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Aanbrengen duiker
PVC ∅300 B.O.B.: +0.10

Bodem: -0.10 N.A.P.

Aanbrengen nieuwe greppelbuizen (9 stuks),
PVC ∅125, breedte kopkakkerdammen 10m.

Bodem: -0.30 N.A.P.
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Rapport peilwijzigingen 



 
 
    Rapport peilwijziging 
 
Aan te leveren gegevens zodat de aanvraag watervergunning met het onderdeel peilwijziging 
beoordeeld kan worden door Wetterskip Fryslân. 
 

1. Tekening met aanpassing waterhuishouding: 

Het gebied bevindt zich in het beekdal van het Koningsdiep, waarbij de huidige ontwatering 
leidt tot te veel verdroging voor een goede natuurontwikkeling. Voor een goede 
natuurontwikkeling is het noodzakelijk dat de ontwatering aangepast wordt, zodat de afvoer 
uit het gebied vertraagd wordt. 
De ontwerptekening van deze natuurinrichting is als bijlage bijgevoegd (betreft een 
situatietekening met weergave grondwerk en tekeningen met dwarsprofielen). 
 
De consequenties voor de waterhuishouding zijn weergegeven op de situatietekening met 
waterhuishoudkundige situatie die als bijlage is bijgevoegd.  
Op de tekening zijn de situatie en de wijzigingen t.o.v. het huidige waterpeil conform 
peilbesluit aangegeven. 
 

2. Een beschrijving van noodzaak van de peilwijziging 

De peilwijziging heeft betrekking op maatregelen om de verdroging van deze natuurgronden 
tegen te gaan. 
In feite betreft het een formalisering van al toegepaste peilen in het gebied. 
 
Het zuidelijk gebied heeft door de aanwezigheid van een bestaande duiker al een huidig 
werkelijk peil van NAP+ 1,40 m. Dit betreft gronden met een hogere maaiveldligging buiten 
het beekdal. Deze gronden wateren natuurlijk af richting het beekdal. 
Voor dit gebied bestaat op dit moment nog deels een mogelijkheid om via een bestaande 
duiker af te voeren naar een lager peil. Door hier nu de bestaande duiker te vervangen door 
een duiker met BOB op NAP+ 1,40 m zal waterafvoer van het gebied op een waterniveau van 
NAP+ 1,40 m gestuurd kunnen worden. 
 
Het noordelijk gebied is het bestaande beekdal, waarbij de gronden afwateren richting het 
Koningdiep. Bij een deel van het gebied is in de feitelijke situatie al sprake van opstuwing van 
de waterafvoer door de aanwezigheid van 3 stuwen. Het peil kan hier in de huidige situatie 
tot ca. NAP+ 0,35 m gestuwd worden. De stuwen zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij 
SBB. Dit blijft in de nieuwe situatie ook zo. 
Om de beekdalgronden nat genoeg te kunnen houden is in het plan rekening gehouden met 
de mogelijkheid om het waterpeil tot NAP+ 0,50 m te kunnen stuwen. 
Voor de bewerkbaarheid van de percelen is het echter noodzakelijk om ook nog aan te 
kunnen sluiten op het waterpeil van het Koningsdiep (= NAP+ 0,20 m). 
Voor het noordelijk gebied zal dan een flexibel peil gelden van NAP+ 0,20 tot + 0,50 m. 



 
3. De gevolgen voor het watersysteem 

Ten opzichte van de huidige situatie brengt het plan geen wijzigingen met zich mee, die 
gevolgen heeft voor het watersysteem. 
De huidige situatie wordt geoptimaliseerd en geformaliseerd. 
 
Door het vertragen van de waterafvoer en het lokaal verruimen van de watergangen wordt 
een robuuster watersysteem gerealiseerd. 
 

4. De gevolgen voor andere belangen en belanghebbenden 

Andere belanghebbenden i.v.m. de werkzaamheden en peilwijzigingen zijn: 
- SBB 
- Oosterwoud  
- Stichting ’t Kopje 
- Zeeuw – Van der Laan 
- Bank 
De plannen zijn in het voortraject met hen besproken en akkoord bevonden. 

 
Om graslandbeheer uit te kunnen voeren is een verlaging van het gestuwde peil naar het peil 
van het Koningsdiep noodzakelijk. Voor Oosterwoud geldt voor het beheer van de 
graslanden hetzelfde als voor SBB. Oosterwoud en SBB stemmen het in te stellen peil met 
elkaar af. In de huidige situatie is dit ook al het geval. 
 
Met Stichting ’t Kopje is overleg gevoerd over de werkzaamheden.  
Aandachtspunt voor hen was de regenwaterafvoer vanaf de woning nabij de nieuw te plaatse 
duiker met BOB op NAP+ 1,40 m. Deze afvoer gaat nl. via de sloot langs het bosperceel. 
In het ontwerp is hiermee rekening gehouden. De huidige afvoer wordt niet belemmerd bij 
het verondiepen van deze sloot, waardoor geen problemen worden verwacht t.a.v. 
waterpeilen. 
Ook voor Stichting ‘t Kopje geldt dat graslandbeheer deels afhankelijk is van het gestuwde 
peil. Ook hier geldt dus de afstemming met SBB over het in te stellen peil. In de huidige 
situatie is dit ook al het geval. 
 
Met Zeeuw-Van der Laan en Bank is overleg gevoerd over de werkzaamheden. Voor hen 
gelden geen veranderingen van de bestaande waterpeilen. 

 
5. De te nemen maatregelen om eventuele negatieve effecten van de peilwijziging tegen te 

gaan. 

N.v.t. 
 

6. Aandachtspunt 

N.v.t. 
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Waterhuishoudkundige situatie 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding  
Provincie Fryslân is van plan om ruim 37 hectare begrensde EHS in te richten en te 
ontwikkelen tot vochtig hooiland en kruiden- en faunarijkgrasland. 
Om dit te realiseren zijn maatregelen voorgesteld bestaande uit het plaatselijk afschrapen van 
zoden, de aanleg van nieuwe ondiepe greppels, het inzaaien van ratelaar, de aanleg van 
nestgelegenheid t.b.v. ijsvogel, het verwijderen van oude greppels, het dempen of verondiepen 
van sloten, het aanleggen van peilbuizen, het ophogen van een tuin en de aanleg van een 
kleine parkeerplaats. 
 
Omdat een deel van bovenstaande maatregelen een ruimtelijke ingreep betreft, dient een 
toetsing te worden uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze 
toetsing vindt eerst plaats in de vorm van een quickscan gebaseerd op het onderdeel 
soortbescherming. In het kader daarvan is door Bureau FaunaX een analyse gemaakt van de 
(mogelijk) binnen de invloedssfeer aanwezige beschermde natuurwaarden. Hierbij ligt de 
focus op flora en alle diergroepen waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat 
beschermde soorten voor kunnen komen in het plangebied. Tevens is een inschatting gemaakt 
van de eventuele effecten van de voorgenomen plannen op in de omgeving liggende 
beschermde natuurgebieden (Natura-2000 en EHS) (onderdeel gebiedsbescherming). 
 
Op basis van de uitgevoerde quickscan is naar voren gekomen dat nader onderzoek dient te 
worden gedaan naar het voorkomen van de waterspitsmuis, de grote modderkruiper, de 
poelkikker en de gevlekte witsnuitlibel binnen het plangebied. De nadruk ligt hierbij op de 
aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen. Deze onderzoeken zijn reeds uitgevoerd en 
de resultaten zijn toegevoegd aan dit rapport (hoofdstuk 5). 
 

1.2 Doel 
Deze ecologische beoordeling geeft, voor zover mogelijk, antwoord op de volgende vragen: 
 

1. Komen binnen het plangebied (biotopen van) beschermde soorten in het kader van de 
Wet natuurbescherming voor?   

2. Komen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden beschermde natuurgebieden 
voor? 

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

4. Voor welke soorten en hun leefgebied wordt de wet mogelijk overtreden en in hoeverre 
kunnen overtredingen vermeden, dan wel verzacht worden? 

5. 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 7. 
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1.3 Onderzoeksopzet 
In opdracht van provincie Fryslân is de beoogde gebruikswijziging op basis van een 
veldbezoek, bureaustudie en ecologisch inzicht in de vorm van een eenmalige quickscan 
getoetst aan de natuurwetgeving. Een ecologische quickscan is meestal de eerste stap van een 
ecologische toetsing, bedoeld om een inschatting te maken van de mogelijke effecten op 
eventueel aanwezige beschermde flora en fauna en/of gebieden binnen de invloedssfeer van de 
werkzaamheden. Het veldonderzoek voor deze quickscan is uitgevoerd op 3 april 2017. Dit 
onderzoek bestond uit een visuele inspectie van het plangebied waarbij is gelet op de 
aanwezigheid of sporen van beschermde soorten en op de eventuele aanwezigheid van 
geschikt leefgebied van deze soorten.  
 
Bij de planning van het veldwerk in het kader van de nader onderzoeken is rekening gehouden 
met de optimale periode waarin verschillende soortgroepen geïnventariseerd kunnen worden. 
Deze optimale periode hangt bijvoorbeeld samen met vliegtijd, broedtijd en balts. Er is door 
RvO voor een aantal diersoorten een standaard opgesteld waarin deze optimale periode wordt 
genoemd. Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen, werkt Bureau FaunaX zoveel 
mogelijk volgens deze standaarden. Bureau FaunaX is aangesloten bij Netwerk Groene 
Bureaus. 
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1.4 Ligging en karakteristiek van de planlocatie 
Het plangebied (figuur 1.1) betreft gronden langs de zuidzijde van het Koningsdiep welke deels 
al zijn ontwikkeld als vochtig hooiland en in het bezit zijn van Provincie Fryslân, 
Staatsbosbeheer, Stichting Landgoed ‘t Kopje, Zeeuw van der Laan H.V.M. en familie de Groot. 
De onderzochte gebieden bestaan grotendeels uit voedselrijke tot matig voedselrijke 
graslanden op (voormalige) landbouwgronden, doorspekt met ondiepe ontwateringsgreppels, 
smalle slootjes en enkele bredere watergangen. Ook is binnen het plangebied een bosperceel 
aanwezig. Dit bosperceel is eigendom van Stichting Landgoed t’ Kopje. 
 

 
Figuur 1.1. Ligging van het plangebied (bron:www.bing.com) 
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2. ECOLOGISCHE WET- EN REGELGEVING 
 
 
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 en andere in 
bestemmingsplannen aangeduide natuurgebieden. De soortbescherming valt net als Natura-
2000 onder de Wet Natuurbescherming, welke per 1 januari 2017 in werking is getreden.  
 

2.1 Wnb soortbescherming 
De Wet natuurbescherming draagt onder andere zorg voor de bescherming van 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 Wet 
natuurbescherming vallen.  
 
De Wet natuurbescherming verdeelt beschermde soorten in twee groepen. De eerste groep 
bestaat uit strikt beschermde soorten waaronder soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (art. 
3.1 en 3.5). De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin wordt 
aangegeven welke diersoorten en welke typen natuurgebieden door de lidstaten dienen te 
worden beschermd. In de tweede categorie staan de overige beschermde soorten (art. 3.10), 
bijvoorbeeld uit de Nederlandse Rode Lijst. Binnen de Wet natuurbescherming vullen 
Europese en nationale wetgeving elkaar aan. 
 

2.1.1 Vogels en wezenlijke verstoring 
Voor vogels geldt dat verstoring van een broedgeval is toegestaan mits er geen sprake is van 
wezenlijke verstoring. Dit kan dus ook tijdens het broedseizoen het geval zijn als kan worden 
aangetoond of beargumenteerd dat de verstoring geen negatieve effecten heeft op de (kansen 
van) het broedsucces. Of dit het geval is, hangt af van meerdere factoren, zoals de biologie van 
een soort, de fase van de broedtijd waarin het broedpaar zich op dat moment bevindt (zoals 
balts, nestbouw, eieren of jongen), en de mate van verstoring. Daarom wordt door een ter zake 
kundige ecoloog bepaald wat wel of niet geldt als wezenlijke verstoring.  
 
Als bekend is dat een vogelsoort jaarlijks gebruik maakt van hetzelfde nest en dit nest wordt 
binnen of buiten het broedseizoen verwijderd, dan is er sprake van wezenlijke verstoring. De 
vogel rekent er namelijk op dat hetzelfde nest het nieuwe seizoen weer beschikbaar is en zal 
gedwongen zijn nieuwe nestgelegenheid te zoeken of te maken. Dit kost energie die de vogel 
niet heeft ingecalculeerd, welke hij niet meer kan besteden aan bijvoorbeeld balts of het leggen 
van eieren. Derhalve heeft het weghalen van het nest buiten het broedseizoen een negatief 
effect op de kansen van het broedsucces en is de betreffende verstoring daarmee van 
wezenlijke invloed. 
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2.1.2 Vrijgestelde soorten provincie Fryslân 
Hoewel de Wet natuurbescherming een nationale wet is, kunnen de provincies (als de 
bevoegde gezagen) soorten aanwijzen die vrijgesteld kunnen worden van de beschermde 
status, als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. De vrijgestelde soorten die provincie 
Friesland via de verordening heeft aangewezen zijn de volgende:  
 

Zoogdieren Amfibieën 
  

Aardmuis Bastaardkikker 

Bosmuis Bruine kikker 

Bunzing Gewone pad 

Dwergmuis Kleine watersalamander 

Dwergspitsmuis Meerkikker 

Egel  

Gewone bosspitsmuis  

Haas  

Hermelijn  

Huisspitsmuis  

Konijn  

Ree  

Rosse woelmuis  

Steenmarter  

Tweekleurige bosspitsmuis  

Veldmuis  

Vos  

Wezel  

Woelrat  

 
De verordening van de Provinciale Staten van Friesland met betrekking tot de nieuwe Wet 
natuurbescherming is te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-
6515.html 
 

2.2 Wnb gebiedsbescherming 
De bescherming van de Natura 2000-gebieden (Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden) is in 
eerste instantie vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) en sinds 1 januari 2017 
opgegaan in de nieuwe Wet natuurbescherming. 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. 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 aangewezen. 
 
Het plangebied ligt in de nabijheid van Natura 2000-gebied Wijnjeterperschar. Voor dit gebied 
zijn alleen habitattypen aangewezen en geen habitatsoorten. Er kan op voorhand worden 
uitgesloten dat de voorgenomen werkzaamheden negatieve effecten hebben op de 
habitattypen waarvoor het Wijnjeterperschar is aangewezen. Tevens zullen de voorgestelde 
ingrepen in het plangebied geen invloed hebben op habitattypen waarvoor de 
Wijnjeterperschar is aangewezen. Een toetsing in het kader van Natura 2000 is naar onze 
mening niet nodig.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6515.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6515.html
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 Het plangebied ligt in de nabijheid van Natura 2000-gebied het Wijnjeterperschar. 

 Er kan op voorhand worden uitgesloten dat de voorgenomen werkzaamheden 
negatieve effecten hebben op habitattypen- of habitatsoorten waarvoor het Natura-
2000 gebied is aangewezen. 

 Een toetsing in het kader van Natura-2000 is naar onze mening niet nodig.  

 
 

2.3 Natuurnetwerk Nederland/EHS 
Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) maakt onderdeel uit 
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 de EHS plaatsvindt moet een 'nee, tenzij' procedure worden 
doorlopen en zal bij doorgang van de ingreep in de regel compensatie en mitigatie 
noodzakelijk zijn.  
 
Het plangebied valt binnen de EHS. De hoeveelheid areaal zal met de beoogde maatregelen 
echter niet afnemen. Tevens zullen de natuurwaarden binnen dit deel van de EHS alleen maar 
worden verhoogd. Om deze reden is een toetsing aan de EHS naar onze mening niet nodig. De 
provincie is in deze echter bevoegd gezag en kan een andere mening hebben. 
 

 Het plangebied ligt wel binnen de begrenzing van de NNN/EHS.  

 Een toetsing aan de EHS is echter naar onze mening niet aan de orde.  
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3. RESULTATEN ECOLOGISCHE QUICKSCAN 
 

3.1 Flora  
De vegetatie in het plangebied beslaat vooral de graslanden. Deze graslanden worden 
overheerst door Engels raaigras. Verder zijn soorten aangetroffen als fluitenkruid, speenkruid, 
smalle weegbree, ridderzuring, hondsdraf, speerdistel, kruipende boterbloem en 
paardenbloem. In specifieke percelen zijn relatief grote aantallen pinksterbloemen 
aangetroffen. Dotterbloemen komen in sommige percelen ook voor, maar in veel lagere 
dichtheden.  
 
Naast de graslanden is ook gekeken naar de vegetatie in de watergangen. Hier zijn soorten 
aangetroffen als glanzig fonteinkruid, waterviolier, kikkerbeet, witte waterkers en holpijp. 
Vooral deze laatste is een goede kwelindicator. 
 
In het plangebied bevindt zich een bosperceel. Dit bosperceel ligt op oude heidegrond en is 
eigendom van Stichting Landgoed ‘t Kopje. In dit bosperceel is plaatselijk nog pijpenstrootje 
aanwezig. De boomsoorten die hier domineren zijn zomereik en berk. 
 
Tijdens het veldwerk zijn geen beschermde plantensoorten waargenomen. Gezien de 
waargenomen soorten en de omstandigheden in het plangebied sluiten wij uit dat dergelijke 
beschermde soorten in het plangebied voorkomen. 
 

 Op basis van de waargenomen soorten en de (habitat)eigenschappen van het 
plangebied is het voorkomen van beschermde plantensoorten uit te sluiten. 

 

 
Figuur 3.1. Impressie van de vegetatie in het plangebied (deel 1) 
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Figuur 3.2. Impressie van de vegetatie in het plangebied (deel 2) 
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3.2 Vogels 

3.2.1 Vogelsoorten met jaarrond beschermde nestplaatsen 
Binnen het plangebied bevinden zich geen gebouwen waarin vogelsoorten (huismus en 
gierzwaluw) kunnen broeden waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Wel bevinden zich 
binnen het plangebied bomen waarin zich jaarrond beschermde nesten kunnen bevinden 
(bijvoorbeeld van roofvogels). Deze bomen zijn geïnspecteerd en dergelijke jaarrond 
beschermde nesten zijn niet aangetroffen. 
 

 Het kan bij voorbaat worden uitgesloten dat zich binnen het plangebied nestplaatsen 
bevinden van vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. 

 

3.2.2 Overige broedvogels 
Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied verschillende soorten vogels waargenomen. Dit 
betroffen over het algemeen geen broedvogels. Opvallend genoeg zijn in de graslanden in het 
plangebied geen weidevogels waargenomen. Alleen in het bosperceel van Stichting Landgoed ’t 
Kopje zijn broedvogels waargenomen, bijvoorbeeld merel en roodborst. Dit sluit echter niet uit 
dat in de weidepercelen en de slootoevers vogels tot broeden kunnen komen. 
 

 Het kan niet worden uitgesloten dat in- en vlak buiten het plangebied wordt gebroed 
door vogelsoorten waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn. Deze soorten zijn 
wel beschermd tijdens de broedtijd indien sprake is van wezenlijke verstoring. 

 

3.3 Zoogdieren 

3.3.1 Vleermuizen 
Het plangebied is tijdens het veldbezoek beoordeeld op waarden voor vleermuizen. Hierbij is 
de nadruk gelegd op de aanwezigheid van mogelijke verblijfplaatsen. Ook is gekeken of door- 
of langs het plangebied essentiële vliegroutes van vleermuizen kunnen lopen.  
 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied kan op voorhand 
worden uitgesloten, omdat in het plangebied geen bomen aanwezig zijn waar holtes in zijn 
aangetroffen. Tevens zijn in het plangebied geen gebouwen aanwezig waarin vleermuizen 
kunnen verblijven. 
 
De watergangen die zullen worden gedempt dienen niet als vliegroute voor water- en/of 
meervleermuis. Deze soorten gebruiken hiervoor brede watergangen die ‘doorgaande route’ 
hebben tussen verblijf- en foerageergebied zoals het koningsdiep zelf. Aangezien aan het 
Koningsdiep zelf geen werkzaamheden gepland staan, kan op voorhand worden uitgesloten 
dat vliegroutes van vleermuizen kunnen worden onderbroken. Wel is het belangrijk dat er 
geen lichtuitstraling over het water plaatsvindt tijdens de werkzaamheden.  
 

 De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied kan op 
voorhand worden uitgesloten. 

 Tevens kan op voorhand worden uitgesloten dat met de beoogde werkzaamheden 
essentiële vliegroutes verloren zullen gaan, mits geen lichtuitstraling over het water 
plaatsvindt. 
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3.3.2 Overige zoogdiersoorten 
In het bosperceel van stichting landgoed ’t Kopje zijn twee dassenpijpen aangetroffen. 
Waarschijnlijk gaat het om een bijburcht of twee vluchtpijpen. Het is niet duidelijk of deze 
pijpen op dit moment worden gebruikt. Gezien de staat van de pijpen, het aantreffen van een 
latrine en de aanwezigheid van wroetsporen in het bosperceel, is dit wel aannemelijk. In figuur 
3.3 wordt de locatie van de dassenpijpen weergegeven. 
 

 
Figuur 3.3.: De locatie van de dassenpijpen. De inzet linksonder laat één van de twee ingangen zien, de inzet 
rechtsboven een dassenlatrine.  

 
Het plangebied valt binnen het verspreidingsgebied van de waterspitsmuis. 
De watergangen (inclusief de oevers) in het plangebied zijn beoordeeld op habitatgeschiktheid 
voor deze soort. Een aanzienlijk deel van de watergangen in het plangebied stond ten tijde van 
het veldwerk in het kader van de quickscan (bijna) droog en zijn derhalve ongeschikt. Vooral 
het Koningsdiep zelf en de watergangen die hier direct aan grenzen vormen geschikt habitat. 
Dit op basis van het feit dat het water helder genoeg is, in het water genoeg macrofauna en 
watervegetatie aanwezig is en genoeg beschutting aanwezig is op de oevers. In figuur 3.4. 
worden de watergangen weergegeven die geschikt habitat vormen voor de waterspitsmuis. 
 
Op basis van de habitat in het plangebied, alsmede de verspreidingsgegevens, is het zeer 
aannemelijk dat vrijgestelde zoogdieren voorkomen in het plangebied. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de veldmuis. 
 

 In het plangebied zijn pijpen van dassen aanwezig. 

 Het is niet uit te sluiten dat de waterspitsmuis voorkomt in het plangebied. 

 Het is zeer aannemelijk dat in het plangebied provinciaal vrijgestelde zoogdiersoorten 
zoals de veldmuis voorkomen. 
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Figuur 3.4: De watergangen die geschikt habitat vormen voor de waterspitsmuis 
 

 
Figuur 3.5: Voorbeeld van een watergang in het plangebied die geschikt habitat vormt voor de waterspitsmuis  
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3.4 Vissen, amfibieën, reptielen & ongewervelden 

3.4.1 Vissen  
Op basis van verspreidingsgegevens kan de grote modderkruiper voorkomen binnen het 
plangebied. De watergangen in het plangebied zijn beoordeeld op habitatgeschiktheid voor 
deze soort. Zoals vermeld op de vorige pagina stond een aanzienlijk deel van de watergangen 
ten tijden van het veldwerk in het kader van de quickscan (bijna) droog. Deze (delen van) 
watergangen zijn niet geschikt als habitat voor de grote modderkruiper. De (delen van) 
watergangen die wel jaarrond water bevatten vormen wel geschikt habitat. Dit is gebaseerd op 
het feit dat het water in de watergang stilstaat of zeer langzaam stroomt en er sprake is van 
ondiep water met een goed ontwikkelde modderlaag en een structuurrijke 
verlandingsvegetatie. In grote lijnen geldt dat de watergangen die geschikt zijn voor de 
waterspitsmuis, ook geschikt zijn voor de grote modderkruiper (zie figuur 3.4). 
 

 
Figuur 3.6: In de watergangen binnen het plangebied is een goed ontwikkelde modderlaag aanwezig. 

 

 Op basis van verspreidingsgegevens alsmede de habitatgeschiktheid kan het 
voorkomen van de grote modderkruiper in de sloten in het plangebied niet worden 
uitgesloten. 

 

3.4.2 Reptielen & Amfibieën 
In de omgeving van Beetsterzwaag komen verschillende soorten reptielen voor, zoals de adder, 
de hazelworm, de ringslang en de levendbarende hagedis. Helaas zijn er weinig waarnemingen 
bekend uit het plangebied. Om deze reden is tijdens het veldwerk goed gelet op 
habitatgeschiktheid.  
 
Zowel de adder als de levendbarende hagedis kunnen worden uitgesloten op basis van het feit 
dat er geen grote oppervlakten met structuurrijke vegetatie aanwezig zijn. Vooral voor de 
levendbarende hagedis geldt dat de bosranden van het bosperceel van stichting landgoed ’t 
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Kopje geschikt habitat vormen. Dit bosperceel is echter klein en staat niet in verbinding met 
andere geschikte delen.  
 
Het is niet mogelijk om de aanwezigheid van de hazelworm op basis van dezelfde 
argumentatie uit te sluiten. De reden hiervoor is het feit de hazelworm een zeer immobiele 
soort is die op relatief kleine oppervlaktes kan overleven. Het is dan ook niet uit te sluiten dat 
in het bosperceel van stichting landgoed ’t Kopje een kleine geïsoleerde (deel)populatie 
voorkomt. Het feit dat dit bosperceel op oude heidegrond staat, speelt hierin een grote rol. 
Vanwege het feit dat dat dit perceel erg hoog ligt ten opzichte van omliggende percelen en de 
waterstand in dit perceel weinig zal stijgen, verwachten we geen negatieve effecten op een 
eventuele deelpopulatie van deze soort als gevolg van de werkzaamheden. 
 
Net als de aanwezigheid van de hazelworm in het plangebied, kan ook de aanwezigheid van de 
ringslang in het plangebied niet worden uitgesloten. Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat de 
ringslang gebruik maakt van het plangebied, omdat ten noorden van het Koningsdiep veel 
ringslangen worden waargenomen (pers. opm. Jelmer Groen). Het plangebied is vooral 
geschikt als foerageergebied, maar er zijn ook mogelijkheden tot overwintering en 
voortplanting. Ten oosten van het bosperceel van stichting landgoed ’t Kopje ligt namelijk een 
bult met organisch materiaal waar ringslangen hun eieren in af kunnen zetten (broeihoop). 
Soms wordt in dergelijke bulten ook overwinterd. Ook het bosperceel zelf is vanwege de hoge 
ligging geschikt voor overwintering en ei-afzet. Ook hier geldt dat de waterstand in dit perceel 
weinig zal stijgen. Hierdoor verwachten we geen negatieve effecten op het leefgebied van deze 
soort als gevolg van de werkzaamheden. 
 

 
Figuur 3.7: de bult met organisch materiaal waarin ringslangen eieren af kunnen zetten. 
 

 De aanwezigheid van de hazelworm in het plangebied kan niet op voorhand worden 
uitgesloten. 

 Ook de aanwezigheid van de ringslang in het plangebied kan niet op voorhand worden 
uitgesloten. 
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Tijdens het veldwerk is ook aandacht besteed aan amfibieën. In de omgeving van het 
plangebied komen namelijk twee beschermde amfibieënsoorten voor; de heikikker en de 
poelkikker. Ten tijde van het veldwerk zat de heikikker in de piek van de 
voortplantingsactiviteit. Toch zijn geen roepende heikikkers gehoord en is tevens geen 
kikkerdril aangetroffen. Op basis hiervan sluiten we het voorkomen van de heikikker in het 
plangebied uit. 
 
Voor de poelkikker geldt dat ten tijde van het veldwerk nog geen sprake was van 
voortplantingsactiviteit, waardoor niet op basis van geluid kon worden vastgesteld of de soort 
aanwezig is. Om deze reden is er vooral gekeken naar verspreidingsgegevens en 
habitatgeschiktheid. 
Ten noorden van het Koningsdiep, in de Beetsterzwaagse bossen komt de poelkikker op 
meerdere plekken voor (pers. opm. Jelmer Groen). Van de soort is bekend dat deze zich voort 
kan planten in sloten, zeker als de omstandigheden (zoals in het plangebied) relatief 
voedselarm zijn. Op basis hiervan kan het voorkomen van de poelkikker binnen het 
plangebied niet op voorhand worden uitgesloten. 
 

 De aanwezigheid van de poelkikker in het plangebied kan niet op voorhand worden 
uitgesloten. 

 

3.4.3 Ongewervelden 
In de omgeving van Beetsterzwaag komt de gevlekte witsnuitlibel voor. Deze soort plant zich 
vooral voort bij beschutte vennen op de zandgronden. Deze soort, welke over het algemeen 
pas in de maand mei wordt waargenomen, kan zich echter ook voortplanten in extensief 
beheerde sloten waarin veel watervegetatie aanwezig is. Op basis hiervan kan niet worden 
uitgesloten dat deze soort zich voortplant binnen het plangebied. 
Van andere beschermde ongewervelden, zoals de gestreepte waterroofkever, kan op basis van 
habitateigenschappen worden uitgesloten dat deze voorkomt in het plangebied. Deze soort 
plant zich namelijk vooral voort in petgaten. 
 

 Het is niet uit te sluiten dat de gevlekte witsnuitlibel voorkomt in het plangebied 
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4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

4.1 Overzicht beschermde soorten 
In onderstaand overzicht worden de aangetroffen en potentieel aanwezige beschermde soorten 
en hun beschermingsstatus binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden samengevat. In de 
Wet natuurbescherming 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 waarop 
eventueel in de toekomst geplande werkzaamheden van negatieve invloed kunnen zijn.  
 
Tabel 4.1 Overzicht van aangetroffen en potentieel voorkomende beschermde flora en fauna in het plangebied.  

 
Soortgroep 

 
Soort 

 
Aanwezigheid Art. 3.1 Art. 3.5 Art. 3.10 Vrijgesteld 

 
Advies 

Vogels 
Algemene 
broedvogels 

Mogelijk X    Werken buiten broedtijd. 

Vleermuizen    
(vliegroute)             

Meervleermuis 
& 
watervleermuis 

Mogelijk  X   

Voorkom 
lichtuitstraling over 
Koningsdiep-> anders 
nader onderzoek 

Zoogdieren Das Ja   X  
Voorkom 
verstoring/aantasting 
pijpen 

Zoogdieren Waterspitsmuis Mogelijk   X  Nader onderzoek 

Vissen 
Grote 
modderkruiper 

Mogelijk   X  Nader onderzoek 

Reptielen Hazelworm Mogelijk   X  Voorkom verstoring 

Reptielen Ringslang Mogelijk   X  Voorkom verstoring 

Amfibieën Poelkikker Mogelijk   X  Nader onderzoek 

Libellen 
Gevlekte 
witsnuitlibel 

Mogelijk  X   Nader onderzoek 

Zoogdieren 
Amfibieën 
Vissen 

Algemeen 
voorkomende 
soorten 

Mogelijk   X X Zorgplicht 

 

4.2 Effectbespreking en aanbevelingen 
 

4.2.1 Gebiedsbescherming  
Het plangebied ligt in de nabijheid van Natura 2000-gebied Wijnjeterperschar. Voor dit gebied 
zijn alleen habitattypen aangewezen en geen habitatsoorten. Er kan op voorhand worden 
uitgesloten dat de voorgenomen werkzaamheden negatieve effecten hebben op de 
habitattypen  waarvoor het Wijnjeterperschar is aangewezen. Een toetsing aan de Natura 2000 
is naar onze mening dan ook niet nodig. 
Het plangebied valt binnen de EHS. De hoeveelheid areaal zal met de beoogde maatregelen 
echter niet afnemen. Tevens zullen de natuurwaarden binnen dit deel van de EHS alleen maar 
worden verhoogd. Om deze reden is ook een toetsing aan de EHS naar onze mening niet 
nodig. 
 

4.2.2 Algemeen voorkomende broedvogels 
Gezien de habitat in het plangebied, kan niet worden uitgesloten dat vogels broeden binnen 
het plangebied waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn. Deze soorten zijn wel 
beschermd tijdens de broedtijd. We adviseren daarom om de werkzaamheden buiten de 
broedtijd uit te voeren. De broedtijd loopt grofweg van 15 maart tot 15 juli. Er is echter geen 
standaard voor deze periode. Sommige soorten kunnen vroeger of later in het jaar broeden. 
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Wat van belang is, is of er een broedgeval is en of er sprake is van wezenlijke verstoring van het 
betreffende broedgeval. Eventueel kan tijdens de broedtijd gewerkt worden, dit dient dan te 
gebeuren onder begeleiding van een ecoloog. 
 

4.2.3 Vleermuizen (vliegroute) 
Voor het Koningsdiep geldt dat deze kan dienen als vliegroute voor de watervleermuis en de 
meervleermuis. Het is echter uit te sluiten dat de beoogde werkzaamheden negatieve gevolgen 
hebben op deze potentiële vliegroute, mits wordt voorkomen dat sprake is van verstoring ten 
tijde van de werkzaamheden. Om deze reden adviseren wij om te voorkomen dat ten tijde van 
de werkzaamheden lichtuitstraling plaats vindt in de richting van het Koningsdiep. Als dit niet 
kan worden voorkomen, adviseren wij om nader onderzoek uit te laten voeren om te bepalen 
of dit deel van het Koningsdiep dient als vliegroute voor eerder genoemde soorten. Het 
onderzoek kan worden uitgevoerd tussen mei-augustus. 
 

4.2.4 Das 
In het bosperceel van Stichting Landgoed ’t Kopje zijn twee dassenpijpen aangetroffen. 
Waarschijnlijk gaat het om een bijburcht of twee vluchtpijpen. Het is niet duidelijk of deze 
pijpen op dit moment nog worden gebruikt. Gezien de staat van de pijpen en de aanwezigheid 
van wroetsporen in het bosperceel, is dit wel aannemelijk. In figuur 3.3 wordt de locatie van de 
dassenpijpen weergegeven. Verwacht wordt dat de waterstand in dit perceel niet veel zal 
stijgen en de pijpen van de waterstijging geen hinder zullen ondervinden. Nader onderzoek 
naar het gebruik van deze pijpen is naar onze mening niet nodig, mits wordt voorkomen dat 
eventuele bewoners van de pijpen worden verstoord en de pijpen worden beschadigd. Het is 
daarbij vooral zaak dat wordt voorkomen dat men met zwaar materieel in de buurt van de 
pijpen komt. Wij adviseren daarom om minimaal 30 meter afstand te houden als het gaat om 
groot materieel zoals graafmachines. 
 

4.2.5 Waterspitsmuis 
Vooral het Koningsdiep en (delen van) watergangen die hier aan grenzen vormen geschikt 
habitat voor de waterspitsmuis. Dit op basis van het feit dat het water helder genoeg is, in het 
water genoeg macrofauna en watervegetatie aanwezig is en genoeg beschutting aanwezig is op 
de oevers. In figuur 3.4. worden de watergangen weergegeven die geschikt habitat vormen voor 
de waterspitsmuis. We adviseren om op basis van nader onderzoek te bepalen of de 
waterspitsmuis gebruik maakt van het plangebied. We adviseren om dit met inloopvallen te 
doen (en niet met eDNA), zodat kan worden bepaald of de waterspitsmuis gebruik maakt van 
watergangen die gedempt zullen worden. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd in de 
maanden augustus tot en met oktober. 
 

4.2.6 Grote Modderkruiper 
De watergangen in het plangebied zijn beoordeeld op habitatgeschiktheid voor de grote 
modderkruiper. Zoals vermeld stond een aanzienlijk deel van de watergangen ten tijden van 
het veldwerk in het kader van de quickscan (bijna) droog. Deze (delen van) watergangen zijn 
niet geschikt als habitat voor de grote modderkruiper. De (delen van) watergangen die wel 
jaarrond water bevatten vormen wel geschikt habitat. Dit is gebaseerd op het feit dat het water 
in de watergang stilstaat of zeer langzaam stroomt en er sprake is van ondiep water met een 
goed ontwikkelde modderlaag en een structuurrijke verlandingsvegetatie. We adviseren om op 
basis van nader onderzoek te bepalen of de grote modderkruiper voorkomt in het plangebied. 
We adviseren om dit op basis van eDNA onderzoek te doen, omdat grote delen van de 
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watergangen in het plangebied begroeid zijn met watervegetatie, wat scheppen met een 
schepnet bemoeilijkt, zo niet onmogelijk maakt. De resultaten van het eDNA onderzoek dat 
reeds in 2016 ten westen van het plangebied is uitgevoerd, kunnen niet worden gebruikt om de 
aanwezigheid binnen het plangebied uit te sluiten. 
 

4.2.7 Ringslang 
De aanwezigheid van de ringslang in het plangebied kan niet worden uitgesloten. Het is zelfs 
zeer waarschijnlijk dat de ringslang gebruik maakt van het plangebied, omdat aantallen ten 
noorden van het Koningsdiep vrij hoog zijn (pers opm. Jelmer Groen). Het plangebied is vooral 
geschikt als foerageergebied, maar er zijn ook mogelijkheden tot overwintering en zelfs 
voortplanting. Ten oosten van het bosperceel van stichting landgoed ’t Kopje ligt namelijk een 
bult met organisch materiaal waar ringslangen hun eieren in af kunnen zetten. Soms wordt in 
dergelijke bulten ook overwinterd. Ook het bosperceel zelf is vanwege de hoge ligging geschikt 
voor overwintering en ei-afzet. Ook hier geldt dat de waterstand in dit perceel weinig zal 
stijgen. Hierdoor verwachten we geen negatieve effecten op het voortbestaan van deze soort 
als gevolg van de werkzaamheden. Door de voorgenomen werkzaamheden zullen namelijk 
geen vaste rust- of verblijfplaatsen verdwijnen. Hoogstens zullen er migratieroutes en/of 
foerageerplekken verdwijnen, maar deze zijn niet essentieel door de aanwezigheid van 
alternatieven in de omgeving. Om deze reden raden we geen nader onderzoek aan naar het 
voorkomen van de ringslang binnen het plangebied. Wel adviseren we om te voorkomen dat er 
als gevolg van de werkzaamheden dieren worden verstoord, verwond of gedood. Het is hierbij 
vooral van belang dat wordt voorkomen dat men met zwaar materieel in de buurt van 
bosperceel ’t Kopje komt. Wij adviseren daarom om minimaal 30 meter afstand te houden als 
het gaat om groot materieel zoals graafmachines. 
 

4.2.8 Hazelworm 
Net als de aanwezigheid van de ringslang, kan de aanwezigheid van de hazelworm in het 
plangebied niet op voorhand worden uitgesloten. Dit met als reden dat de hazelworm een zeer 
immobiele soort is die op relatief kleine oppervlaktes kan overleven. Het is dan ook niet uit te 
sluiten dat in het bosperceel van Stichting Landgoed ’t Kopje een kleine geïsoleerde 
(deel)populatie voorkomt. Het feit dat dit bosperceel op oude heidegrond staat speelt hierin 
een grote rol.  
Verwacht wordt dat de waterstand in dit perceel niet te veel zal stijgen en een eventuele 
deelpopulatie van de hazelworm in het bosperceel geen hinder zal ondervinden van deze 
waterstijging. Tevens vormen de percelen die om het bosperceel liggen geen geschikt habitat, 
waardoor de voorgenomen werkzaamheden niet tot gevolg zullen hebben dat er geschikt 
habitat verloren gaat. Nader onderzoek naar het voorkomen van de hazelworm in het 
plangebied is naar onze mening dan ook niet nodig, mits wordt voorkomen dat eventueel in 
het bosperceel aanwezige hazelwormen worden verstoord, gewond of gedood. Wij adviseren 
daarom om tijdens de werkzaamheden met zwaar materieel een afstand tot het bosperceel aan 
te houden van 30 meter en eventuele dunningswerkzaamheden zonder zwaar materieel uit te 
voeren. 
 

4.2.9 Poelkikker 
Voor de poelkikker geldt dat ten tijde van het veldwerk nog geen sprake was van 
voortplantingsactiviteit, waardoor niet op basis van geluid kon worden vastgesteld of de soort 
aanwezig is. Om deze reden is er vooral gekeken naar verspreidingsgegevens en 
habitatgeschiktheid. 
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Ten noorden van het Koningsdiep, in de Beetsterzwaagse bossen komt de poelkikker op 
meerdere plekken voor (pers. opm. Jelmer Groen). Van deze soort is bekend dat deze zich 
voort kan planten in sloten, zeker als de omstandigheden (zoals in het plangebied) relatief 
voedselarm zijn. Op basis hiervan kan het voorkomen van de poelkikker binnen het 
plangebied niet op voorhand worden uitgesloten. Tevens kan niet worden uitgesloten dat door 
de werkzaamheden (het dempen van watergangen) geschikt voortplantingshabitat verloren 
gaat. Wij adviseren om deze reden om op basis van nader onderzoek vast te stellen of de 
poelkikker voorkomt in het plangebied. Dit onderzoek kan het best worden uitgevoerd in de 
maand mei en op basis van kooractiviteit. 
 

4.2.10 Gevlekte witsnuitlibel 
In de omgeving van Beetsterzwaag komt de gevlekte witsnuitlibel voor. Deze soort plant zich 
vooral voort bij beschutte vennen op de zandgronden. De gevlekte witsnuitlibel, welke over 
het algemeen pas in de maand mei wordt waargenomen, kan zich echter ook voortplanten in 
extensief beheerde sloten waarin veel watervegetatie aanwezig is. Op basis hiervan kan niet 
worden uitgesloten dat deze soort voorkomt binnen het plangebied. Tevens kan niet worden 
uitgesloten dat door de werkzaamheden (het dempen van watergangen) geschikt 
voortplantingshabitat verloren gaat. Als zich in de sloten larven van de soort bevinden kunnen 
deze worden gedood als de sloten worden gedempt. Wij adviseren daarom om op basis van 
nader onderzoek vast te laten stellen of de gevlekte witsnuitlibel voorkomt binnen het 
plangebied. Dit onderzoek kan het best worden uitgevoerd in de maand juni. 
 

4.2.11 Vrijgestelde- en niet beschermde soorten: de zorgplicht 
Er kan een aantal niet beschermde of vrijgestelde soorten voorkomen in het plangebied, zoals 
bijvoorbeeld verschillende soorten kleine zoogdieren. Voor schade aan deze soorten geldt in 
principe een vrijstelling. De zorgplicht van de Wet natuurbescherming schrijft echter voor dat 
men verplicht is om alles wat redelijkerwijze 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. Hierdoor 
worden eventueel aanwezige dieren vooraf bewogen een andere verblijfplaats te zoeken. 

4.3 Overzicht vervolgstappen 
De werkzaamheden kunnen binnen de kaders van de Wet natuurbescherming worden 
uitgevoerd, mits aan de hieronder genoemde vervolgstappen wordt voldaan. Voor meer 
detaillering en uitleg, zie de paragraaf hiervoor.  
 

 Algemeen voorkomende broedvogels: Werken buiten de broedtijd (grofweg 15 
maart-15 juli).  

 Vleermuizen (vliegroute): Voorkom lichtuitstraling richting het Koningsdiep. 
Anders nader onderzoek (mei-augustus). 

 Das: Voorkom verstoring van eventuele dassen in de dassenpijpen en schade aan 
pijpen. 

 Waterspitsmuis: Nader onderzoek naar het voorkomen binnen het plangebied 
(augustus-oktober). 

 Grote modderkruiper: Nader onderzoek naar het voorkomen binnen het plangebied 
(eDNA). 

 Ringslang: Voorkomen verstoring, verwonding of het doden van eventueel in het 
bosperceel van Stichting Landgoed ’t Skopje verblijvende ringslangen. 
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 Hazelworm: Voorkomen verstoring, verwonding of het doden van eventueel in het 
bosperceel van Stichting Landgoed ’t Skopje voorkomende hazelwormen. 

 Poelkikker: Nader onderzoek naar het voorkomen binnen het plangebied 
(kooractiviteit in mei). 

 Gevlekte witsnuitlibel: Nader onderzoek naar het voorkomen binnen het plangebied 
(mei/juni). 

 Vrijgestelde soorten: Het naleven van de zorgplicht. 
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5. NADER ONDERZOEK 
 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de methoden en resultaten van het nader onderzoek besproken. Per 
soort wordt aangegeven welke methode zijn gebruikt, op welke data de veldbezoeken zijn 
uitgevoerd en wat de resultaten van het onderzoek zijn. Bij de planning van het veldwerk in 
het kader van de nader onderzoeken is rekening gehouden met de optimale periode waarin 
verschillende soortgroepen geïnventariseerd kunnen worden. Deze optimale periode hangt 
bijvoorbeeld samen met vliegtijd, broedtijd en balts. Er is door RvO voor een aantal 
diersoorten een standaard opgesteld waarin deze optimale periode wordt genoemd. Deze 
soortenstandaarden zijn per 10 juli 2017 in eigendom en beheer overgegaan naar BIJ12 en heten 
nu kennisdocumenten. Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen, werkt Bureau 
FaunaX zoveel mogelijk volgens deze kennisdocumenten. 

5.1 Gevlekte witsnuitlibel 
Het onderzoek naar de aanwezigheid van de gevlekte witsnuitlibel in het plangebied is 
uitgevoerd aan de hand van eDNA onderzoek. Het veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd 
op 4 augustus 2017. Deze methode is gebaseerd op het feit dat alle in het water levende dieren 
via faeces, huidcellen en urine DNA in het water achterlaten en hiermee traceerbaar zijn. 
Voordelen van eDNA onderzoek ten opzichte van traditionele inventarisatietechnieken zijn, 
dat er geen verstoring van de soort plaatsvindt en de methode een hogere detectiekans heeft. 
Bij het eDNA onderzoek is een filtertechniek gebruikt. Er zijn 26 schepjes water verzameld 
verspreid over een specifiek deel van een watergang. Deze 26 schepjes water vormen samen 
één sample van een ongeveer een liter water. Door deze liter water vervolgens te filteren blijft 
er in het filter een geconcentreerd monster achter. Dit filter wordt vervolgens onderzocht op 
eDNA van in dit geval de gevlekte witsnuitlibel. Op deze manier zijn er zes filters verzameld 
verspreid over het plangebied. In figuur 5.1. is te zien waar de watermonsters verzameld zijn. 
 

 
Figuur 5.1: De locaties van de vier verzamelde watermonsters in het kader van het eDNA onderzoek 
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De vier monsters die in het plangebied zijn verzameld, zijn allemaal negatief getest op de 
aanwezigheid van eDNA van de gevlekte witsnuitlibel. Op basis hiervan kan worden 
aangenomen dat zich in de watergangen binnen het plangebied geen larven van gevlekte 
witsnuitlibel bevinden en deze soort zich dus niet voortplant in de watergangen binnen het 
plangebied.  
 

 Het kan op basis van eDNA onderzoek worden uitgesloten dat de gevlekte witsnuitlibel 
zich voortplant in het plangebied. 

 

5.2 Grote modderkruiper 
Net als in het geval van de gevlekte witsnuitlibel is de aanwezigheid van de grote 
modderkruiper onderzocht op basis van eDNA onderzoek. Voor de methoden van dit 
onderzoek verwijzen we dan ook naar de vorige paragraaf. Voor dit onderzoek zijn dezelfde 
watermonsters gebruikt als voor het onderzoek naar de aanwezigheid van de gevlekte 
witsnuitlibel (figuur 5.1). Dit vanwege het feit dat deze soorten in dezelfde watergangen voor 
kunnen komen en één monster kan worden getest op de aanwezigheid van DNA van meerdere 
soorten.  
 
Van de vier monsters zijn er drie positief getest op de aanwezigheid van DNA van de grote 
modderkruiper. Dit gaat om monsters 1, 3 en 4 (zie figuur 5.1). op basis van de uitslag kan er 
vanuit worden gegaan dat de modderkruiper verspreid over het plangebied voorkomt. 
 

 Op basis van het eDNA onderzoek is met zekerheid vastgesteld dat de grote 
modderkruiper voorkomt binnen het plangebied. 

 
 

 
Figuur 5.2.: Het verzamelen van eDNA monsters in het veld. 
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5.3 Poelkikker 
In eerste instantie is het onderzoek naar de aanwezigheid van de poelkikker in het plangebied 
onderzocht aan de hand van kooractiviteit. Dit veldbezoek vond plaats vlak na de periode 
waarin er veel kooractiviteit plaats vindt. Omdat op verschillend locaties in de provincie 
Friesland nog kooractiviteit werd waargenomen is in overeenstemming met de opdrachtgever 
besloten toch een veldbezoek uit te voeren. Alhoewel er in de omgeving wel kooractiviteit 
werd waargenomen, was hier geen sprake van binnen het plangebied. In plaats daarvan werd 
alleen kooractiviteit van bastaardkikkers waargenomen. Echter, omdat het voor het 
waarnemen van kooractiviteit al laat in het jaar was, gaf dit gegeven niet genoeg aanleiding om 
het voorkomen van de poelkikker binnen het plangebied uit te sluiten. Omdat de 
aanwezigheid van de poelkikker niet met eDNA onderzoek kan worden onderzocht (het DNA 
lijkt te veel op dat van de sterk verwante bastaardkikker) is hierop besloten om in het najaar te 
gaan scheppen met een schepnet. Dit veldwerk heeft plaatsgevonden op 7 september 2017. 
Tijdens deze velddag zijn drie poelkikkers gevangen (zie figuur 5.4). Ook zijn een aantal 
exemplaren waargenomen wat waarschijnlijk ook poelkikkers waren. Deze exemplaren lieten 
zich echter niet vangen. De poelkikkers zijn verspreid over het plangebied gevangen. Op basis 
hiervan kan worden aangenomen dat deze soort zich verspreid over het plangebied voortplant 
in de daar aanwezige watergangen. 
 
 

 Op basis van vangsten is met zekerheid vastgesteld dat de poelkikker voorkomt binnen 
het plangebied. 

 
 

 
Figuur 5.3.: Eén van de drie in het plangebied gevangen poelkikkers. Typische determinatiekenmerken zijn de 
grasgroene rug, de kleine vlekken op de rug, de ongevlekte buik en de halve maanvormige metatarsusknobbel. 
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Figuur 5.4.: De vindplekken van de drie gevangen poelkikkers in het plangebied.  

5.4 Waterspitsmuis 
Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geaccepteerde standaardmethodieken 
opgesteld door de Zoogdiervereniging en het Netwerk Groene Bureaus. Hierbij werden life-
traps ofwel inloopvallen (type Longworth-Heslinga) gebruikt, waarmee 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 vijf maal (drie keer ’s ochtends en twee keer ‘s avonds) 
gecontroleerd, telkens met een interval van 12 uren. De vallen zijn op 29 september in het veld 
geplaatst in vijf raaien (20 vallen per raai) op locaties waar het habitat als optimaal geschikt 
werd beoordeeld voor de waterspitsmuis (zie figuur 5.5). Vervolgens zijn de 100 vallen vanaf 2 
oktober tot en met 4 oktober vijfmaal gecheckt en bijgevoerd. In totaal zijn op deze manier 
500 vangkansen gecreëerd.  
In tabel 5.1 worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Hier is te zien dat de 
waterspitsmuis inderdaad in het plangebied voorkomt. Alle waterspitsmuizen zijn in dezelfde 
raai gevangen en bevonden zich ten westen van de weg de Poasen. 
 
Tabel 5.1. De resultaten van het onderzoek naar de aanwezigheid van de waterspitsmuis in het plangebied.  

 Waterspits
muis 

Bosspitsmuis 
sp. 

Dwergspits
muis 

Dwergmuis Aardmuis/
Veldmuis 

Totaal 

Raai 1 0 3 0 0 0 3 

Raai 2 0 6 0 0 4 10 

Raai 3 0 13 2 0 3 18 

Raai 4 4 15 0 2 12 33 

Raai 5 0 0 0 0 7 7 

       

Totaal 4 37 2 2 26 71 
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Figuur 5.5.: de locatie van de raaien voor het onderzoek naar de aanwezigheid van de waterspitsmuis. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN (NADER ONDERZOEK) 
 
In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) heeft Bureau FaunaX onderzocht of er 
binnen de invloedssfeer van de voorgenomen herstelmaatregelen beschermde natuurwaarden 
aanwezig (kunnen) zijn en of er sprake is van negatieve effecten op deze soorten als gevolg van 
de werkzaamheden. Dit ecologisch onderzoek heeft in eerste instantie bestaan uit een 
quickscan. Uit deze quickscan volgde het advies tot gericht nader onderzoek naar het 
voorkomen van een aantal onder de Wnb beschermde diersoorten. Dit nader onderzoek is 
uitgevoerd van maart tot en met oktober en bestond uit een combinatie van vangsten, en 
EDNA onderzoeken. In het vorige hoofdstuk worden de methoden alsmede de resultaten van 
de onderzoeken uitgebreid besproken. In dit hoofdstuk wordt besproken wat voor gevolgen de 
resultaten van de nadere onderzoeken hebben voor de voortgang van het project. 
 
Uit het nader onderzoek komt naar voren dat binnen het plangebied de volgende onder de 
Wnb beschermde soorten aanwezig zijn: 
 

 Grote modderkruiper  

 Waterspitsmuis  

 Poelkikker 
 
Om schade aan deze soorten zoveel mogelijk te beperken of te verzachten kunnen 
voorafgaand aan de uitvoer van de natuurherstelmaatregelen preventieve maatregelen 
(mitigerende maatregelen) worden genomen. Deze maatregelen zijn weliswaar 
soortafhankelijk, maar voorbeelden van mitigerende maatregelen zijn:  
 

 Werken buiten kwetsbare perioden van de soort; 

 Faseren van de werkzaamheden in ruimte en tijd;  

 Verbeteren habitat in bestaand gebied en verbinding tussen diverse leefgebieden; 

 Realiseren van nieuw leefgebied;  

 Zorgvuldig afvangen en verplaatsen van individuen naar geschikt leefgebied in de 
directe omgeving; 

 Werken onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de beschermde 
soorten (ecologische begeleiding). 

 
Ondanks het nemen van deze en/of andere op de betreffende soort van toepassing zijnde 
mitigerende maatregelen kunnen een tijdelijke en beperkte aantasting van de functionaliteit 
van het leefgebied van deze soorten of directe verstoring hiervan niet volledig worden 
uitgesloten.  
 
Onder bepaalde voorwaarden kan door het bevoegd gezag (in dit geval de Provincie Fryslân) 
een ontheffing worden verleend voor overtreding van verbodsbepalingen in de Wnb. Hiervoor 
moet dan per soort een ontheffingsaanvraag ingediend te worden met daarin een 
onderbouwing van de voorgenomen werkzaamheden, de aangetroffen beschermde soorten, 
hun (gunstige) staat van instandhouding en de mitigerende maatregelen die per soort 
getroffen worden om de negatieve effecten te minimaliseren. Indien de mitigerende 
maatregelen tot gevolg hebben dat de gunstige staat van instandhouding van de soorten 
waarvoor ontheffing aangevraagd wordt niet in het geding komt, zal het bevoegd gezag naar 
alle waarschijnlijkheid de ontheffing voor het overtreden van de verbodsbepaling(en) verlenen. 
De werkzaamheden kunnen dan met in achtneming van deze voorwaarden, doorgang vinden. 
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6.1 Overzicht vervolgstappen 
De werkzaamheden kunnen binnen de kaders van de Wet natuurbescherming worden 
uitgevoerd, mits aan de hieronder genoemde vervolgstappen wordt voldaan. Hieronder 
worden de aanbevelingen uit de quickscan en aanbevelingen voortvloeiend uit het nader 
onderzoek gecombineerd en puntsgewijs benoemd. 
 

 Algemeen voorkomende broedvogels: Werken buiten de broedtijd (grofweg 15 
maart-15 juli).  

 Vleermuizen (vliegroute): Voorkom lichtuitstraling richting het Koningsdiep. 
Anders nader onderzoek (mei-augustus). 

 Das: Voorkom verstoring van eventuele dassen in de dassenpijpen en schade aan 
pijpen. 

 Waterspitsmuis: Ontheffingsaanvraag op basis van een activiteitenplan. 

 Grote modderkruiper: Ontheffingsaanvraag op basis van een activiteitenplan. 

 Ringslang: Voorkomen verstoring, verwonding of het doden van eventueel in het 
bosperceel van Stichting Landgoed ’t Skopje verblijvende ringslangen. 

 Hazelworm: Voorkomen verstoring, verwonding of het doden van eventueel in het 
bosperceel van Stichting Landgoed ’t Skopje voorkomende hazelwormen. 

 Poelkikker: Ontheffingsaanvraag op basis van een activiteitenplan. 

 Vrijgestelde soorten: Het naleven van de zorgplicht. 
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1 Inleiding 

1.1 Administratieve gegevens 

• type onderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek 

• bevoegde overheid: gemeente Opsterland 

• onderzoekskader: een omgevingsvergunningsaanvraag 

• datum veldonderzoek: 29-30 mei en 27-28 juni 2017 

• locatie plangebied: 

- ligging: het onderzoek heeft plaatsgevonden in vier deelgebieden (1 t/m 4) die zich bevinden 

in de Hemrikkerscharren Zuid en Oost, circa 100 m (deelgebied 4) en circa 350 m (deelge-

bieden 1 t/m 3) ten zuiden van het Alddjip en ten noorden van de Bûtewei (ten noorden van 

Hemrik; zie figuur 1). Elk deelgebied bestaat uit twee delen, namelijk een deel dat behoort tot 

het plangebied (zie lichtgroene zones op de figuren 3 en 4) en een deel dat behoort tot het 

onderzoeksgebied (zie lichtroze zones op de figuren 3 en 4). In het plangebied zijn plag-

werkzaamheden gepland, terwijl in het onderzoeksgebied geen bodemingrepen zijn voorzien. 

Het onderzoeksgebied is op verzoek van de provincie toegevoegd ten behoeve van de door-

ontwikkeling van het archeologiebeleid (FAMKE: Friese Archeologische MonumentenKaart 

Extra; http://www.fryslan.nl/famke). 

- plaats: Hemrik 

- gemeente: Opsterland 

- provincie: Fryslân 

- toponiem: Hemrikkerscharren 

- oppervlakte deelgebied 1: 5,78 ha (plangebied 3,63 ha, onderzoeksgebied 2,15 ha) 

  deelgebied 2: 3,29 ha (plangebied 1,56 ha, onderzoeksgebied 1,73 ha) 

  deelgebied 3: 5,41 ha (plangebied 2,69 ha, onderzoeksgebied 2,72 ha) 

  deelgebied 4: 2,91 ha (plangebied 1,42 ha, onderzoeksgebied 1,49 ha) 

- kaartblad topografische kaart Nederland 1:25.000: 11E en 11G 

centrumcoördinaten (X/Y):  - deelgebied 1: 203.558/562.143  

    - deelgebied 2: 203.875/562.451 

    - deelgebied 3: 204.757/562.855 

    - deelgebied 4: 204.909/563.218 

• afbakening onderzoekszone: straal van 300 m rondom de deelgebieden 

• ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 4545780100 

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

OPHOS2 en wordt binnen een termijn van 2 jaar overgedragen aan het Noordelijk Archeolo-

gisch Depot te Nuis. De digitale documentatie wordt ook gedeponeerd bij het nationale digitale 

archeologische archief EDNA. 
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1.2 Aanleiding en doelstelling 

In het plangebied zijn bodemingrepen gepland (zie § 2.5 voor een verdere beschrijving) die mo-

gelijk bedreigend zijn voor eventuele archeologische waarden. Ten behoeve van de omgevings-

vergunning is daarom op basis van gemeentelijke en provinciale richtlijnen een bureau- en inven-

tariserend veldonderzoek uitgevoerd. De doelstelling van het onderzoek in het plangebied is het 

vaststellen van de archeologische waarde. Hiertoe is inzicht in de bodemopbouw en de gaafheid 

ervan van belang en dient te worden onderzocht of in het plangebied archeologische resten 

aanwezig zijn. Het onderzoek in het onderzoeksgebied geeft inzicht in de bodemopbouw en de 

mate van bodemverstoring. 

 

1.3 Onderzoeksvragen 

1. Zijn de archeologisch relevante niveaus intact? 

2. Heeft dat gevolgen voor de archeologische verwachting? 

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

4. Zijn archeologische maatregelen (planaanpassing, vervolgonderzoek, e.d.) noodzakelijk? 

 

1.4 Randvoorwaarden 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De Kwali-

teitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0), beheerd door de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als norm. 

RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van eisen, 4002 Bureauonderzoek, 

4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, 

4004 Opgraven (landbodems) en 4006 Specialistisch onderzoek. 
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Archeologische perioden

P
re

hi
st

or
ie

Tijdperk Datering

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

eg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat B

Laat A

A

B

C

C: Karolingische tijd

B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

- 1850

- 1945

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

- 4900/5300

- 6450

- 8640

- 9700

- 35.000

- 12.500

- 250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat

2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

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

Hiervoor worden verschillende bronnen gebruikt. Zie tabel 1 voor de dateringen van de in deze 

notitie genoemde archeologische perioden.  
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2.2 Geomorfologie en bodem 

• geomorfologie ontleend aan het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS3): de deelge-

bieden 1 t/m 3 liggen op de zuidelijke overgang van het stroomdal van het huidige Alddjip naar 

de hogergelegen zandgronden (zie figuur 2). Deelgebied 4 ligt in het stroomdal met in het cen-

trum een zandrug. De hogerliggende zandgronden bevinden zich, met uitzondering van het 

zuidoostelijke deel van deelgebied 1, in het onderzoeksgebied (en dus niet in het plangebied). 

Op het AHN zijn in het stroomdal meerdere verlande meanders te herkennen. 

- Deelgebied 1 ligt grotendeels in een zone met een hogergelegen grondmorene, al dan niet 

met welvingen, bedekt met dekzand, zwak golvend (code 3L2). In het zuiden en ook in het 

westen bevindt zich een zone met een dekzandrug, al dan niet met oud bouwlanddek (code 

3K14). In het meest noordelijke deel komt een beekdalbodem met veen voor (code 2R4).  

- In deelgebied 2 is de oostelijke helft grotendeels benoemd als 'glooiing van beekdalzijde' 

(code 3H11) en de westelijke helft grotendeels als beekdalbodem met veen (code 2R4). 

Langs de noordrand komt een laaggelegen beekdalbodem zonder veen voor (code 2R5). 

- Deelgebied 3 bevindt zich grotendeels in een zone met een 'glooiing van beekdalzijde' (code 

3H11). Langs de zuidrand ligt een hogergelegen grondmorene, al dan niet met welvingen, 

bedekt met dekzand, zwak golvend (code 3L2) en langs de noordrand een beekdalbodem 

met veen (code 2R4). 

- In deelgebied 4 bestaat de zuidelijke helft uit een beekdalbodem met veen (code 2R4) en de 

noordelijke helft uit een laaggelegen beekdalbodem zonder veen (code 2R5). 

• bodem ontleend aan ARCHIS3: 

- In deelgebied 1 bestaat ongeveer de zuidelijke helft uit veldpodzolgronden met leemarm en 

zwak lemig fijn zand (code Hn21). In het zuidoosten ligt een kleine zone met gooreerdgron-

den met leemarm en zwak lemig fijn zand (code pZn21) en in het overige, noordelijke deel 

een zone met moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand (code vWz). 

- Deelgebied 2 bevindt zich grotendeels in een zone met beekeerdgronden met leemarm en 

zwak lemig fijn zand en keileem beginnend tussen 0,4 en 1,2 m en ten minste 0,2 m dik (co-

de pZg21x). Het zuidelijke deel ligt in een zone met veldpodzolgronden met leemarm en 

zwak lemig fijn zand (code Hn21) en in het uiterste zuidwesten ligt de oostgrens van een zo-

ne met moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand (code vWz). 

- Deelgebied 3 ligt grotendeels in een zone met veldpodzolgronden met leemarm en zwak le-

mig fijn zand (code Hn21). Alleen langs de noordrand komen moerige eerdgronden voor met 

een moerige bovengrond op zand (code vWz). 

- In deelgebied 4 komen vrijwel uitsluitend beekeerdgronden voor met lemig fijn zand (code 

pZg23). Alleen in de zuidoostelijke hoek liggen moerige eerdgronden met een moerige bo-

vengrond op zand (code vWz). 

 

2.3 Archeologische gegevens  

• bekende archeologische vindplaatsen volgens ARCHIS3 in een straal van 300 m rond de deel-

gebieden: circa 275 m ten zuiden van deelgebied 3 ligt een vindplaats met ARCHIS2-
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waarnemingsnr. 40044 (zie figuur 2). Het betreft een vondst uit 1952 met de bijbehorende be-

schrijving: 'keldertje, opgestapeld van veenspitten, waarin vroeg middeleeuwse bolpotscherven 

en een stukje aangepunt hout.' Dit duidt op resten van een nederzetting uit de Vroege Middel-

eeuwen. 

• eerder uitgevoerd onderzoek in de omgeving volgens ARCHIS3: 

 

zaak-id-nr resultaat/advies  opmerking 

2416865100 booronderzoek naar mogelijke dobbe/pingoruïne; 

niet aangetoond, onder verstoorde toplaag direct 

dekzand met podzolbodem 

circa 125 m ten westen van 

deelgebied 1 

2442688100 booronderzoek; resultaten onbekend circa 275 m ten oosten van 

deelgebied 4 

3980635100 booronderzoek; in plangebied komen beekafzet-

tingen voor, deels met veen (geen vindplaats 

aangetroffen) 

circa 175 m ten noorden van 

deelgebieden 1 en 2 

Tabel 2. Overzicht van eerder archeologisch onderzoek rond de deelgebieden. 

 

• bekende archeologische gegevens uit andere bronnen: 

Op de FAMKE staat in het zuidwestelijke deel van deelgebied 1 (inclusief een onderzoekscirkel 

met een diameter van 200 m) een vuursteenvindplaats aangegeven (zie figuren 2 en 5). Op 

deze locatie is in 1966 een vuursteenafslag gevonden. Hierbij is vermeld dat deze afslag uit 

het Mesolithicum stamt. Op de zuidgrens van deelgebied 4 is ook een dergelijke vuursteen-

vindplaats aangegeven. Hier is in 1966 tijdens de aanleg van een gasleiding een stenen 'aam-

beeld' gevonden, die volgens de vermelding ook uit het Mesolithicum stamt. 

 

2.4 Historische situatie  

Voor het onderzoek naar de historische situatie is gebruik gemaakt van diverse historische en 

topografische kaarten de Kadastrale Minuut uit het begin van de 19e eeuw 

(http://frieslandopdekaart.nl, http://hisgis.nl en http://topotijdreis.nl).  

• historisch gebruik: op de historische kaarten is te zien dat het Alddjip allerlei meanders had. 

Veel van deze meanders lagen aan de noordzijde van de huidige loop, maar ook ten zuiden 

hiervan, in de deelgebieden, kunnen enkele oude, verlande meanders uit deze periode aanwe-

zig zijn. In de loop van de 20e eeuw is het Alddjip grotendeels rechtgetrokken. 

Het gebied ter hoogte van de deelgebieden is op de oude kaarten aangegeven als deels ont-

gonnen en in gebruik als grasland, andere delen bestaan nog uit onontgonnen veen/heide. In 

de loop van de 19e en 20e eeuw worden de rest van het gebied ook ontgonnen. De hogere de-

len zijn in gebruik als akker en grasland, de lagere delen alleen als grasland. Vooral in de ja-

ren 50 van de vorige eeuw wordt op de hogere delen bos aangeplant. Aan die situatie is sinds-

dien weinig veranderd. 
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• consequentie voor de archeologie (verwachting, verstoringen, resten van historische bebou-

wing): veenontginningen, eventuele egalisaties en het agrarisch gebruik van het land heeft de 

top van de laagopeenvolging in de deelgebieden mogelijk deels verstoord. Tot hoe diep versto-

ringen reiken en in hoeverre daarbij eventuele archeologische resten zijn verstoord, is onbe-

kend. 

 

2.5 Huidige en toekomstige situatie 

• huidig gebruik: de lagere delen van de deelgebieden zijn in gebruik als grasland en behoren 

grotendeels tot het plangebied. De hogere delen zijn in gebruik als bos (in deelgebied 2 recent 

gerooid bos). De beboste delen liggen volledig in het onderzoeksgebied. 

• toekomstig gebruik: in het plangebied zijn plagwerkzaamheden voorzien. Tot hoe diep zal wor-

den geplagd is nog niet duidelijk. In het onderzoeksgebied zijn geen bodemingrepen gepland. 

• consequentie voor de archeologie (verstoring, methodiek veldonderzoek): het huidige gebruik 

heeft vermoedelijk geen grote invloed op de in het gebied aanwezige laagopeenvolging en de 

eventueel daarin aanwezige archeologische waarden (met uitzondering van het lostrekken van 

boomstronken), maar de geplande plagwerkzaamheden mogelijk wel. 

 

2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting/advies 

• archeologische verwachting: volgens de FAMKE kunnen in de hogere delen van de deelgebie-

den (aan het maaiveld en in en/of direct onder de bouwvoor) archeologische resten uit de 

Steentijd voorkomen. Deze resten zijn naar verwachting ernstig verstoord. In de lagere delen 

kunnen direct onder de bouwvoor of op enige diepte archeologische niveaus uit de Steentijd 

aanwezig zijn. Deze kunnen zijn afgedekt door een zandpakket en/of organisch materiaal. 

Mochten zich hier afgedekte archeologische resten bevinden, dan zullen deze van goede kwa-

liteit zijn. 

Daarnaast kunnen in de deelgebieden resten uit de periode IJzertijd t/m Middeleeuwen worden 

verwacht, met name vroeg- en vol-middeleeuwse veenontginningen. Op en in het veen kunnen 

ook huisterpen voorkomen. 

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

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

- de top van het dekzand. Hierin kunnen, vooral ter plaatse van dekzandkoppen en -ruggen 

langs rand van het beekdal en mogelijk ook in het beekdal, resten van bewoning uit de peri-

ode Steentijd t/m Bronstijd aanwezig zijn. De ligging van de deelgebieden langs de rand van 

het beekdal 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 in de loop van de tijd zijn afgedekt met veen. Veenontginningen en agrarisch 

gebruik van het gebied, en ook insnijdingen van de verschillende beeklopen van het Alddjip, 

kunnen het veen (deels) hebben opgeruimd. Naar verwachting is de top van het dekzand 
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hierdoor slechts plaatselijk verstoord. De archeologische verwachting voor dit niveau is 

daarom 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 vermoedelijk 

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

hoge archeologische verwachting. 

- een derde archeologisch relevant niveau betreft de beekafzettingen in het beekdal. Hierin 

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

schillende archeologische perioden aanwezig zijn. De archeologische verwachting voor dit 

niveau is middelhoog.  

• archeologisch advies: volgens de FAMKE is voor het plangebied voor de periode Steentijd t/m 

Bronstijd een karterend onderzoek 2 of een quickscan noodzakelijk (in deelgebied 1 voor een 

klein deel karterend onderzoek 1). Voor de periode IJzertijd t/m Middeleeuwen geldt dat een 

historisch en karterend onderzoek moet worden uitgevoerd. Op basis van de offerteaan-

vraag/adviesdocument van de beleidsmedewerker archeologie van de provincie Fryslân (Mevr. 

S de Bruijn) dient het volgende onderzoek te worden uitgevoerd: in alle vier deelgebieden 

moeten (in afwijking van de FAMKE) 6 boringen per hectare worden gezet om inzicht te krijgen 

in de bodemopbouw en de mate van verstoring ervan. Ook eventueel aanwezige archeolo-

gische vondsten worden beschreven. Het onderzoek is met name gericht op de archeologie uit 

de periode Steentijd t/m Bronstijd, maar er dient ook aandacht besteed te worden aan de ar-

cheologie van latere perioden. In deelgebied 1 en ook in deelgebied 4 bevindt zich een beken-

de vuursteenvindplaats. Het onderzoek dient inzicht te te geven in de mate van verstoring van 

deze vindplaatsen (voor zover gelegen binnen het plangebied) aan de hand van de bo-

dem(verstoring). Indien dit tijdens het veldwerk nodig wordt geacht, mag binnen deze vind-

plaatsen het boorgrid worden verdicht met extra gutsboringen tot een maximum van in totaal 

12 boringen per hectare. Op grond van de resultaten wordt bepaald of, en zo ja in welke vorm, 

vervolgonderzoek noodzakelijk is. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode  

• oppervlaktekartering: er is geen systematische oppervlaktekartering uitgevoerd. Wel is tijdens 

het booronderzoek in molshopen, kale stukken (gras)land en boomvallen naar archeologische 

artefacten gezocht. Hierbij zijn geen vondsten gedaan. 

• positie boringen: 6 boringen per hectare, wat resulteert in een boorgrid van circa 49 x 34 m 

(zie figuren 3 en 4). In het westelijke deel van deelgebied 1 zijn rondom de boringen 21 en 22 

(met een intacte podzolbodem) en in het zuidelijke deel van deelgebied 4 rondom boring 90 

(met een B-horizont onder verspoeld pleistoceen zand) enkele tussenboringen gezet. 

• gebruikt boormateriaal: gutsboor Ø 2 cm en Edelmanboor Ø 7 cm  

• totaal aantal boringen: 108 

• minimaal geboorde diepte: 0,3 m -Mv 

• maximaal geboorde diepte: 1,65 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. In bebost gebied zijn de NAP-

hoogtes van het maaiveld afgeleid van het AHN. 

 

3.2 Resultaten  

Inleiding 

Hieronder worden per deelgebied de resultaten van het veldonderzoek opgesomd. Op de figuren 

3 en 4 is per boring te zien of onder de verstoorde toplaag/bouwvoor direct dekzand met een 

podzolbodem ligt. Aangegeven is of de podzolbodem intact is (A- en/of E-horizont aanwezig), of 

verstoord is tot in de B-, BC- of C-horizont. In een aantal boringen ontbreekt het dekzand en ligt 

onder de verstoorde toplaag direct een laag keizand en/of keileem. In de lagere delen zijn in de 

meeste boringen zandige beekafzettingen aangetroffen. Indien in de boringen onder de beekaf-

zettingen dekzand (zonder podzolbodem) of keizand/keileem is herkend, is dit ook aangegeven. 

In enkele boringen komt onder de beekafzettingen een podzolbodem voor. In deze boringen is de 

top van de podzolbodem geërodeerd (verspoeld) tot in de B-horizont. Tenslotte zijn in deelgebied 

4 in een aantal boringen mogelijke resten van een rivierterras aangetroffen. 

 

Deelgebied 1 

In deelgebied 1 bestaat de top van de laagopeenvolging uit een bouwvoor/verstoorde toplaag 

(lichtbruingrijs tot bruingrijs, zwak tot sterk humeus, zwak siltig, matig fijn zand). Deze is in de 

twee meest zuidelijke percelen in het algemeen dikker (meestal 0,4 tot 0,9 m dik) dan in het ove-

rige deel van deelgebied 1 (circa 0,3 m dik). Alleen ter hoogte van het bospad (boringen 24 t/m 

26; zie ook figuur 1) is de verstoorde toplaag circa 0,18 m dik. De beide zuidelijke percelen zijn 
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in het verleden waarschijnlijk gediepploegd/gemengwoeld om de hier aanwezige podzolbodem te 

breken ten behoeve van een betere drainage (zie hieronder). Het genoemde pad bestond al ten 

tijde van deze werkzaamheden, waardoor de bodem hieronder niet diep is verstoord.  

 

In het zuidelijke en centrale (hogere) deel van deelgebied 1 komt onder de verstoorde toplaag 

dekzand voor waarin een podzolbodem is gevormd. Deze podzolbodem is meestal vrij ernstig 

verstoord (tot in de BC- of C-horizont; zie hierboven). In de boringen 25 en 26, ter hoogte van 

het bospad (zie hierboven), is de podzolbodem intact (E-horizont aanwezig). In boring 24, die 

ook in dit pad is gezet, is alleen de top van de podzolbodem verstoord (tot in de top van de B-

horizont). De aanwezigheid van het pad heeft ervoor gezorgd dat de onderliggende podzolbodem 

grotendeels intact is gebleven. Ter hoogte van de boringen 21, 22 en 37 (in het plangebied) is 

ook een zone met een intacte podzolbodem aangetroffen. Enkele flankerende boringen zijn tot in 

de B-horizont verstoord (boringen 20, 23, 34 en 35). Deze intacte zone is op figuur 5 aangege-

ven met een rode kleur. Beide intacte zones bevinden zich op de noordoostelijke flank van een 

grote dekzandrug, op de overgang naar het beekdal van het Alddjip. Dergelijke flanken zijn zeer 

geschikt geweest voor bewoning in de Steentijd. De intacte zones liggen deels ook binnen de 

onderzoekszone van een bekende vuursteenvindplaats (zie § 2.3 en de figuren 2 en 5). Tijdens 

het veldonderzoek zijn geen nieuwe aanwijzingen voor deze vindplaats gevonden. De kans is 

echter groot dat, indien de positionering van de vondstmelding uit 1966 correct is, in deze zones 

intacte archeologische resten uit de Steentijd voorkomen die fysieke en planologische bescher-

ming verdienen (zie § 4.2 en figuur 5). 

 

In het noordelijke en noordoostelijke (lagere) deel van deelgebied 1 bevindt zich onder de ver-

stoorde toplaag een 0,15 tot minstens 1,22 m dik pakket zandige beekafzettingen (lichtbruingrijs 

tot lichtgrijs, humusarm tot matig humeus, zwak tot sterk siltig, matig fijn zand). In meerdere 

boringen is de basis van de beekafzettingen niet opgeboord. Het zand is vrij ‘schoon’, er komen 

alleen kleine plantenresten en soms enkele dunne humuslagen in voor. De top van de beekafzet-

tingen is meestal erg compact, moeilijk te doorboren en daardoor moeilijk te onderscheiden van 

intact dekzand. Waarschijnlijk bestaan de compacte zandafzettingen (deels) uit verspoeld dek-

zand (zonder bijmenging). In boring 6 bevindt zich tussen de verstoorde toplaag en het dekzand 

een 0,05 m dikke veenlaag (donkerbruinzwart, sterk zandig, veraard veen). Deze veenlaag is tot 

de beekafzettingen gerekend. In de beekafzettingen kunnen archeologische resten voorkomen 

(zie § 4.2 en figuur 5). 

 

Onder de zones met dekzand en de zones met beekafzettingen komen (vrijwel zeker) ook kei-

zand en/of keileem voor, maar deze afzettingen zijn in deelgebied 1 niet opgeboord. Ze bevinden 

zich blijkbaar op een dieper niveau dan in de andere drie deelgebieden, waar ze bijna overal 

binnen 1,5 m -Mv voorkomen. 
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Deelgebied 2 

De top van de laagopeenvolging in deelgebied 2 bestaat uit een bouwvoor/verstoorde toplaag 

(bruingrijs, zwak tot matig humeus, zwak tot matig siltig, matig fijn zand). Deze is in het relatief 

hooggelegen onderzoeksgebied van deelgebied 2 (recent gerooid bos) in het algemeen dikker 

(meestal 0,5 tot 0,9 m dik) dan in het relatief laaggelegen plangebied van hetzelfde deelgebied 

(0,13 tot 0,32 m dik). Het onderzoeksgebied is in het verleden waarschijnlijk ge-

diepploegd/gemengwoeld (voorafgaand aan de bosaanplant?) om de hier aanwezige podzolbo-

dem te breken ten behoeve van een betere drainage (zie hieronder). 

 

In het onderzoeksgebied komt onder de verstoorde toplaag in de meeste boringen dekzand voor 

waarin een podzolbodem is gevormd. Deze podzolbodem is meestal ernstig verstoord (tot in de 

C-horizont; zie hierboven). In de boringen 56 en 57 is de podzolbodem intact (E-horizont aanwe-

zig). In de boringen 41 en 58 komt onder een zandige beekafzetting een podzolbodem voor, 

waarvan de top is verdwenen (B-horizont aanwezig). Dit is waarschijnlijk het gevolg van verspoe-

ling. De (relatief) intacte zone bevindt zich op de noordwestelijke flank van een grote dekzand-

rug, op de overgang naar het beekdal van het Alddjip. Dergelijke flanken zijn zeer geschikt ge-

weest voor bewoning in de Steentijd. Tijdens het veldonderzoek zijn geen aanwijzingen voor een 

archeologische vindplaats gevonden. Echter, door de gehanteerde veldwerkmethode (ongeschikt 

voor het aantreffen van vuursteenvindplaatsen) en de aanwezige humeuze en begroeide toplaag 

(slechte vondstzichtbaarheid aan de oppervlakte), was de kans op het aantreffen van directe 

aanwijzingen voor een dergelijke vindplaats klein (zie § 4.2 en figuur 5). 

 

In de boringen 41, 51, 55 en 58 in het onderzoeksgebied en in het gehele, relatief laaggelegen 

plangebied (binnen deelgebied 2) bevindt zich onder de verstoorde toplaag een 0,13 tot 0,47 m 

dik pakket zandige beekafzettingen (grijsgeel tot lichtgrijs, humusarm, soms zwak humeus, zwak 

tot sterk siltig, matig fijn zand, soms met humusvlekken). Het zand is zeer ‘schoon’, er komt 

(vrijwel) geen bijmenging in voor. De top van de beekafzettingen is meestal erg compact, moeilijk 

te doorboren en daardoor moeilijk te onderscheiden van intact dekzand. Waarschijnlijk bestaan 

de compacte zandafzettingen (deels) uit verspoeld dekzand (zonder bijmenging). In deze afzet-

tingen kunnen archeologische resten uit de Steentijd en latere perioden voorkomen, maar resten 

van visweren, kano's e.d. worden hier niet verwacht (zie § 4.2 en figuur 5). 

 

Onder de beekafzettingen (met uitzondering van de boringen 41 en 58, zie hierboven) komt tus-

sen 0,35 en 0,65 m -Mv keizand en/of keileem voor (lichtgeelgrijs, sterk siltig, matig grof, zwak 

grindig zand en lichtgroengrijze, sterk zandige, zwak grindige leem). Deze afzettingen bevinden 

zich ook onder de zones met dekzand, maar zijn daar niet opgeboord. 

 

Deelgebied 3 

In het meest zuidwestelijke deel van deelgebied 3 zijn geen boringen gezet als gevolg van het 

ontbreken van betredingstoestemming (zie figuur 4). De laagopeenvolging is hier dus niet vast-

gesteld. De top van de laagopeenvolging in het relatief hooggelegen, beboste onderzoeksgebied 
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van deelgebied 3 bestaat uit een 0,1 tot 0,3 m dikke strooisellaag (zie figuren 2 en 4). Onder de 

strooisellaag, en in het relatief laaggelegen plangebied van deelgebied 3 direct vanaf het maai-

veld, ligt een 0,1 tot 0,35 m dikke bouwvoor (lichtbruingrijs tot donkerbruingrijs, zwak tot sterk 

humeus, matig siltig, matig fijn zand). In de boringen 71 en 73 is de bouwvoor/verstoorde toplaag 

circa 0,5 m dik. Op basis van de relatief dunne bouwvoor mag worden aangenomen dat in deel-

gebied 3 niet is gediepploegd/gemengwoeld. 

 

Alleen in de boringen 61, 63 en 67 komt onder de bouwvoor dekzand voor. In het dekzand is een 

podzolbodem is gevormd. In de boringen 61 en 63 is de podzolbodem ernstig verstoord. Deze 

verstoring is waarschijnlijk veroorzaakt door egalisatie. In boringen 67 is de podzolbodem intact 

(E-horizont aanwezig). Deze kleine intacte zone bevindt zich op de noordelijke flank van een 

grote dekzandrug, op de overgang naar het beekdal van het Alddjip. Dergelijke flanken zijn zeer 

geschikt geweest voor bewoning in de Steentijd. Tijdens het veldonderzoek zijn geen aanwijzin-

gen voor een archeologische vindplaats gevonden. Echter, door de gehanteerde veldwerkmetho-

de (ongeschikt voor het aantreffen van vuursteenvindplaatsen) en de aanwezige humeuze en 

begroeide toplaag (slechte vondstzichtbaarheid aan de oppervlakte), was de kans op het aantref-

fen van directe aanwijzingen voor een dergelijke vindplaats klein (zie § 4.2). 

 

In de boringen 62 en 64 t/m 66 en 80 ligt direct onder de bouwvoor een pakket met keizand en/of 

keileem. In de overige boringen binnen deelgebied 3 ligt het keizand/keileem onder een 0,05 tot 

minstens 1,3 m dik pakket zandige beekafzettingen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het kei-

zand/keileem is niet in elke boring opgeboord. Het pakket zandige beekafzettingen (grijsbruin tot 

lichtgrijs, humusarm, matig tot sterk siltig, matig fijn zand, regelmatig zwak grindig of met fijne 

grindjes, regelmatig met humusvlekken, soms met lemige laagjes) bestaat uit zeer ‘schoon’ zand. 

Buiten een regelmatig voorkomende grindigheid komt er (vrijwel) geen bijmenging in voor. Waar-

schijnlijk bestaat een deel van de beekafzettingen uit verspoeld dekzand (zonder bijmenging). In 

de beekafzettingen kunnen archeologische resten voorkomen (zie § 4.2 en figuur 5). 

 

Deelgebied 4 

De top van de laagopeenvolging in het relatief hooggelegen, beboste deel van het onderzoeks-

gebied van deelgebied 4 (zie figuren 2 en 4) bestaat uit een 0,15 tot 0,25 m dikke strooisellaag. 

Onder de strooisellaag ligt een 0,05 tot 0,12 m dikke verstoorde toplaag (lichtgrijs tot bruingrijs, 

humusarm tot matig humeus, matig siltig, matig fijn, regelmatig zwak grindig zand, meestal met 

humusvlekken). Aangezien de verstoorde toplaag zeer dun is, is de kans groot dat de bodem 

hier nooit machinaal is bewerkt. In het relatief laaggelegen plangebied (van deelgebied 4) en het 

noordelijke deel van het onderzoeksgebied ontbreekt de strooisellaag en bestaat de verstoorde 

toplaag uit een 0,2 tot 0,5 m dikke bouwvoor (bruingrijs, matig humeus, matig siltig, matig fijn 

zand).  

 

In het relatief hooggelegen deel van deelgebied 4 is het zand meestal vanaf de top zwak tot 

sterk grindig (lichtgrijs tot grijsbruin, matig tot sterk siltig, matig fijn zand; boringen 99, 100, 102 
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t/m 104, 106 en 108), terwijl in het relatief laaggelegen deel het zand pas op een dieper niveau 

grindig is. De grindige zandrug betreft verspoeld keizand en keileem en is mogelijk een deel van 

een rivierterras die behoort tot de pleistocene fase van het rivier-/beekdal van het huidige Alddjip 

(op figuur 4 aangeduid als mogelijk terrasrest). In de boringen 90, 101 en 108 is in het zand een 

podzolbodem gevormd (boringen 90 en 101 niet grindig). In boring 108 is de podzolbodem intact 

(E-horizont aanwezig). In boring 101 is de podzolbodem verstoord tot in de B-horizont. In boring 

90 is de podzolbodem verspoeld tot in de B-horizont en ligt op de B-horizont een 0,3 m dik pak-

ket beekafzettingen (zie hieronder). De grindige zandrug, die deels in het plangebied ligt (ter 

hoogte van de boringen 90, 104 en 106), is mogelijk zeer geschikt geweest voor bewoning in de 

Steentijd, en ligt ook deels binnen de onderzoekszone van een bekende vuursteenvindplaats (zie 

§ 2.3 en de figuren 2 en 5). De kans is groot dat, indien de positionering van de vondstmelding 

uit 1966 (en de determinatie van de gevonden steen) correct is, hier intacte archeologische res-

ten uit de Steentijd (en/of latere perioden) voorkomen die fysieke en planologische bescherming 

verdienen (zie § 4.2). Tijdens het veldonderzoek zijn geen nieuwe aanwijzingen voor deze vind-

plaats gevonden. Echter, door de gehanteerde veldwerkmethode (ongeschikt voor het aantreffen 

van vuursteenvindplaatsen) en de aanwezige humeuze en begroeide toplaag (slechte vondst-

zichtbaarheid aan de oppervlakte), was de kans op het aantreffen van directe aanwijzingen voor 

een dergelijke vindplaats klein (zie § 4.2). Naast de archeologische waarde, heeft de grindige 

zandrug (terrasrest) wellicht ook een geologische waarde. 

 

In het overige, relatief laaggelegen deel van deelgebied 4 ligt een 0,27 tot minstens 1,4 m dik 

pakket zandige beekafzettingen met daaronder keizand/keileem. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat het keizand/keileem is niet in elke boring opgeboord. Het pakket zandige beekafzettingen 

(grijsbruin tot lichtgrijs, humusarm, matig tot sterk siltig, matig fijn, soms matig grof zand, regel-

matig zwak grindig, regelmatig met humusvlekken, soms met humuslaagjes) bestaat uit zeer 

‘schoon’ zand. Buiten een regelmatig voorkomende grindigheid komt er (vrijwel) geen bijmenging 

in voor. Waarschijnlijk bestaan de beekafzettingen uit verspoeld dekzand, keizand en keileem. In 

de beekafzettingen kunnen archeologische resten voorkomen (zie § 4.2 en figuur 5).  

In boring 88 ontbreken de beekafzettingen en ligt direct onder de bouwvoor een pakket met kei-

zand en keileem. 
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4 Samenvatting 

4.1 Conclusies  

De conclusies worden gegeven in de vorm van antwoorden op de onderzoeksvragen (zie § 1.3). 

 

1. Zijn de drie archeologisch relevante niveaus intact? 

- de top van het dekzand, waarin resten van bewoning uit de periode Steentijd t/m Bronstijd 

aanwezig kunnen zijn: het in de vier deelgebieden aanwezige dekzand blijkt niet meer te zijn 

afgedekt met veen. Veenontginningen en agrarisch gebruik van het gebied, maar ook insnij-

dingen van de verschillende beeklopen van het Alddjip, hebben het veen opgeruimd en de 

top van het dekzand meestal matig tot ernstig verstoord. In alle vier deelgebieden zijn echter 

wel zones met een (redelijk) intacte podzolbodem aangetroffen, ook ter hoogte van twee be-

kende vindplaatsen uit de Steentijd. Hoewel ter hoogte van de beide vindplaatsen geen 

nieuwe, aanvullende aanwijzingen zijn gevonden, mag worden aangenomen dat (als de posi-

tionering van de vondstmeldingen uit 1966 juist zijn) hier intacte archeologische resten voor-

komen. Daarnaast komt in deelgebied 4 een grindige zandrug voor, die is geïnterpreteerd als 

een mogelijke terrasrest, waarop mogelijk intacte resten uit de Steentijd t/m Bronstijd zich 

bevinden. Ook resten uit latere perioden zijn niet uitgesloten, zoals paden die aansluiten op 

voorden in het beekdal. Naast de archeologische waarde, heeft de mogelijke terrasrest wel-

licht ook een geologische waarde. 

- de top van het veen, waarin zich resten van bewoning uit de periode IJzertijd t/m Nieuwe tijd 

kunnen bevinden: in de deelgebieden komt geen veen van betekenis meer voor.  

- beekafzettingen in het beekdal, waarin beekdalfenomenen, zoals offergaven, visvanginstalla-

ties, kano’s en voorden uit verschillende archeologische perioden aanwezig kunnen zijn: in 

grote delen van de deelgebieden komen zandige beekafzettingen voor (met zeer weinig or-

ganische bijmenging). Het pakket met beekafzettingen is grotendeels intact, alleen de oor-

spronkelijke top ervan zal zijn verploegd en opgenomen in de bouwvoor/verstoorde toplaag. 

2. Heeft dat gevolgen voor de archeologische verwachting? 

- de archeologische verwachting voor de (redelijk) intacte zones van het dekzand blijven hoog 

in alle vier deelgebieden en de grindige zandrug in deelgebied 4. De zones die zijn verstoord 

tot in de BC- of C-horizont kunnen een lage (kwaltitatieve) verwachting krijgen. 

- de archeologische verwachting voor de top van het veen moet worden bijgesteld naar laag.  

- de archeologische verwachting voor het pakket met beekafzettingen blijft middelhoog. 

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

Tijdens het veldonderzoek zijn hiervoor geen aanwijzingen gevonden. 

4. Zijn archeologische maatregelen (planaanpassing, vervolgonderzoek, e.d.) noodzakelijk? 

Archeologische maatregelen worden noodzakelijk geacht (zie § 4.2). 
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4.2 Aanbevelingen  

 

4.2.1 Deelgebied 1. 

Plangebied 

Aangezien in het plangebied van deelgebied 1 een intacte podzolbodem is herkend en er een 

bekende vindplaats uit de Steentijd voorkomt, bestaat de kans dat hier een deels intacte vind-

plaats uit de Steentijd ligt. Aangezien de top van de intacte podzolbodem hier ongeveer op 0,3 m 

-Mv ligt, wordt aanbevolen een zone rondom boring 22, in rood aangegeven op figuur 5, te vrij-

waren van bodemingrepen (dus niet plaggen). Zelfs oppervlakkige ingrepen (zoals spoorvorming 

van machines) kunnen een dergelijke vindplaats verstoren en/of de beschermende toplaag weg-

nemen. Indien men toch ook hier graag wil plaggen, zal vervolgonderzoek moeten plaatsvinden 

om meer aanwijzingen voor een vindplaats op te sporen en, indien er inderdaad een vindplaats 

ligt, een betere indruk te kunnen krijgen over de aard, omvang, kwaliteit (gaafheid en conserve-

ring) en datering ervan. 

In het overige deel van het plangebied komen ook dekzandzones met een podzolbodem voor. 

Hoewel deze zones in het algemeen ernstig verstoord zijn, is het niet uitgesloten dat hier nog 

dieper ingegraven archeologische sporen aanwezig zijn. Daarnaast komen er zones voor met 

een pakket beekafzettingen. Aangezien deze zones relatief ondiep verstoord zijn (circa 0,3 m -

Mv), kunnen op en in dit zand (deels) intacte vindplaatsen uit de Steentijd en latere perioden 

voorkomen. In de diepere beekafzettingen kunnen ook archeologische resten, zoals visweren, 

kano’s, e.d. en andere losse vondsten liggen. Daarom wordt aanbevolen de geplande plagwerk-

zaamheden hier archeologisch te laten begeleiden, indien de geplande bodemingrepen dieper 

reiken dan 0,1 m -Mv (zie groene zones op figuur 5). 

 

Onderzoeksgebied 

In het onderzoeksgebied van deelgebied 1 komen zones met een (grotendeels) intacte podzol-

bodem voor. Indien in de toekomst hier bodemingrepen worden gepland, is in deze zones arche-

ologisch vervolgonderzoek noodzakelijk (vooral op zoek naar vindplaatsen uit de Steentijd). 

 

4.2.2 Deelgebied 2. 

Plangebied 

In het plangebied van deelgebied 2 komt een dunne laag beekafzettingen voor (op keizand en 

keileem). Aangezien de bodem hier relatief ondiep is verstoord (circa 0,2 - 0,3 m -Mv), kunnen 

op en in dit zand (deels) intacte vindplaatsen uit de Steentijd en latere perioden voorkomen. 

Archeologische resten zoals visweren, kano’s worden in dit zand niet verwacht. Daarom wordt 

aanbevolen de geplande plagwerkzaamheden in het plangebied archeologisch te laten begelei-

den, indien de geplande bodemingrepen dieper reiken dan 0,1 m -Mv (zie groene zone op figuur 

5). 
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Onderzoeksgebied 

In het onderzoeksgebied van deelgebied 2 komt een zone met een (grotendeels) intacte podzol-

bodem voor. Indien in de toekomst hier bodemingrepen worden gepland, is in deze zone archeo-

logisch vervolgonderzoek noodzakelijk (vooral op zoek naar vindplaatsen uit de Steentijd). 

 

4.2.3 Deelgebied 3. 

Plangebied 

In het plangebied van deelgebied 3 komt een pakket beekafzettingen voor (op keizand en kei-

leem). Aangezien de bodem hier relatief ondiep is verstoord (circa 0,2 - 0,3 m -Mv), kunnen op 

en in dit zand (deels) intacte vindplaatsen uit de Steentijd en latere perioden voorkomen. In de 

diepere beekafzettingen kunnen archeologische resten, zoals visweren, kano’s, e.d. en andere 

losse vondsten voorkomen. Daarom wordt aanbevolen de geplande plagwerkzaamheden in het 

plangebied archeologisch te laten begeleiden, indien de geplande bodemingrepen dieper reiken 

dan 0,1 m -Mv (zie groene zone op figuur 5). 

 

Onderzoeksgebied 

In het onderzoeksgebied van deelgebied 3 komt een kleine zone met een intacte podzolbodem 

voor. Indien in de toekomst hier bodemingrepen worden gepland, is in deze zone archeologisch 

vervolgonderzoek noodzakelijk (vooral op zoek naar vindplaatsen uit de Steentijd). 

 

4.2.4 Deelgebied 4 

Plangebied 

Aangezien in het plangebied van deelgebied 4 in boring 90 een redelijke intacte podzolbodem is 

herkend en in de directe nabijheid van deze boring een bekende vindplaats uit de Steentijd voor-

komt, bestaat de kans dat in deze zone een deels intacte vindplaats uit deze periode ligt. Aanbe-

volen wordt een zone rondom deze boring, in rood aangegeven op figuur 5, te vrijwaren van 

bodemingrepen (dus niet plaggen). Zelfs oppervlakkige ingrepen (zoals spoorvorming van ma-

chines) kunnen een dergelijke vindplaats verstoren en/of de beschermende toplaag wegnemen. 

Indien men toch ook hier graag wil plaggen, zal vervolgonderzoek moeten plaatsvinden om meer 

aanwijzingen voor een vindplaats op te sporen en, indien er inderdaad een vindplaats ligt, een 

betere indruk te kunnen krijgen over de aard, omvang, kwaliteit (gaafheid en conservering) en 

datering ervan. 

In het overige deel van het plangebied komt een pakket beekafzettingen voor (op keizand en 

keileem). Aangezien de bodem hier relatief ondiep is verstoord (circa 0,2 - 0,5 m -Mv), kunnen 

op en in dit zand (deels) intacte vindplaatsen uit de Steentijd en latere perioden voorkomen. In 

de diepere beekafzettingen kunnen archeologische resten, zoals visweren, kano’s, e.d. en ande-

re losse vondsten liggen. Daarom wordt aanbevolen de geplande plagwerkzaamheden hier ar-

cheologisch te laten begeleiden, indien de geplande bodemingrepen dieper reiken dan 0,1 m -Mv 

(zie groene zone op figuur 5). De zuidrand van de mogelijke terrasrest (ter hoogte van de borin-

gen 104 en 106) ligt binnen het plangebied (zie hieronder). Bij een eventuele begeleiding ver-

dient deze zone extra aandacht. 
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Onderzoeksgebied 

In het onderzoeksgebied van deelgebied 4 komt een mogelijke terrasrest voor. Indien in de toe-

komst hier bodemingrepen worden gepland, is hier archeologisch vervolgonderzoek noodzake-

lijk. 

 

De aanbevolen archeologische begeleiding in het plangebied dient te worden uitgevoerd conform 

een vooraf opgesteld Programma van Eisen (PvE). Het PvE dient te zijn goedgekeurd door de 

bevoegde overheid (gemeente Opsterland). 

 

Contactpersoon RAAP: drs. H.W. Veenstra, projectleider, tel. 0512-589140. 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. Ligging van de vier deelgebieden (gearceerd). Inzet: ligging in Nederland (ster). 

Figuur 2. Deelgebieden en vuursteenvindplaatsen (FAMKE) geprojecteerd op het AHN3. 

Figuur 3. Resultaten onderzoek deelgebieden 1 en 2. 

Figuur 4. Resultaten onderzoek deelgebieden 3 en 4. 

Figuur 5. Advieskaart. 

 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 

Tabel 2.  Overzicht van eerder archeologisch onderzoek rond de deelgebieden. 

 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel). 
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Bijlage 1. Boorbeschrijvingen  
 (inclusief lithologisch profiel) 

 



boring: OPHOS2-1
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.700,10, Y: 562.026,59, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,26, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,26 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 1,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 55 cm -Mv / 1,71 m +NAP

boring: OPHOS2-2
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.661,65, Y: 562.043,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,28, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 1,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 1,68 m +NAP

boring: OPHOS2-3
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.703,44, Y: 562.068,53, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,68, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 1,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

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

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,68 m +NAP



boring: OPHOS2-4
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.664,87, Y: 562.085,59, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,88, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 1,88 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 1,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 75 cm -Mv / 1,13 m +NAP

boring: OPHOS2-5
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.626,50, Y: 562.102,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,06, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 1,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

45 cm -Mv / 1,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 55 cm -Mv / 1,51 m +NAP

boring: OPHOS2-6
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.668,23, Y: 562.127,58, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,43, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 1,43 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

42 cm -Mv / 1,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruinzwart, veraard veen, interpretatie: beekafzettingen

47 cm -Mv / 0,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand

52 cm -Mv / 0,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand

55 cm -Mv / 0,88 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 75 cm -Mv / 0,68 m +NAP



boring: OPHOS2-7
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.629,75, Y: 562.144,64, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,75, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 1,75 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 1,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,75 m +NAP

boring: OPHOS2-8
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.591,32, Y: 562.161,63, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,81, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 1,81 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 0,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,71 m +NAP



boring: OPHOS2-9
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.634,45, Y: 562.184,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,31, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 1,31 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

38 cm -Mv / 0,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld dekzand?

60 cm -Mv / 0,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Opmerking: C-horizont?

65 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Opmerking: C-horizont?

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,31 m +NAP

boring: OPHOS2-10
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.594,66, Y: 562.203,60, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,02, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1; boor loopt leeg

0 cm -Mv / 1,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,72 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

100 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

110 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 130 cm -Mv / 0,28 m -NAP



boring: OPHOS2-11
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.556,13, Y: 562.220,57, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,01, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 1,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

38 cm -Mv / 0,63 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

60 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, enkele humuslagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

103 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

110 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

120 cm -Mv / 0,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 135 cm -Mv / 0,34 m -NAP

boring: OPHOS2-12
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.597,89, Y: 562.245,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,00, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 1,00 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,70 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

45 cm -Mv / 0,55 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

138 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

143 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgroengrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,50 m -NAP



boring: OPHOS2-13
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.514,53, Y: 562.195,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,59, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 1,59 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld dekzand?

45 cm -Mv / 1,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

80 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,09 m +NAP

boring: OPHOS2-14
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.476,01, Y: 562.212,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,35, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 1,35 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

33 cm -Mv / 1,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijszwart, matig fijn
Opmerking: moerig

37 cm -Mv / 0,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

128 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

132 cm -Mv / 0,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,05 m -NAP



boring: OPHOS2-15
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.479,32, Y: 562.254,78, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,06, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 1,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

27 cm -Mv / 0,79 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
Opmerking: verspoeld dekzand?

50 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, lichtgrijsgeel, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

100 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 135 cm -Mv / 0,29 m -NAP

boring: OPHOS2-16
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.440,92, Y: 562.271,80, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,98, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 0,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

50 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

105 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

112 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,52 m -NAP



boring: OPHOS2-17
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.444,22, Y: 562.313,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,98, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 0,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv / 0,70 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

35 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,52 m -NAP

boring: OPHOS2-18
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.402,42, Y: 562.288,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 0,97, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv / 0,69 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

48 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 130 cm -Mv / 0,33 m -NAP



boring: OPHOS2-19
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.437,58, Y: 562.229,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,07, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 1,07 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

50 cm -Mv / 0,57 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

95 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

103 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgroengrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 130 cm -Mv / 0,23 m -NAP

boring: OPHOS2-20
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.472,85, Y: 562.170,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,59, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,59 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

37 cm -Mv / 2,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

 Einde boring op 50 cm -Mv / 2,09 m +NAP

boring: OPHOS2-21
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.511,18, Y: 562.153,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,37, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

42 cm -Mv / 1,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

58 cm -Mv / 1,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

 Einde boring op 65 cm -Mv / 1,72 m +NAP



boring: OPHOS2-22
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.507,97, Y: 562.111,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,60, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,60 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

33 cm -Mv / 2,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

37 cm -Mv / 2,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: EB-horizont

47 cm -Mv / 2,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

60 cm -Mv / 2,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

 Einde boring op 65 cm -Mv / 1,95 m +NAP

boring: OPHOS2-23
beschrijver: HWV, datum: 29-5-2017, X: 203.549,67, Y: 562.136,74, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,18, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,18 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 1,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

49 cm -Mv / 1,69 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

 Einde boring op 65 cm -Mv / 1,53 m +NAP

boring: OPHOS2-24
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.583,18, Y: 562.116,38, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,24, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,24 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

18 cm -Mv / 2,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

43 cm -Mv / 1,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

 Einde boring op 45 cm -Mv / 1,79 m +NAP



boring: OPHOS2-25
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.619,89, Y: 562.061,83, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,50, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 2,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

30 cm -Mv / 2,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

43 cm -Mv / 2,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

 Einde boring op 50 cm -Mv / 2,00 m +NAP

boring: OPHOS2-26
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.653,99, Y: 562.000,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,14, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,14 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

18 cm -Mv / 1,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont
Opmerking: verrommeld

27 cm -Mv / 1,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

38 cm -Mv / 1,76 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 48 cm -Mv / 1,66 m +NAP

boring: OPHOS2-27
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.620,23, Y: 562.018,62, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,77, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

72 cm -Mv / 2,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 85 cm -Mv / 1,92 m +NAP



boring: OPHOS2-28
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.582,16, Y: 562.071,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,54, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 1,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 85 cm -Mv / 1,69 m +NAP

boring: OPHOS2-29
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.545,37, Y: 562.093,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 3,06, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 3,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

57 cm -Mv / 2,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 2,36 m +NAP



boring: OPHOS2-30
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.580,79, Y: 562.037,48, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,92, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,92 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 1,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Opmerking: overstuiving?

135 cm -Mv / 1,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: BC?

 Einde boring op 155 cm -Mv / 1,37 m +NAP

boring: OPHOS2-31
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.611,77, Y: 561.976,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,75, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,75 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

73 cm -Mv / 2,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 85 cm -Mv / 1,90 m +NAP



boring: OPHOS2-32
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.578,36, Y: 561.994,32, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,36, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

57 cm -Mv / 1,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 1,66 m +NAP

boring: OPHOS2-33
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.538,25, Y: 562.051,83, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,78, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,78 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 1,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 1,88 m +NAP

boring: OPHOS2-34
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.522,99, Y: 562.080,38, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,62, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 2,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 2,02 m +NAP



boring: OPHOS2-35
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.490,00, Y: 562.142,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,58, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,58 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: verstoorde E

42 cm -Mv / 2,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont
Opmerking: onderkant B

47 cm -Mv / 2,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 1,98 m +NAP

boring: OPHOS2-36
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.548,08, Y: 562.177,93, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,87, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 1,87 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

22 cm -Mv / 1,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 30 cm -Mv / 1,57 m +NAP

boring: OPHOS2-37
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.530,14, Y: 562.165,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,13, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,13 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

33 cm -Mv / 1,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont
Opmerking: onderkant E, mogelijk verspoeld

36 cm -Mv / 1,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont
Opmerking: dunne podzol of top B verspoeld

45 cm -Mv / 1,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 55 cm -Mv / 1,58 m +NAP



boring: OPHOS2-38
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.493,94, Y: 562.183,36, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,00, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,00 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 30 cm -Mv / 1,70 m +NAP

boring: OPHOS2-39
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.529,11, Y: 562.124,21, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,63, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 1

0 cm -Mv / 2,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

37 cm -Mv / 2,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

45 cm -Mv / 2,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 2,03 m +NAP

boring: OPHOS2-40
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.776,34, Y: 562.390,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,79, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: 
natuurterrein, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, 
opmerking: deelgebied 2

0 cm -Mv / 1,79 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 1,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,79 m +NAP



boring: OPHOS2-41
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.806,52, Y: 562.369,74, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,44, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: 
natuurterrein, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, 
opmerking: deelgebied 2

0 cm -Mv / 2,44 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

28 cm -Mv / 2,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld of secundair verwaaid dekzand

75 cm -Mv / 1,69 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

80 cm -Mv / 1,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 1,54 m +NAP

boring: OPHOS2-42
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.766,64, Y: 562.438,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,18, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 2

0 cm -Mv / 1,18 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

32 cm -Mv / 0,86 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
Opmerking: verspoeld of secundair verwaaid dekzand

50 cm -Mv / 0,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: keizand

75 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,32 m -NAP



boring: OPHOS2-43
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.736,06, Y: 562.487,68, 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 - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 2

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

32 cm -Mv / 0,60 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
Opmerking: verspoeld of secundair verwaaid dekzand

 Einde boring op 60 cm -Mv / 0,32 m +NAP

boring: OPHOS2-44
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.774,49, Y: 562.470,74, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,03, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 2

0 cm -Mv / 1,03 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

32 cm -Mv / 0,71 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
Opmerking: verspoeld of secundair verwaaid dekzand; zeer compact

 Einde boring op 45 cm -Mv / 0,58 m +NAP

boring: OPHOS2-45
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.816,25, Y: 562.495,48, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,22, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 2

0 cm -Mv / 1,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

13 cm -Mv / 1,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld of secundair verwaaid dekzand

30 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld of secundair verwaaid dekzand

60 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: keizand

80 cm -Mv / 0,42 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 / 0,22 m +NAP



boring: OPHOS2-46
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.854,33, Y: 562.479,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,30, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 2

0 cm -Mv / 1,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 1,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld of secundair verwaaid dekzand

60 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: keizand

70 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,40 m +NAP

boring: OPHOS2-47
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.857,89, Y: 562.520,38, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,20, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 2

0 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld of secundair verwaaid dekzand

60 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: keizand

70 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,30 m +NAP

boring: OPHOS2-48
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.896,29, Y: 562.503,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,20, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 2

0 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld of secundair verwaaid dekzand

40 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: keizand

60 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,40 m +NAP



boring: OPHOS2-49
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.938,02, Y: 562.528,20, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,19, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 2

0 cm -Mv / 1,19 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

22 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld of secundair verwaaid dekzand

67 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: keizand

80 cm -Mv / 0,39 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

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,29 m +NAP

boring: OPHOS2-50
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.976,41, Y: 562.511,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,20, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 2

0 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld of secundair verwaaid dekzand

50 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: keizand

70 cm -Mv / 0,50 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

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,30 m +NAP

boring: OPHOS2-51
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.934,90, Y: 562.485,80, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,09, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 2

0 cm -Mv / 1,09 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

22 cm -Mv / 0,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld of secundair verwaaid dekzand

35 cm -Mv / 0,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: keizand

70 cm -Mv / 0,39 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

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,19 m +NAP



boring: OPHOS2-52
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.973,27, Y: 562.469,16, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,49, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: 
natuurterrein, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, 
opmerking: deelgebied 2

0 cm -Mv / 2,49 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 1,99 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 1,89 m +NAP

boring: OPHOS2-53
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 204.009,51, Y: 562.452,30, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,42, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: 
natuurterrein, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, 
opmerking: deelgebied 2

0 cm -Mv / 2,42 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

57 cm -Mv / 1,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 1,72 m +NAP

boring: OPHOS2-54
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.931,45, Y: 562.444,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,32, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: 
natuurterrein, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, 
opmerking: deelgebied 2

0 cm -Mv / 2,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: + podzolbrokken

85 cm -Mv / 1,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,32 m +NAP



boring: OPHOS2-55
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.890,80, Y: 562.458,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,16, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: 
natuurterrein, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, 
opmerking: deelgebied 2

0 cm -Mv / 2,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: + podzolbrokken

80 cm -Mv / 1,36 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: beekafzettingen
Opmerking: bodemvorming in overstoven of verspoeld zand?

90 cm -Mv / 1,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Opmerking: zeer compact

 Einde boring op 95 cm -Mv / 1,21 m +NAP

boring: OPHOS2-56
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.851,12, Y: 562.436,57, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,22, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: 
natuurterrein, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, 
opmerking: deelgebied 2

0 cm -Mv / 2,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 1,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

70 cm -Mv / 1,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

 Einde boring op 85 cm -Mv / 1,37 m +NAP

boring: OPHOS2-57
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.847,93, Y: 562.395,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,99, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: 
natuurterrein, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, 
opmerking: deelgebied 2

0 cm -Mv / 1,99 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 1,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Opmerking: bodemvorming/stagnatie

75 cm -Mv / 1,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Opmerking: bodemvorming/stagnatie

90 cm -Mv / 1,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, enkele siltlagen, matig fijn
Opmerking: bodemvorming/stagnatie

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,99 m +NAP



boring: OPHOS2-58
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.809,87, Y: 562.411,45, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,22, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: 
natuurterrein, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, 
opmerking: deelgebied 2

0 cm -Mv / 2,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 2,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld dekzand? lijkt geen E

58 cm -Mv / 1,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

70 cm -Mv / 1,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

 Einde boring op 80 cm -Mv / 1,42 m +NAP

boring: OPHOS2-59
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.812,39, Y: 562.457,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 1,22, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: 
natuurterrein, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, 
opmerking: deelgebied 2

0 cm -Mv / 1,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 1,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

30 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

50 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: keizand

65 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 75 cm -Mv / 0,47 m +NAP

boring: OPHOS2-60
beschrijver: HWV, datum: 30-5-2017, X: 203.889,79, Y: 562.419,47, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11G, hoogte: 2,36, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: 
natuurterrein, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, 
opmerking: deelgebied 2

0 cm -Mv / 2,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: + podzolbrokken

90 cm -Mv / 1,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 1,26 m +NAP



boring: OPHOS2-61
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.766,63, Y: 562.778,08, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 2,90, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 2,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, bruin
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: strooisellaag

20 cm -Mv / 2,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

55 cm -Mv / 2,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 2,20 m +NAP

boring: OPHOS2-62
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.767,28, Y: 562.816,45, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 2,70, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 2,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, bruin
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: strooisellaag

15 cm -Mv / 2,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Opmerking: verrommeld?

43 cm -Mv / 2,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig fijn
Opmerking: keizandachtig

50 cm -Mv / 2,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingeel, matig fijn
Opmerking: keizandachtig

 Einde boring op 55 cm -Mv / 2,15 m +NAP



boring: OPHOS2-63
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.801,68, Y: 562.800,31, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 3,19, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 3,19 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, bruin
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: strooisellaag

30 cm -Mv / 2,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs, matig fijn, veel plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: strooisel/bouwvoor

55 cm -Mv / 2,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Opmerking: verrommeld?

63 cm -Mv / 2,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

67 cm -Mv / 2,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

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

boring: OPHOS2-64
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.803,45, Y: 562.845,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 3,03, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 3,03 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, bruin
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: strooisellaag

30 cm -Mv / 2,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 2,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig fijn
Opmerking: keizandachtig

52 cm -Mv / 2,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geel, matig fijn
Opmerking: keizandachtig

60 cm -Mv / 2,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn
Opmerking: keizandachtig?

 Einde boring op 105 cm -Mv / 1,98 m +NAP



boring: OPHOS2-65
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.843,89, Y: 562.828,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 3,24, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 3,24 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, bruin
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: strooisellaag

20 cm -Mv / 3,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: verrommeld

40 cm -Mv / 2,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingeel, matig fijn
Opmerking: keizandachtig

45 cm -Mv / 2,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geel, matig fijn
Opmerking: keizandachtig, fijne grindjes

 Einde boring op 70 cm -Mv / 2,54 m +NAP

boring: OPHOS2-66
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.844,21, Y: 562.871,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 2,88, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 2,88 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, bruin
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: strooisellaag

27 cm -Mv / 2,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

37 cm -Mv / 2,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, matig fijn
Opmerking: keizandachtig

50 cm -Mv / 2,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgrijsgeel, matig fijn
Opmerking: keizandachtig, ook fijne grindjes

 Einde boring op 80 cm -Mv / 2,08 m +NAP



boring: OPHOS2-67
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.886,46, Y: 562.853,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 3,03, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 3,03 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, bruin
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: strooisellaag

15 cm -Mv / 2,88 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

32 cm -Mv / 2,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont, interpretatie: gebioturbeerd

48 cm -Mv / 2,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont
Opmerking: fijne grindjes

63 cm -Mv / 2,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
Opmerking: fijne grindjes

 Einde boring op 80 cm -Mv / 2,23 m +NAP

boring: OPHOS2-68
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.887,80, Y: 562.894,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 3,39, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 3,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, bruin
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: strooisellaag

10 cm -Mv / 3,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

22 cm -Mv / 3,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld

27 cm -Mv / 3,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: lichte stagnatie, mogelijk keizand

45 cm -Mv / 2,94 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn
Opmerking: deels matig grof zand, met fijne grindjes, mogelijk keizand

 Einde boring op 80 cm -Mv / 2,59 m +NAP



boring: OPHOS2-69
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.887,80, Y: 562.894,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 2,61, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 2,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: lichte stagnatie, met fijne grindjes

37 cm -Mv / 2,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: met fijne grindjes

45 cm -Mv / 2,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: met fijne grindjes

55 cm -Mv / 2,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Opmerking: met zandige niveaus

 Einde boring op 80 cm -Mv / 1,81 m +NAP

boring: OPHOS2-70
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.811,77, Y: 562.928,36, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,69, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 1,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld pleistoceen zand

37 cm -Mv / 1,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgroengrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: secundair verspoeld keizand?

75 cm -Mv / 0,94 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: met venig laagje

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,49 m +NAP



boring: OPHOS2-71
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.808,57, Y: 562.884,53, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 2,19, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 2,19 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, zand- en humusbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 1,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: secundair verspoeld keizand?

70 cm -Mv / 1,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,19 m +NAP

boring: OPHOS2-72
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.770,08, Y: 562.903,51, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,68, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 1,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

30 cm -Mv / 1,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: secundair verspoeld keizand?

 Einde boring op 130 cm -Mv / 0,38 m +NAP



boring: OPHOS2-73
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.767,75, Y: 562.860,21, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 2,28, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 2,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 1,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

60 cm -Mv / 1,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

80 cm -Mv / 1,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 90 cm -Mv / 1,38 m +NAP

boring: OPHOS2-74
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.728,36, Y: 562.878,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,75, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 1,75 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

30 cm -Mv / 1,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: secundair verspoeld keizand en keileem?

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,65 m +NAP



boring: OPHOS2-75
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.729,45, Y: 562.838,93, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 2,61, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 2,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, bruin
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: strooisellaag

20 cm -Mv / 2,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

55 cm -Mv / 2,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, zeer fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: matig tot sterk siltig

60 cm -Mv / 2,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, geel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: secundair verspoeld keizand?

 Einde boring op 62 cm -Mv / 1,99 m +NAP

boring: OPHOS2-76
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.686,66, Y: 562.853,79, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,96, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 1,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,76 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

30 cm -Mv / 1,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

50 cm -Mv / 1,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

90 cm -Mv / 1,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: met enkel fijn grindje

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,46 m +NAP



boring: OPHOS2-77
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.683,75, Y: 562.812,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,91, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 1,91 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

25 cm -Mv / 1,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: met enkel fijn grindje

48 cm -Mv / 1,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 70 cm -Mv / 1,21 m +NAP

boring: OPHOS2-78
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.645,00, Y: 562.828,93, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,82, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 1,82 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: stagnatie in verspoeld dekzand?

60 cm -Mv / 1,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 80 cm -Mv / 1,02 m +NAP

boring: OPHOS2-79
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.642,19, Y: 562.786,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,76, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 1,76 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 1,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld dekzand?

20 cm -Mv / 1,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld dekzand?

33 cm -Mv / 1,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld dekzand?

50 cm -Mv / 1,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: keizand

100 cm -Mv / 0,76 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, grijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,56 m +NAP



boring: OPHOS2-80
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.606,58, Y: 562.846,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,38, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 1,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

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

 Einde boring op 60 cm -Mv / 0,78 m +NAP

boring: OPHOS2-81
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.648,22, Y: 562.870,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,58, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 1,58 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

43 cm -Mv / 1,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: met lemige laagjes

60 cm -Mv / 0,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtwitgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,78 m +NAP

boring: OPHOS2-82
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.691,21, Y: 562.896,07, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,62, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 1,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

108 cm -Mv / 0,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, grijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,22 m +NAP



boring: OPHOS2-83
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.731,65, Y: 562.920,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,63, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 1,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

40 cm -Mv / 1,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: met lemige laagjes

60 cm -Mv / 1,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

90 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, grijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,13 m +NAP

boring: OPHOS2-84
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.773,33, Y: 562.945,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,44, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 1,44 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 1,19 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

65 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 85 cm -Mv / 0,59 m +NAP



boring: OPHOS2-85
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.815,05, Y: 562.970,30, 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 - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 1,41 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

60 cm -Mv / 0,81 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

100 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, blauwgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,09 m -NAP

boring: OPHOS2-86
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.853,48, Y: 562.953,22, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,61, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 3

0 cm -Mv / 1,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 1,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

40 cm -Mv / 1,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

65 cm -Mv / 0,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

85 cm -Mv / 0,76 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtblauwgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 130 cm -Mv / 0,31 m +NAP



boring: OPHOS2-87
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.858,77, Y: 563.117,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,23, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 1,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

65 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele humuslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: met lemige laagjes

95 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde keizand/keileem

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,03 m +NAP

boring: OPHOS2-88
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.862,05, Y: 563.158,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,95, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 1,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: verrommeld

30 cm -Mv / 1,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgrijsbruin, matig grof, interpretatie: keizand

40 cm -Mv / 1,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 60 cm -Mv / 1,35 m +NAP



boring: OPHOS2-89
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.900,49, Y: 563.141,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,33, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 1,33 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: secundair verspoelde keizand/keileem

80 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,33 m +NAP

boring: OPHOS2-90
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.903,73, Y: 563.183,79, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 2,30, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 2,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 2,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld pleistoceen zand

40 cm -Mv / 1,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele humuslagen, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld pleistoceen zand

50 cm -Mv / 1,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus
Opmerking: top B-hor. verdwenen; podzol niet in 'gewoon' dekzand

60 cm -Mv / 1,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
Opmerking: gevlekt

72 cm -Mv / 1,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

87 cm -Mv / 1,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergeel, compact (alleen zand en veen), zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: keihard

 Einde boring op 90 cm -Mv / 1,40 m +NAP



boring: OPHOS2-91
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.942,18, Y: 563.166,79, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,39, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 1,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 1,14 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
Opmerking: verspoeld pleistoceen zand

40 cm -Mv / 0,99 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoeld pleistoceen zand

52 cm -Mv / 0,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,39 m +NAP

boring: OPHOS2-92
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.945,41, Y: 563.208,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,78, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 1,78 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 1,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

37 cm -Mv / 1,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

47 cm -Mv / 1,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

70 cm -Mv / 1,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

90 cm -Mv / 0,88 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde keizand/keileem

130 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde keizand/keileem

 Einde boring op 165 cm -Mv / 0,13 m +NAP



boring: OPHOS2-93
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.983,92, Y: 563.191,57, 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 - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 1,00 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

37 cm -Mv / 0,63 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

65 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde keizand/keileem

85 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,00 m +NAP

boring: OPHOS2-94
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.987,20, Y: 563.233,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,16, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 1,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

37 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde keizand/keileem

85 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,16 m +NAP



boring: OPHOS2-95
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.952,00, Y: 563.292,49, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,58, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 1,58 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv / 1,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 1,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

45 cm -Mv / 1,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

70 cm -Mv / 0,88 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

85 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

100 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: lijkt verspoelde keizand/keileem

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,08 m +NAP

boring: OPHOS2-96
beschrijver: HWV, datum: 27-6-2017, X: 204.913,58, Y: 563.309,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,25, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 1,25 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijsgeel, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde keizand/keileem

73 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde keizand/keileem

100 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde keizand/keileem

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

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,25 m -NAP



boring: OPHOS2-97
beschrijver: HWV, datum: 28-6-2017, X: 204.871,82, Y: 563.284,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,27, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 1,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,23 m -NAP

boring: OPHOS2-98
beschrijver: HWV, datum: 28-6-2017, X: 204.826,89, Y: 563.217,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,21, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 1,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,21 m +NAP



boring: OPHOS2-99
beschrijver: HWV, datum: 28-6-2017, X: 204.869,38, Y: 563.243,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 2,27, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 2,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, bruin
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: strooisellaag

25 cm -Mv / 2,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

37 cm -Mv / 1,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde keizand/keileem; mogelijk terrasrest

65 cm -Mv / 1,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, grijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde keizand/keileem; mogelijk terrasrest

80 cm -Mv / 1,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, grijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde keizand/keileem, ondoordringbaar grind; mogelijk terrasrest

 Einde boring op 82 cm -Mv / 1,45 m +NAP

boring: OPHOS2-100
beschrijver: HWV, datum: 28-6-2017, X: 204.911,19, Y: 563.266,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 2,73, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 2,73 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, bruin
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: strooisellaag

15 cm -Mv / 2,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 2,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Opmerking: verspoelde keizand/keileem; mogelijk terrasrest

35 cm -Mv / 2,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Opmerking: verspoelde keizand/keileem; mogelijk terrasrest

60 cm -Mv / 2,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, oranjegeel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde keizand/keileem; mogelijk terrasrest

120 cm -Mv / 1,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 130 cm -Mv / 1,43 m +NAP



boring: OPHOS2-101
beschrijver: HWV, datum: 28-6-2017, X: 204.947,78, Y: 563.248,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 2,17, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 2,17 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, bruin
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: strooisellaag

20 cm -Mv / 1,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Opmerking: mogelijk verspoeld of verstoord

25 cm -Mv / 1,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus
Opmerking: top B-hor. verdwenen; podzol niet in 'gewoon' dekzand

30 cm -Mv / 1,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerroodbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

40 cm -Mv / 1,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv / 1,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, enkele humuslagen, matig fijn

 Einde boring op 80 cm -Mv / 1,37 m +NAP

boring: OPHOS2-102
beschrijver: HWV, datum: 28-6-2017, X: 204.911,23, Y: 563.224,36, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 2,88, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 2,88 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, bruin
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: strooisellaag

15 cm -Mv / 2,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 2,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn
Opmerking: verspoelde keizand/keileem; mogelijk terrasrest

35 cm -Mv / 2,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: stagnatie in verspoelde keizand/keileem; mogelijk terrasrest

70 cm -Mv / 2,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde keizand/keileem, ondoordringbaar grind; mogelijk terrasrest

 Einde boring op 72 cm -Mv / 2,16 m +NAP



boring: OPHOS2-103
beschrijver: HWV, datum: 28-6-2017, X: 204.866,52, Y: 563.198,58, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 5,26, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 5,26 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, bruin
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: strooisellaag

20 cm -Mv / 5,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 5,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn
Opmerking: verspoelde keizand/keileem; mogelijk terrasrest

37 cm -Mv / 4,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Opmerking: versrpoelde keizand/keileem; mogelijk terrasrest

42 cm -Mv / 4,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: stagnatie in verspoelde keizand/keileem; mogelijk terrasrest

50 cm -Mv / 4,76 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: verspoelde keizand/keileem, ondoordringbaar grind; mogelijk terrasrest

 Einde boring op 52 cm -Mv / 4,74 m +NAP

boring: OPHOS2-104
beschrijver: HWV, datum: 28-6-2017, X: 204.822,78, Y: 563.170,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,76, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 1,76 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Opmerking: verspoelde keizand/keileem; mogelijk terrasrest

35 cm -Mv / 1,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Opmerking: ondoordringbaar grind, verspoelde keizand/keileem; mogelijk terrasrest

 Einde boring op 37 cm -Mv / 1,39 m +NAP



boring: OPHOS2-105
beschrijver: HWV, datum: 28-6-2017, X: 204.926,36, Y: 563.196,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,98, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 1,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 1,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 1,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: gevlekt met ijzer

65 cm -Mv / 1,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geel, enkele humuslagen, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde keizand/keileem

78 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: verspoelde keizand/keileem

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,98 m +NAP

boring: OPHOS2-106
beschrijver: HWV, datum: 28-6-2017, X: 204.883,43, Y: 563.172,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 2,13, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 2,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, zand- en humusbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: verspoelde keizand/keileem; mogelijk terrasrest

50 cm -Mv / 1,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgrijs, matig fijn
Opmerking: verspoelde keizand/keileem; mogelijk terrasrest

75 cm -Mv / 1,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, lichtgrijs, matig fijn
Opmerking: ondoordringbaar grind, verspoelde keizand/keileem; mogelijk terrasrest

 Einde boring op 77 cm -Mv / 1,36 m +NAP

boring: OPHOS2-107
beschrijver: HWV, datum: 28-6-2017, X: 204.915,26, Y: 563.167,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 1,83, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 1,83 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

17 cm -Mv / 1,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 1,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen

 Einde boring op 55 cm -Mv / 1,28 m +NAP



boring: OPHOS2-108
beschrijver: HWV, datum: 28-6-2017, X: 204.893,42, Y: 563.201,57, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11E, hoogte: 2,88, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Opsterland, plaatsnaam: Hemrik, opdrachtgever: Provincie Fryslân, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: 
deelgebied 4

0 cm -Mv / 2,88 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

17 cm -Mv / 2,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont
Opmerking: podzol in verspoeld keizand

40 cm -Mv / 2,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: podzol in verspoeld keizand

70 cm -Mv / 2,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: podzol in verspoeld keizand

80 cm -Mv / 2,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk grindig, geel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: podzol in verspoeld keizand

 Einde boring op 82 cm -Mv / 2,06 m +NAP
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