NAP

boring: OPHOS-33
beschrijver: JJ/JEP, datum: 3-12-2015, X: 211.000,75, Y: 565.679,78, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 2,90, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Duurswoude, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 2,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, zwartbruin, zandbrokken, zeggeveen
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

23 cm -Mv / 2,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 2,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 110 cm -Mv / 1,80 m +NAP

boring: OPHOS-34
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.812,80, Y: 562.775,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,84, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, amorf veen, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

70 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, humusvlekken, compact, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

90 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: nat, boor loopt leeg

 Einde boring op 190 cm -Mv / 1,06 m -NAP
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boring: OPHOS-35
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.760,07, Y: 562.790,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,60, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, zandbrokken, amorf veen, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, los, matig fijn, veel plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

122 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, zandbrokken, detritus, los, interpretatie: beekafzettingen

148 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele veenlagen, los, zeer fijn, veel plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

165 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgroengrijs, compact, matig fijn, interpretatie: keizand

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,15 m -NAP

boring: OPHOS-36
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.772,02, Y: 562.844,11, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,75, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en veenbrokken, los, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

95 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels, boor loopt leeg

 Einde boring op 190 cm -Mv / 1,15 m -NAP

boring: OPHOS-37
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.748,00, Y: 562.736,62, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,00, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,20 m +NAP
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boring: OPHOS-38
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.695,18, Y: 562.752,58, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,01, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

23 cm -Mv / 0,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 0,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,11 m +NAP

boring: OPHOS-39
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.683,11, Y: 562.699,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,04, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

37 cm -Mv / 0,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 60 cm -Mv / 0,44 m +NAP

boring: OPHOS-40
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.642,49, Y: 562.767,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,92, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 65 cm -Mv / 0,27 m +NAP

boring: OPHOS-41
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.630,67, Y: 562.714,14, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,07, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

22 cm -Mv / 0,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, humusvlekken, los, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeelbruin, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

45 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: ijzerbandjes, nat

60 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,27 m +NAP



14

boring: OPHOS-42
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.619,19, Y: 562.660,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,01, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,76 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

40 cm -Mv / 0,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, compact, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, compact, matig fijn, spoor wortelresten, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde korrels, boor loopt leeg

 Einde boring op 160 cm -Mv / 0,59 m -NAP

boring: OPHOS-43
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.578,27, Y: 562.730,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,03, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsgeel, humusvlekken, los, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 0,33 m +NAP

boring: OPHOS-44
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.472,78, Y: 562.760,17, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,75, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, zandbrokken, los, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, los, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,05 m -NAP
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boring: OPHOS-45
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.566,64, Y: 562.675,78, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,93, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

23 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, humusvlekken, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

30 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, bruin, amorf veen, interpretatie: beekafzettingen

45 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsgeel, humusvlekken, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: slecht gesorteerd, verspoeld

50 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, compact, matig fijn, spoor wortelresten, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde korrels

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,13 m +NAP

boring: OPHOS-46
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.554,65, Y: 562.622,84, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,05, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, los, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

25 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

31 cm -Mv / 0,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

45 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, compact, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde korrels, te compact om door te boren

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,15 m -NAP

boring: OPHOS-47
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.489,82, Y: 562.584,36, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,87, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand

30 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, interpretatie: keizand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,13 m -NAP
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boring: OPHOS-48
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.425,72, Y: 562.545,78, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,79, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zand- en veenbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 55 cm -Mv / 0,24 m +NAP

boring: OPHOS-49
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.437,49, Y: 562.600,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,75, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, amorf veen, interpretatie: beekafzettingen

40 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, veenbrokken, los, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

105 cm -Mv / 0,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, geelgrijs, zeer fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

115 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 130 cm -Mv / 0,55 m -NAP

boring: OPHOS-50
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.501,68, Y: 562.637,79, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,79, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruingrijs, amorf veen, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, compact, matig fijn, interpretatie: keizand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: boor loopt leeg

 Einde boring op 70 cm -Mv / 0,09 m +NAP

boring: OPHOS-51
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.461,06, Y: 562.706,76, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,99, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,99 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 0,49 m +NAP
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boring: OPHOS-52
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.408,79, Y: 562.722,30, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,07, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, los, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: humusvlekken

40 cm -Mv / 0,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 70 cm -Mv / 0,37 m +NAP

boring: OPHOS-53
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.343,65, Y: 562.684,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,93, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, los, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: humusvlekken

45 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 75 cm -Mv / 0,18 m +NAP

boring: OPHOS-54
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.284,58, Y: 562.679,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,83, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, los, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: humusvlekken

55 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,07 m -NAP
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boring: OPHOS-55
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.331,94, Y: 562.630,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,81, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: humusvlekken

25 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde witte korrels

40 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: met verspoelde korrels

50 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, enkele detrituslagen, los, matig fijn, weinig hout, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: siltlaagjes

150 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: boor loopt leeg vanaf 2,5 m, geboord tot 2,7 m

 Einde boring op 270 cm -Mv / 1,89 m -NAP

boring: OPHOS-56
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.361,03, Y: 562.507,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,95, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zandbrokken, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: humusvlekken

25 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

30 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

60 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde korrels, boor loopt leeg

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,15 m +NAP
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boring: OPHOS-57
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.307,68, Y: 562.523,75, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,81, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, los, matig fijn, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, compact, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde korrels, boor loopt leeg

 Einde boring op 170 cm -Mv / 0,89 m -NAP

boring: OPHOS-58
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.255,07, Y: 562.538,57, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,90, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijsbruin, amorf veen, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: Fe-concreties

60 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, compact, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde korrels, boor loopt leeg

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,60 m -NAP

boring: OPHOS-59
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.296,13, Y: 562.469,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,96, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: compact totdat het nat wordt, dan makkelijker te boren, verspoelde korrels

60 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingeel, compact, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: boor loopt leeg

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,84 m -NAP
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boring: OPHOS-60
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.243,20, Y: 562.485,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,89, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,69 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

50 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, compact, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde korrels

 Einde boring op 260 cm -Mv / 1,71 m -NAP

boring: OPHOS-61
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.186,59, Y: 562.447,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,90, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

30 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, humusvlekken, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

40 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

54 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, compact, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels, boor loopt leeg

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,00 m +NAP

boring: OPHOS-62
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.190,26, Y: 562.500,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,76, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,76 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, compact, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels, boor loopt leeg vanaf 90

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,64 m -NAP
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boring: OPHOS-63
beschrijver: JJ/JEP, datum: 4-12-2015, X: 203.223,34, Y: 562.630,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,75, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, humusvlekken, los, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

55 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,15 m -NAP

boring: OPHOS-64
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.719,92, Y: 562.814,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,68, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

32 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijsbruin, enkele zandlagen, amorf veen, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: Fe-concreties

94 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, veel dunne veenlagen, matig fijn, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

190 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

210 cm -Mv / 1,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,82 m -NAP
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boring: OPHOS-65
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.717,97, Y: 562.820,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,50, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, enkele zandlagen, amorf veen, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, veel dunne zandlagen, detritus, interpretatie: beekafzettingen

170 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

215 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, zwartgrijs, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: humeus

220 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtblauwgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,00 m -NAP

boring: OPHOS-66
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.670,01, Y: 562.802,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,73, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele veenlagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

103 cm -Mv / 0,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

130 cm -Mv / 0,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, zeggeveen, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: rietzeggeveen

193 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele detrituslagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 270 cm -Mv / 1,97 m -NAP
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boring: OPHOS-67
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.627,05, Y: 562.792,39, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,63, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele veenlagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

70 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,87 m -NAP

boring: OPHOS-68
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.621,02, Y: 562.802,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,77, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

5 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

50 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, zeggeveen, spoor hout en riet, interpretatie: beekafzettingen

140 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor wortelresten, interpretatie: beekafzettingen

200 cm -Mv / 1,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,73 m -NAP
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boring: OPHOS-69
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.615,95, Y: 562.814,96, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,83, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,83 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

80 cm -Mv / 0,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

220 cm -Mv / 1,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,67 m -NAP

boring: OPHOS-70
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.615,80, Y: 562.814,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,79, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

32 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

55 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele veenlagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

130 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, zeer fijn, interpretatie: beekafzettingen

180 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, veel dunne detrituslagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

218 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, zeer fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,71 m -NAP
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boring: OPHOS-71
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.570,80, Y: 562.792,76, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,04, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,04 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

70 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

110 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

210 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,46 m -NAP

boring: OPHOS-72
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.714,94, Y: 562.838,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,95, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, veenbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

33 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, veenbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,15 m -NAP

boring: OPHOS-73
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.668,03, Y: 562.827,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,26, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,26 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, spoor hout
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand

48 cm -Mv / 0,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,46 m +NAP
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boring: OPHOS-74
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.581,97, Y: 562.768,93, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,63, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, zwartbruin, zandbrokken, veraard veen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

50 cm -Mv / 0,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruin, zeggeveen, veel hout, interpretatie: beekafzettingen

110 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

135 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, amorf veen, veel hout, interpretatie: beekafzettingen

165 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,87 m -NAP

boring: OPHOS-75
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.576,00, Y: 562.780,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,64, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, grijsbruin, enkele zandlagen, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

70 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

120 cm -Mv / 0,56 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: beekafzettingen

140 cm -Mv / 0,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

210 cm -Mv / 1,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: ondoordringbaar steen/grind

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,86 m -NAP
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boring: OPHOS-76
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.546,23, Y: 562.746,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,46, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

5 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, zwartbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

55 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergeelgrijs, zeer fijn, interpretatie: beekafzettingen

75 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

90 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

137 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele veenlagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: enkele siltlagen

180 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

225 cm -Mv / 1,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtblauwgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,04 m -NAP

boring: OPHOS-77
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.534,97, Y: 562.754,08, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,51, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, grijszwart, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

90 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

210 cm -Mv / 1,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtblauwgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 255 cm -Mv / 2,04 m -NAP
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boring: OPHOS-78
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.525,01, Y: 562.760,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,68, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele veenlagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

190 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zeggeveen, spoor riet, interpretatie: beekafzettingen

215 cm -Mv / 1,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,82 m -NAP

boring: OPHOS-79
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.512,00, Y: 562.708,03, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,65, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

50 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele veenlagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

220 cm -Mv / 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: mogelijk keizand net boven keileem, ondoordringbaar grind

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,85 m -NAP
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boring: OPHOS-80
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.523,50, Y: 562.705,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,39, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zeggeveen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

82 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

225 cm -Mv / 1,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,11 m -NAP

boring: OPHOS-81
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.536,98, Y: 562.705,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,52, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zeggeveen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

120 cm -Mv / 0,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

240 cm -Mv / 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,98 m -NAP



30

boring: OPHOS-82
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.487,97, Y: 562.668,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,62, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, zeggeveen, veel hout, interpretatie: beekafzettingen

95 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele veenlagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

160 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: boor loopt leeg

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,88 m -NAP

boring: OPHOS-83
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.485,84, Y: 562.682,10, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,60, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, zeggeveen, weinig hout, interpretatie: beekafzettingen

135 cm -Mv / 0,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

240 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: of keizand

250 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtblauwgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 265 cm -Mv / 2,05 m -NAP
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boring: OPHOS-84
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.483,47, Y: 562.693,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,58, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, spoor wortelresten, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

220 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,92 m -NAP

boring: OPHOS-85
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.431,97, Y: 562.681,05, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,63, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zeggeveen, veel hout, interpretatie: beekafzettingen

90 cm -Mv / 0,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, spoor wortelresten, interpretatie: beekafzettingen

230 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,87 m -NAP
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boring: OPHOS-86
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.438,03, Y: 562.670,08, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,50, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

55 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

200 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

220 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtblauwgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 260 cm -Mv / 2,10 m -NAP

boring: OPHOS-87
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.444,00, Y: 562.659,05, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,85, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,85 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, compact, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde korrels

55 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, compact, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: boor loopt leeg

 Einde boring op 260 cm -Mv / 1,75 m -NAP
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boring: OPHOS-88
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.420,06, Y: 562.630,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,68, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

70 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zeggeveen, spoor hout en riet, interpretatie: beekafzettingen

118 cm -Mv / 0,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor wortelresten, interpretatie: beekafzettingen

245 cm -Mv / 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 260 cm -Mv / 1,92 m -NAP

boring: OPHOS-89
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.409,12, Y: 562.633,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,59, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zeggeveen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

128 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor wortelresten, interpretatie: beekafzettingen

240 cm -Mv / 1,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 260 cm -Mv / 2,01 m -NAP
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boring: OPHOS-90
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.395,99, Y: 562.636,99, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,60, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

45 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

85 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

200 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,90 m -NAP

boring: OPHOS-91
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.408,87, Y: 562.578,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,68, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

58 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

100 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

155 cm -Mv / 0,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

195 cm -Mv / 1,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtblauwgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 260 cm -Mv / 1,92 m -NAP
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boring: OPHOS-92
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.400,67, Y: 562.585,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,52, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, zandbrokken, veraard veen
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zandbrokken, veraard veen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

135 cm -Mv / 0,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

230 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,98 m -NAP

boring: OPHOS-93
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.387,86, Y: 562.654,42, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,91, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,91 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 0,31 m +NAP

boring: OPHOS-94
beschrijver: JJ/JEP, datum: 10-12-2015, X: 203.404,32, Y: 562.682,80, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,96, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

23 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 0,26 m +NAP



36

boring: OPHOS-95
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.388,00, Y: 562.591,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,60, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

195 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: ondoordringbaar door grind

 Einde boring op 205 cm -Mv / 1,45 m -NAP

boring: OPHOS-96
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.370,52, Y: 562.606,48, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,94, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,94 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, enkele humuslagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: boor loopt leeg

 Einde boring op 255 cm -Mv / 1,61 m -NAP
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boring: OPHOS-97
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.366,14, Y: 562.621,60, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,41, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,41 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 1,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

170 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

220 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: ondoordringbaar steen

 Einde boring op 240 cm -Mv / 0,99 m -NAP

boring: OPHOS-98
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.355,99, Y: 562.587,98, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,61, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

30 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

190 cm -Mv / 1,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: boor loopt leeg

 Einde boring op 245 cm -Mv / 1,84 m -NAP
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boring: OPHOS-99
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.352,97, Y: 562.576,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,48, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

5 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zeggeveen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele veenlagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

245 cm -Mv / 1,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 270 cm -Mv / 2,22 m -NAP

boring: OPHOS-100
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.350,98, Y: 562.563,96, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,63, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

103 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, geelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

110 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

195 cm -Mv / 1,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtblauwgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,87 m -NAP
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boring: OPHOS-101
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.353,36, Y: 562.547,64, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,02, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,82 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

45 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

110 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

170 cm -Mv / 0,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: ondoordringbaar

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,98 m -NAP

boring: OPHOS-102
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.404,47, Y: 562.475,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,92, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 0,82 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, los, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand

15 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, los, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

25 cm -Mv / 0,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand

30 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

115 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtblauwgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,58 m -NAP
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boring: OPHOS-103
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.275,01, Y: 562.607,90, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,69, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsgeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, compact, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde korrels

60 cm -Mv / 0,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde korrels, boor loopt leeg op 190 cm

 Einde boring op 190 cm -Mv / 1,21 m -NAP

boring: OPHOS-104
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.270,08, Y: 562.619,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,64, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

50 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, enkele zandlagen, zeggeveen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

110 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

210 cm -Mv / 1,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,86 m -NAP
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boring: OPHOS-105
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.263,87, Y: 562.631,07, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,64, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

50 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, enkele zandlagen, zeggeveen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

120 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 260 cm -Mv / 1,96 m -NAP

boring: OPHOS-106
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.316,45, Y: 562.630,10, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,09, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 1,09 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, veel dunne zandlagen, detritus, interpretatie: beekafzettingen

210 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,41 m -NAP
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boring: OPHOS-107
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.320,08, Y: 562.612,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,54, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, zeggeveen, interpretatie: beekafzettingen

40 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 260 cm -Mv / 2,06 m -NAP

boring: OPHOS-108
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.312,12, Y: 562.602,11, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,39, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

55 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

80 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele veenlagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 260 cm -Mv / 2,21 m -NAP
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boring: OPHOS-109
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.303,92, Y: 562.592,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,48, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

45 cm -Mv / 0,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

175 cm -Mv / 1,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

225 cm -Mv / 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtblauwgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,02 m -NAP

boring: OPHOS-110
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.253,99, Y: 562.568,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,61, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, zeggeveen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

130 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, mosveen, interpretatie: beekafzettingen

190 cm -Mv / 1,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 275 cm -Mv / 2,14 m -NAP
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boring: OPHOS-111
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.247,05, Y: 562.578,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,62, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 0,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

165 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

270 cm -Mv / 2,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 280 cm -Mv / 2,18 m -NAP

boring: OPHOS-112
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.239,97, Y: 562.589,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,66, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, compact, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: boor loopt leeg vanaf 220 cm, geboord tot 250

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,84 m -NAP
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boring: OPHOS-113
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.276,10, Y: 562.549,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,99, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,99 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, compact, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: boor loopt leeg

 Einde boring op 170 cm -Mv / 0,71 m -NAP

boring: OPHOS-114
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.201,05, Y: 562.581,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,43, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijsbruin, zandbrokken, veraard veen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, amorf veen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

60 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, zeggeveen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

85 cm -Mv / 0,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 260 cm -Mv / 2,17 m -NAP
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boring: OPHOS-115
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.203,97, Y: 562.594,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,54, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

50 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

210 cm -Mv / 1,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: ondoordringbaar door steen/grind

 Einde boring op 245 cm -Mv / 1,91 m -NAP

boring: OPHOS-116
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.207,11, Y: 562.605,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,55, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

100 cm -Mv / 0,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

190 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

230 cm -Mv / 1,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 260 cm -Mv / 2,05 m -NAP
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boring: OPHOS-117
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.245,27, Y: 562.654,05, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,85, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,85 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

180 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

220 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,65 m -NAP

boring: OPHOS-118
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.168,96, Y: 562.577,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,79, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

100 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: boor loopt leeg

 Einde boring op 240 cm -Mv / 1,61 m -NAP
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boring: OPHOS-119
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.169,05, Y: 562.564,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,75, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, veenbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,75 m -NAP

boring: OPHOS-120
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.169,03, Y: 562.551,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,51, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 280 cm -Mv / 2,29 m -NAP
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boring: OPHOS-121
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.127,93, Y: 562.544,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,58, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

45 cm -Mv / 0,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

180 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele grindlagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: boor loopt leeg

 Einde boring op 270 cm -Mv / 2,12 m -NAP

boring: OPHOS-122
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.122,40, Y: 562.556,31, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,63, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: boor loopt leeg

 Einde boring op 245 cm -Mv / 1,82 m -NAP
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boring: OPHOS-123
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.116,99, Y: 562.567,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,39, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zeggeveen, interpretatie: beekafzettingen

40 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

130 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

210 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: ondoordringbaar door grind/steen

 Einde boring op 240 cm -Mv / 2,01 m -NAP

boring: OPHOS-124
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.127,31, Y: 562.510,08, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,84, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,84 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

180 cm -Mv / 0,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,66 m -NAP
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boring: OPHOS-125
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.085,34, Y: 562.531,60, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,74, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,74 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, compact, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

175 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

230 cm -Mv / 1,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, compact, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,76 m -NAP

boring: OPHOS-126
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.677,47, Y: 562.785,96, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,83, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,83 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

40 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,67 m -NAP

boring: OPHOS-127
beschrijver: JJ/JEP, datum: 11-12-2015, X: 203.585,63, Y: 562.748,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,94, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,94 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,69 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, compact, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 0,34 m +NAP
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boring: OPHOS-128
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 203.049,58, Y: 562.550,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,52, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, grijsbruin, enkele zandlagen, amorf veen, interpretatie: beekafzettingen

65 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

185 cm -Mv / 1,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

240 cm -Mv / 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 260 cm -Mv / 2,08 m -NAP

boring: OPHOS-129
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 203.084,09, Y: 562.484,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,79, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

80 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

180 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,71 m -NAP
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boring: OPHOS-130
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 203.086,47, Y: 562.437,51, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,74, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,74 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

205 cm -Mv / 1,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: ondoordringbaar grind

 Einde boring op 245 cm -Mv / 1,71 m -NAP

boring: OPHOS-131
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 203.114,46, Y: 562.408,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,80, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, humusvlekken, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

50 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

160 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

200 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 255 cm -Mv / 1,75 m -NAP
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boring: OPHOS-132
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 203.126,16, Y: 562.462,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,76, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,76 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

185 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

215 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,74 m -NAP

boring: OPHOS-133
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 203.041,92, Y: 562.506,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,67, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

180 cm -Mv / 1,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

235 cm -Mv / 1,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,83 m -NAP
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boring: OPHOS-134
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 203.000,41, Y: 562.527,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,56, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

85 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

140 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

145 cm -Mv / 0,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

180 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

225 cm -Mv / 1,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: ondoordringbaar steen/grind

 Einde boring op 260 cm -Mv / 2,04 m -NAP

boring: OPHOS-135
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.998,43, Y: 562.480,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,58, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, grijsbruin, enkele zandlagen, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

65 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

195 cm -Mv / 1,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

210 cm -Mv / 1,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: grind ondoordringbaar

 Einde boring op 240 cm -Mv / 1,82 m -NAP
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boring: OPHOS-136
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 203.039,86, Y: 562.458,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,82, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,82 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

65 cm -Mv / 0,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,28 m -NAP

boring: OPHOS-137
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 203.040,20, Y: 562.411,30, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,72, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

185 cm -Mv / 1,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,78 m -NAP

boring: OPHOS-138
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 203.049,86, Y: 562.370,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,85, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,85 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,65 m -NAP
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boring: OPHOS-139
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.998,12, Y: 562.433,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,70, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

75 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels, boor loopt leeg

 Einde boring op 170 cm -Mv / 1,00 m -NAP

boring: OPHOS-140
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.958,69, Y: 562.502,32, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,68, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, compact, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,82 m -NAP

boring: OPHOS-141
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.959,74, Y: 562.537,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,44, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

65 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

150 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: enkele siltlaagjes

215 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

235 cm -Mv / 1,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, enkele humuslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 260 cm -Mv / 2,16 m -NAP
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boring: OPHOS-142
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.916,90, Y: 562.523,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 0,58, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

90 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,17 m -NAP

boring: OPHOS-143
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.872,55, Y: 562.498,83, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,42, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

155 cm -Mv / 1,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, veel dunne detrituslagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,33 m -NAP

boring: OPHOS-144
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.914,58, Y: 562.476,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,66, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, compact, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

65 cm -Mv / 0,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,09 m -NAP
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boring: OPHOS-145
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.955,45, Y: 562.454,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,41, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele humuslagen, matig grof, weinig hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,34 m -NAP

boring: OPHOS-146
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.955,32, Y: 562.408,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,69, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

55 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

120 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

195 cm -Mv / 1,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, veel dunne detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,81 m -NAP
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boring: OPHOS-147
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.997,41, Y: 562.386,49, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,55, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeelgrijs, humusvlekken, matig fijn, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,20 m -NAP

boring: OPHOS-148
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.985,20, Y: 562.332,90, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,77, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

175 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, enkele detrituslagen, matig fijn, weinig plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

210 cm -Mv / 1,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: boor loopt leeg

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,73 m -NAP
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boring: OPHOS-149
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.953,63, Y: 562.361,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,68, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,07 m -NAP

boring: OPHOS-150
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.912,25, Y: 562.382,41, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,73, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

43 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

85 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, humusvlekken, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,02 m -NAP

boring: OPHOS-151
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.912,41, Y: 562.429,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,52, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

50 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

85 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, humusvlekken, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,23 m -NAP
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boring: OPHOS-152
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.871,34, Y: 562.451,21, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,82, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,82 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, compact, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele humuslagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

110 cm -Mv / 0,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 0,93 m -NAP

boring: OPHOS-153
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.828,84, Y: 562.425,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,55, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

40 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele zandlagen, zeggeveen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

160 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

225 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

230 cm -Mv / 1,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

265 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: boor loopt leeg

 Einde boring op 275 cm -Mv / 2,20 m -NAP
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boring: OPHOS-154
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.870,17, Y: 562.403,90, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,46, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, veraard veen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

35 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele veenlagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,29 m -NAP

boring: OPHOS-155
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.869,14, Y: 562.357,13, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,69, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

37 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,06 m -NAP

boring: OPHOS-156
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.911,14, Y: 562.335,23, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,65, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

70 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, humusvlekken, matig fijn, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,10 m -NAP
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boring: OPHOS-157
beschrijver: JJ/JEP, datum: 14-12-2015, X: 202.920,67, Y: 562.294,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,72, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

37 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, humusvlekken, matig fijn, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

195 cm -Mv / 1,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, enkele detrituslagen, matig fijn, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

230 cm -Mv / 1,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,78 m -NAP

boring: OPHOS-158
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.867,74, Y: 562.256,22, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,38, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

38 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,37 m -NAP

boring: OPHOS-159
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.868,17, Y: 562.309,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,68, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

32 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

45 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, spoor wortelresten, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, humusvlekken, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 160 cm -Mv / 0,92 m -NAP
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boring: OPHOS-160
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.826,20, Y: 562.331,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,69, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

60 cm -Mv / 0,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,06 m -NAP

boring: OPHOS-161
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.827,21, Y: 562.378,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,63, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, compact, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,87 m -NAP
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boring: OPHOS-162
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.785,28, Y: 562.400,30, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,76, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,76 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, compact, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, compact, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

90 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

225 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, veel dunne detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

250 cm -Mv / 1,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele siltlagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 340 cm -Mv / 2,64 m -NAP

boring: OPHOS-163
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.742,34, Y: 562.374,76, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,46, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,04 m -NAP
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boring: OPHOS-164
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.771,00, Y: 562.352,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,39, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,36 m -NAP

boring: OPHOS-165
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.783,30, Y: 562.305,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,71, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,71 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

60 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, humusvlekken, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verpoelde korrels

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,04 m -NAP

boring: OPHOS-166
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.817,63, Y: 562.284,54, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,47, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, humusvlekken, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,28 m -NAP
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boring: OPHOS-167
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.791,52, Y: 562.218,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,65, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,10 m -NAP

boring: OPHOS-168
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.781,99, Y: 562.259,20, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,64, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

 Einde boring op 160 cm -Mv / 0,96 m -NAP

boring: OPHOS-169
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.740,14, Y: 562.280,39, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,48, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

50 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

205 cm -Mv / 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, veel dunne detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,02 m -NAP
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boring: OPHOS-170
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.741,46, Y: 562.327,47, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,48, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, enkele zandlagen, veraard veen, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

55 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, bosveen, interpretatie: beekafzettingen

140 cm -Mv / 0,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, enkele zandlagen, bosveen, interpretatie: beekafzettingen

205 cm -Mv / 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 275 cm -Mv / 2,27 m -NAP

boring: OPHOS-171
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.704,80, Y: 562.342,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,52, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele humuslagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

60 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, enkele detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: dunne detritus- en siltlagen

100 cm -Mv / 0,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,23 m -NAP
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boring: OPHOS-172
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.698,26, Y: 562.302,08, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,55, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijsbruin, amorf veen, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

61 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veel dunne zandlagen, bosveen, interpretatie: beekafzettingen

105 cm -Mv / 0,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsgeel, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

120 cm -Mv / 0,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, bruin, veel dunne zandlagen, bosveen, interpretatie: beekafzettingen

165 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,20 m -NAP

boring: OPHOS-173
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.739,12, Y: 562.233,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,67, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

60 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

75 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsgeel, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

120 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,83 m -NAP

boring: OPHOS-174
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.726,95, Y: 562.179,99, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,64, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

85 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsgeel, matig fijn, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,86 m -NAP
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boring: OPHOS-175
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.696,05, Y: 562.207,80, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,47, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,28 m -NAP

boring: OPHOS-176
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.697,24, Y: 562.254,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,55, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

40 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, compact, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

65 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

 Einde boring op 160 cm -Mv / 1,05 m -NAP

boring: OPHOS-177
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.655,25, Y: 562.276,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,38, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

41 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, zandbrokken, amorf veen, interpretatie: beekafzettingen

60 cm -Mv / 0,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

 Einde boring op 170 cm -Mv / 1,32 m -NAP
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boring: OPHOS-178
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.662,03, Y: 562.309,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,41, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

80 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,34 m -NAP

boring: OPHOS-179
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.612,15, Y: 562.251,14, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,63, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijsbruin, amorf veen, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, humusvlekken, compact, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 165 cm -Mv / 1,02 m -NAP

boring: OPHOS-180
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.654,08, Y: 562.229,53, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,57, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

80 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsgeel, humusvlekken, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,18 m -NAP
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boring: OPHOS-181
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.653,16, Y: 562.182,11, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,39, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

90 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,36 m -NAP

boring: OPHOS-182
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.662,41, Y: 562.141,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,67, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde korrels

75 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

200 cm -Mv / 1,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

245 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne detrituslagen, uiterst fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 265 cm -Mv / 1,98 m -NAP
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boring: OPHOS-183
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.611,18, Y: 562.203,90, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,48, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

30 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, humusvlekken, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 165 cm -Mv / 1,17 m -NAP

boring: OPHOS-184
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.569,47, Y: 562.224,93, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,48, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele humuslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

30 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

80 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

115 cm -Mv / 0,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, weinig hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 160 cm -Mv / 1,12 m -NAP

boring: OPHOS-185
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.568,60, Y: 562.178,30, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,67, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele humuslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

45 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijsbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

70 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

115 cm -Mv / 0,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, weinig hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 160 cm -Mv / 0,93 m -NAP
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boring: OPHOS-186
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.609,98, Y: 562.156,62, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,53, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele humuslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

40 cm -Mv / 0,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

70 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,22 m -NAP

boring: OPHOS-187
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.597,89, Y: 562.103,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,66, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,09 m -NAP

boring: OPHOS-188
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.567,10, Y: 562.131,17, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,52, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

55 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, enkele detrituslagen, matig fijn, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,98 m -NAP
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boring: OPHOS-189
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.525,20, Y: 562.152,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,51, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,24 m -NAP

boring: OPHOS-190
beschrijver: JJ/JEP, datum: 15-12-2015, X: 202.526,26, Y: 562.199,99, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,44, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele veenlagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,06 m -NAP

boring: OPHOS-191
beschrijver: JJ/EZ, datum: 16-12-2015, X: 202.482,80, Y: 562.174,95, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,43, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

140 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, weinig plantenresten, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: boor loopt leeg

 Einde boring op 260 cm -Mv / 2,17 m -NAP
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boring: OPHOS-192
beschrijver: JJ/EZ, datum: 16-12-2015, X: 202.524,83, Y: 562.105,63, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,37, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, grijsbruin, enkele zandlagen, amorf veen, interpretatie: beekafzettingen

55 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, enkele veenlagen, matig fijn, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 170 cm -Mv / 1,33 m -NAP

boring: OPHOS-193
beschrijver: JJ/EZ, datum: 16-12-2015, X: 202.482,34, Y: 562.127,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,49, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

17 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijsbruin, amorf veen, interpretatie: beekafzettingen

32 cm -Mv / 0,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,26 m -NAP

boring: OPHOS-194
beschrijver: JJ/EZ, datum: 16-12-2015, X: 202.481,31, Y: 562.080,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,49, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, humusvlekken, compact, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,26 m -NAP
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boring: OPHOS-195
beschrijver: JJ/EZ, datum: 16-12-2015, X: 202.533,43, Y: 562.065,42, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,47, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

30 cm -Mv / 0,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

65 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, humusvlekken, compact, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

110 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, humusvlekken, matig fijn, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

 Einde boring op 275 cm -Mv / 2,28 m -NAP

boring: OPHOS-196
beschrijver: JJ/EZ, datum: 16-12-2015, X: 202.468,22, Y: 562.026,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,45, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld

35 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, humusvlekken, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

125 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde korrels

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,30 m -NAP
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boring: OPHOS-197
beschrijver: JJ/EZ, datum: 16-12-2015, X: 202.438,04, Y: 562.054,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,49, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, amorf veen, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 0,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen

50 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,26 m -NAP

boring: OPHOS-198
beschrijver: JJ/EZ, datum: 16-12-2015, X: 202.407,36, Y: 562.084,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,32, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, amorf veen, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

46 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

50 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof, weinig plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

115 cm -Mv / 0,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,43 m -NAP

boring: OPHOS-199
beschrijver: JJ/EZ, datum: 16-12-2015, X: 202.439,27, Y: 562.101,80, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,51, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, amorf veen, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig grof, weinig plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

120 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,24 m -NAP
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boring: OPHOS-200
beschrijver: JJ/EZ, datum: 16-12-2015, X: 202.440,30, Y: 562.148,83, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,52, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

130 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

195 cm -Mv / 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, humusvlekken, matig grof, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,98 m -NAP

boring: OPHOS-201
beschrijver: JJ/EZ, datum: 16-12-2015, X: 202.396,66, Y: 562.123,39, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,59, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsgeel, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

70 cm -Mv / 0,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, geelgrijs, enkele veenlagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

100 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, enkele zandlagen, detritus, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

175 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele detrituslagen, matig fijn, spoor hout, interpretatie: beekafzettingen

220 cm -Mv / 1,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

240 cm -Mv / 1,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, veel dunne detrituslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

260 cm -Mv / 2,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, zeer fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,41 m -NAP
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boring: OPHOS-202
beschrijver: JJ/EZ, datum: 16-12-2015, X: 212.754,37, Y: 566.379,64, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 4,48, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Bakkeveen, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 4,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 4,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruingrijs, veraard veen

50 cm -Mv / 3,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, mosveen

120 cm -Mv / 3,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergeel, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: met steen/grind

150 cm -Mv / 2,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsgeel, zeer fijn, spoor plantenresten, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: verspoelde korrels, slecht gesorteerd

160 cm -Mv / 2,88 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

210 cm -Mv / 2,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,48 m +NAP

boring: OPHOS-203
beschrijver: JJ/EZ, datum: 16-12-2015, X: 212.729,87, Y: 566.350,98, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 4,44, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Bakkeveen, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 4,44 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 4,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruingrijs, veraard veen

40 cm -Mv / 4,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, mosveen

90 cm -Mv / 3,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingeel, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: slecht gesorteerd

120 cm -Mv / 3,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

170 cm -Mv / 2,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,44 m +NAP
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boring: OPHOS-204
beschrijver: JJ/EZ, datum: 16-12-2015, X: 212.678,47, Y: 566.257,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 5,95, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Bakkeveen, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 5,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 5,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Opmerking: bodemvorming

43 cm -Mv / 5,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Opmerking: bodemvorming

60 cm -Mv / 5,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: bodemvorming

75 cm -Mv / 5,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 4,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 4,75 m +NAP

boring: OPHOS-205
beschrijver: JJ/EZ, datum: 16-12-2015, X: 212.750,52, Y: 566.315,84, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11F, hoogte: 4,32, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Bakkeveen, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 4,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

23 cm -Mv / 4,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruingrijs, veraard veen

38 cm -Mv / 3,94 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, amorf veen

50 cm -Mv / 3,82 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, humusvlekken, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont

80 cm -Mv / 3,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

110 cm -Mv / 3,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 2,72 m +NAP
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