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Samenvatting 

In opdracht van Royal Haskoning DHV heeft RAAP eind 2017 en begin 2018 een inventariserend 

veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen uitgevoerd in verband met 

de geplande Westelijke Randweg in de gemeente Borne. Dit onderzoek diende te worden uitge-

voerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van m o-

gelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het veldonderzoek was het toetsen van de 

bestaande gespecificeerde archeologische verwachting en, indien mogelijk, een eerste indruk 

geven van de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering) en diepteli gging van 

eventueel aangetroffen archeologische resten.  

Het veldonderzoek heeft de bestaande archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied 

deels kunnen onderschrijven en deel kunnen nuanceren. Het grootste deel van het tracé begeeft 

zich over fluvio(peri)glaciale afzettingen, waarover een zwak welvende laag dekzand is afgezet. 

Aan deze landschappelijke eenheden is in de verwachtingskaart een middelmatige archeolo-

gische verwachting toegekend. Binnen de eenheid van de dekzandwelvingen geldt een grote 

kans op het aantreffen van resten uit de steentijd en dan in het bijzonder uit het mesolithicum. 

Deze resten worden vooral op dekzandruggen en de flanken ervan verwacht. Het veldonderzoek 

heeft echter nergens binnen het onderzoeksgebied een uitgesproken dekzandrug of –kop kunnen 

aantonen. Dit geldt zowel voor het wegtracé dat is gekarteerd als voor de zones erbuiten waar 

verkennend geboord is. In de zones met een oorspronkelijk middelmatige archeologische ver-

wachting moet wel altijd rekening gehouden worden met resten van steen - en veldbrandovens uit 

de late middeleeuwen en nieuwe tijd en met losse vondsten uit de periode prehistorie – nieuwe 

tijd. De archeologische verwachting voor de onderzochte delen van deze landschappelijke een-

heid kan echter worden bijgesteld naar een lage verwachting.  

Binnen de bufferzones rond de laatmiddeleeuwse boerderijen, die zich ook deels uitstrekken 

over de fluvio(peri)glaciale afzettingen moet rekening gehouden met vondsten en sporen uit deze 

periode. Hier blijft de middelmatige tot hoge archeologische verwachting behouden.  

Langs de rand van en onder het plaggendek in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied 

kunnen sporen en vondsten worden verwacht vanaf de prehistorie tot en met de nieuwe tijd. Hier 

blijft de archeologische verwachting hoog. Het plaggendek is hier in twee fasen opgebouwd over 

de resten van een moderpodzol. De meeste vondsten die zijn gedaan komen uit het jongste deel 

van het plaggendek en dateren overwegend in de 18e/19e eeuw. Een enkel scherfje is ouder en 

dateert uit de 14e/16e eeuw. Het vondstmateriaal moet als bemestingsvondsten worden geïnte r-

preteerd en zegt niets over eventuele vondsten en sporen onder het plaggendek.  

Voor het advies met betrekking tot eventueel vervolgonderzoek is het onderzoeksgebied opge-

deeld in deelgebieden afhankelijk van de bestaande of bijgestelde archeologische verwachting, 

het type onderzoek dat er heeft plaats gevonden (of helemaal niet) en de geplande ingrepen. 

Globaal wordt geadviseerd de fluvio(peri)glaciale afzettingen buiten de bufferzones van de histo-

rische boerderijen vrij te geven voor alle ontwikkeling. Alle delen van het onderzoeksgebied die 

nog niet zijn onderzocht zouden moeten worden verkend door middel van boringen. Voor de 

terreindelen binnen of net langs de bufferzones van de historische boerderijen wordt geadviseerd 
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een proefsleuvenonderzoek te laten uitvoeren (bij intacte bodemprofielen voor die delen die 

eerst nog moeten worden verkend). Ditzelfde geldt voor het deel van het onderzoeksgebied op 

de Zendersche Esch. 

 

Een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) behoort conform de KNA versie 4 plaats te vinden op basis 

van een Programma van Eisen (PvE). Dit PvE dient voor aanvang van het onderzoek te worden 

opgesteld door een senior-archeoloog. Op basis van de bevindingen van dit proefsleuvenonder-

zoek neemt de gemeente Borne een selectiebesluit. 

 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden 

aangetroffen, dan is dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016 aanmelding van de 

desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 
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1 Inleiding 

1.1 Kader  

  

In opdracht van Royal Haskoning DHV heeft RAAP eind 2017 en begin 2018 een inventariserend 

veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen uitgevoerd in verband met 

de geplande Westelijke Randweg in de gemeente Borne. Dit onderzoek diende te worden uitge-

voerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van m o-

gelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het veldonderzoek was het toetsen van de 

bestaande gespecificeerde archeologische verwachting
1
 en, indien mogelijk, een eerste indruk 

geven van de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering) en diepteligging van 

eventueel aangetroffen archeologische resten. Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard 

en omvang van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens in hoofdstuk 3 een advies gefor-

muleerd met betrekking tot eventueel archeologisch vervolgonderzoek.  

 

1.2 Administratieve gegevens 

Het plangebied (62 ha) ligt ten noordwesten van het dorp Borne (figuur 1). Het gebied staat af-

gebeeld op kaartblad 28G van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000). Het 

plangebied is echter veel groter dan de benodigde ruimte voor de randweg. In figuur 2 is het 

geplande tracé hiervan weergegeven over een uitsnede van GBKN. Figuur 3 laat zien dat het 

huidige grondgebruik overwegend grasland is. Een deel van het geplande tracé valt samen met 

een bestaande openbare weg. Slechts twee percelen zijn in gebruik als akkerland. In figuur 4 is 

rood omlijnd het effectief te onderzoeken gebied aangegeven. In lichtgroen zijn de percelen aa n-

geduid waarvoor toestemming voor betreding werd gegeven. Het in rood aangeduide perceel zou 

toegankelijk zijn. Tijdens het veldwerk werd deze toestemming echter ontzegd. Het meest zuide-

lijke deel van het tracé, langs de Hosbekkeweg is niet onderzocht, omdat daar de geplande ver-

storing niet of nauwelijks groter zal zijn dan de omvang van de huidige weg.  

 

Plaats: Borne 

Gemeente: Borne 

Provincie: Overijssel 

Plangebied: Westelijke Randweg Borne 

Onderzoeksgebied: Westelijke Randweg Borne 

Centrumcoördinaten: 246.880 / 480.580 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 4579517100 

 

                                                           

 
1
 Scholte Lubberink, 2005, kaartbijlage 1.  
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1.3 Toekomstige situatie 

De figuren 2, 3 en 4 laten het geplande tracé voor de Westelijke Randweg zien. Langs de weg is 

het de bedoeling het landschap opnieuw in te richten. Op het moment van onderzoek zijn geen 

specifieke oppervlaktes en verstoringsdieptes bekend.  

 

1.4 Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische be-

roepsgroep. De Kwaliteitsnorm 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.  

Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden.  
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2 Veldonderzoek 

2.1 Methoden 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend en een karterend booron-

derzoek. De onderzoeksmethode voor het veldwerk is opgesteld door de regioarcheoloog. 

 

Voor het verkennend booronderzoek is binnen de toegankelijke percelen van het onderzoeksg e-

bied een verspringend grid uitgezet van 40 bij 50 m, waarbij rekening is gehouden met de kart e-

rende boringen over het wegtracé. De in totaal 35 verkennende boringen zijn uitgevoerd met 

behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Hiervan is het opgeboorde materiaal 

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

houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken), door versnij-

ding en verbrokkeling. 

 

Voor het karterend booronderzoek is over het geplande wegtracé een dubbele raai uitgeboord 

met een tussenafstand van 20 m en een afstand van 25 m tussen de boringen binnen  de raai (in 

totaal 91 karterende boringen). De gehanteerde methode wordt geschikt geacht voor het opspo-

ren van de meeste in dit gebied te verwachten nederzettingsterreinen uit de periode ijzertijd t/m 

late middeleeuwen. Deze methode is niet geschikt om verkavelingspatronen, graven en andere 

zeer lokale archeologische resten in kaart te brengen (Tol e.a., 2004).  De karterende boringen 

zijn uitgevoerd met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. Het opgeboorde 

materiaal is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4mm. Het zeefresidu is met het blote 

oog geïnspecteerd op het voorkomen van archeologisch vondstmateriaal en/of indicatoren. Voor 

het beschrijven van de bodemopbouw ter plaats van de karterende boringen is gebruik gemaakt 

van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, omdat hiermee de grond minder wordt ver-

stoord. Ook hiervan is het opgeboorde materiaal in het veld visueel gecontroleerd op de aanwe-

zigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, bot, 

verbrande leem en fosfaatvlekken), door versnijding en verbrokkeling. 

 

Alle boringen zijn lithologisch beschreven conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie -instituut, 

1989). De boringen zijn met GPS ingemeten (x/y-coördinaten) en tijdens het veldwerk digitaal 

verwerkt in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah 2; bijlage 1). Van alle boringen is 

de hoogte overgenomen van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), versie 2.  

Op twee percelen, die als akkerland in gebruik zijn, is een veldkartering  uitgevoerd. De gehan-

teerde methode is echter niet systematisch. Tijdens het verplaatsen over het veld is continu het 

oppervlak afgezocht naar vondsten. Tijdens het boren is daarnaast steeds wat tijd gereserveerd 

om zoveel mogelijk van de rest van het oppervlak af te zoeken. Hiertoe is in een random, maar 

dekkend patroon het terrein belopen. Vondsten zijn met een GPS ingemeten.  
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2.2 Resultaten 

 

Landschappelijke en bodemkundige achtergrond 

Hoewel het al uitgevoerde bureauonderzoek uitgebreid ingaat op de landschappelijke situatie, 

wordt het plangebied in figuur 6 nog eens geprojecteerd over een aantal aardkundige kaarten.  

Geologisch gezien bevindt het onderzoeksgebied zich op en langs de flank van de stuwwal van 

Borne-Zenderen. Deze stuwwal werd tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien (300.000-130.000 

jaar geleden), gevormd door een kleine ijslob ten oosten van Borne. Na het afsmelten van het ijs 

bleef een laagte achter, het bekken van Hengelo. Tijdens een latere uitbreiding van het ijs werd 

de stuwwal van Borne-Zenderen overreden en gladgeschuurd. Het ijs liet hierbij een grondmore-

ne (fig. 6 geologische kaart: code Dr6) of een laag keileem achter. Onder het landijs kunnen door 

afsmelting fluvioglaciale afzettingen worden afgezet. Zo is door afstromend smel twater een tun-

neldal ontstaan ten westen van de stuwwal van Borne-Zenderen. Tegenwoordig stroomt door dit 

dal de Azeler beek. De vaak grindrijke afzettingen van dit smeltwater zijn wat beter bestand t e-

gen erosie en vormen nu nog steeds de hogere punten in het landschap. Het zuidelijk deel van 

het onderzoeksgebied bevindt zich op de resten van een dergelijke fluvioglaciale rug of esker 

(fig. 6 geologische kaart: code e). 

Gedurende de laatste ijstijd, het Weichselien (120.000-11.700 jaar geleden), bereikte het landijs 

Nederland niet. In het zeer koude Pleniglaciaal, een deel van het Weichselien, was de bodem 

echter permanent bevroren en werden rond de stuwwallen zandige en lemige sedimenten afg e-

zet door oppervlakkig afstromend smeltwater. Deze fluvioperiglacia le afzettingen (fig. 6 geolo-

gische kaart: code Tw4) vormen een groot deel van de flanken van de stuwwal.  

In het tweede deel van het Pleniglaciaal veranderde het milieu zodanig dat sedimentatie plaats 

vond onder invloed van wind en water. Dit dekzand, dat zich kenmerkt door een afwisseling van 

zandige en lemige laagjes dekt grote delen van het glaciale landschap af. In de laatste fase van 

het Weichselien werd opnieuw veel zand door de wind verplaatst, waarbij ruggen en duinen we r-

den opgestoven (fig. 6 geologische kaart: code Tw3). Dit dekzand is vaak iets leemarmer en 

grover.  

Geomorfologisch is de hierboven beschreven landschapsontwikkeling goed te herkennen. De 

stuwwal van Borne-Zenderen vormt met de esker-afzettingen het hoogste deel van het landschap 

(fig. 6 geomorfologische kaart: code 10B11 en 4E11). Het lager gelegen tunneldal ten westen 

van de stuwwal is in dezelfde kaart aangegeven als 22R42L. De vlakte met welvingen van fluvi o-

periglaciale afzettingen langs de flanken van de stuwwal wordt aangeduid als 3L11H. De hogere 

en lagere dekzandkoppen en –ruggen zijn te herkennen als 4B56yc en 3B56yc.  

Het geologisch uitgangsmateriaal is samen met het reliëf van grote invloed op de bodems die 

ontstaan. Op de hoger gelegen fluvioglaciale afzettingen in het zuidoostelijk deel van het onder-

zoeksgebied hebben zich volgens de bodemkaart veldpodzolen ontwikkeld in grindrijk, grof zand 

(fig. 6 bodemkaart: code gHn30). In de lager gelegen welvingen van fluvioperiglaciale afzettingen 

en dekzand zouden ook veldpodzolen zijn ontstaan, maar in leemarm tot zwak lemig fijn zand 

(fig. 6 bodemkaart: code Hn21). In de laagste delen van het tracé, tussen het spoor en de Bee r-

ninksweg, zijn beekeerdgronden ontstaan (fig. 6 bodemkaart: code fpZg23). De toevoeging f… 
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geeft aan dat zich binnen 50 cm –Mv. een ijzerrijke laag bevindt. De laagte is verbonden met het 

dal van de Azeler beek en vormt waarschijnlijk een flauw erosiedal in de westelijke flank van de 

stuwwal. Het noordelijk deel van het tracé bevindt zich op de stuwwal, waar hoge  zwarte en-

keerdgronden (fig. 6 bodemkaart: code zEZ23) zijn ontstaan in lemig fijn zand. Deze dikke, h u-

meuze cultuurdekken zijn vanaf de late middeleeuwen en nieuwe tijd gevormd door eeuwenlange 

plaggenbemesting. 

De verwachtingskaart die voor het plangebied is opgesteld (fig. 6 archeologische verwachtings-

kaart) laat zien dat het grootste deel van het onderzoeksgebied een middelmatige verwachting 

heeft (geel). Hieronder vallen de zowel de fluvioglaciale afzettingen, als de fluvioperiglaciale en 

dekzandafzettingen. Slechts aan de hogere dekzandruggen en –koppen is een hoge verwachting 

toegekend, maar deze vallen buiten het onderzoeksgebied. Het noordelijk deel van het tracé, 

waar zich op een deel van de stuwwal het plaggendek heeft gevormd, kent een hoge verwach-

ting. Bovendien begeeft het tracé zich door twee zones met een hoge kans op resten uit de late 

middeleeuwen, die te associëren zijn met twee laatmiddeleeuwse boerderijen (Beernink en 

Oonk). 

 

Geologie en bodem 

In grote lijnen onderschrijven de resultaten van het booronderzoek het hierboven beschreven 

beeld van de geologische en bodemkundige situatie (fig. 7). In de uiterste zuidoostelijke hoek 

van het onderzoeksgebied zijn de grindrijke, hoog gelegen fluvioglaciale afzettingen van de es-

ker aangetroffen. In noordwestelijke richting gaan deze over in de eveneens grindrijke, maar in 

textuur sterker variërende grondmorene-afzettingen. Aan de flanken van de stuwwal zijn fluvio-

periglaciale afzettingen aangetroffen. Ze bestaan uit een sterk variërend pakket van overwegend 

grindhoudende, lemige zanden, tot zandige leem. 

Een groot deel van het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied is afgedekt door een dunne laag 

dekzand. Nergens binnen het onderzoeksgebied is deze laag dikker dan 2 m en in figuur 7 is 

alleen aangegeven waar deze laag dikker is dan een halve meter.  

In het lager gelegen erosiedal net ten zuiden van het spoor is geen dekzand aangetroffen. Hier 

gaan de fluvioperiglaciale afzettingen in noordelijke richting over in de grondmorene die over de 

stuwwal is afgezet. Het lijkt erop dat zich hier over de grondmorene nog een dunne laag smel t-

waterafzettingen bevindt. 

In het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied hebben zich veldpodzolen ontwikkeld. De bode m-

profielen zijn echter als gevolg van agrarische bewerking slecht bewaard. Slechts hier en daar 

zijn delen van een BC-horizont waargenomen, of net een onderkant van een B-horizont. In het 

erosiedal ten zuiden van het spoor zijn overwegend beekeerdgronden aangetroffen. De meest 

zuidelijke uitbreiding van het plaggendek valt min of meer samen met het voorkomen van veld-

podzolen langs de zuidwestelijke flank van de stuwwal.  

Ten noorden van het spoor bevindt zich een 80 cm tot 120 cm dik plaggendek over de resten van 

een moderpodzol. Voor zover in boringen kon worden waargenomen is het plaggendek opge-

bouwd in minimaal twee fasen. De oudste fase is circa 20 cm dik, donkerbruin tot donker roo d-

bruin van kleur en matig humeus. De jongste fase is overwegend zwart van kleur en 60 cm tot 

100 cm dik. In de top van dit pakket bevindt zich de recente bouwvoor van 20 cm tot 30 cm dikte. 
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De hier beschreven opbouw van het plaggendek is typisch voor de regio en heeft waarschijnlijk 

te maken met een verandering van materiaal waarmee werd bemest.
2
 

 

vondst herkomst diepte  
(cm -Mv.) 

X-coörd. Y-coörd. materiaal algemeen specifiek datering 
(eeuw) 

aantal 

1 boring 27 50-60 
  

KER DAKPAN 
  

1 

2 boring 40 50-60 
  

SVU BROK natuurlijk 
 

1 

3 boring 41 0-30 
  

KER ROOD 
 

18e/19e 1 

4 boring 44 60-70 
  

KER ROOD 
 

16e/17e 1 

5 boring 45 70-90 
  

KER STGL Vreden 18e/19e 1 

6 boring 48 70-80 
  

SXX 
 

hoekig 
 

1 

7 boring 52 80-90 
  

KER ROOD 
  

1 

8 boring 52 90-100 
  

KER ROOD 
  

1 

9 oppervlak 
 

246.730 481.124 KER STGL Vreden 18e/19e 1 

10 oppervlak 
 

246.723 481.184 SVU BROK natuurlijk 
 

1 

11 oppervlak 
 

246.694 481.146 KER STGL Vreden 18e/19e 1 

12 oppervlak 
 

246.711 481.130 KER STGL Vreden 18e/19e 1 

13 oppervlak 
 

246.744 481.151 KER STGL Vreden 18e/19e 1 

14 oppervlak 
 

246.726 481.099 SVU BROK natuurlijk 
 

1 

15 oppervlak 
 

246.716 481.135 KER GRS lokaal 14e/16e 1 

16 oppervlak 
 

246.744 481.125 KER STGL Vreden 18e/19e 1 

16 oppervlak 
 

246.744 481.125 KER INDUSTR 
 

18e/19e 1 

Tabel 2. Overzicht van vondsten uit de boringen en van de oppervlaktekartering. 

 

Archeologie  

Tijdens het veldonderzoek zijn in 7 van de 126 boringen archeologische vondsten gedaan (tabel 

1 en figuur 8). Alle boorvondsten zijn gedaan tijdens het zeven van de karterende boringen met 

een diameter van 15 cm. Op een fragment dakpan uit boring 27 na, komt het meeste materiaal 

uit de jongste fase van het plaggendek of de bouwvoor. Slechts in boring 52 is een niet nader te 

determineren roodbakkend stukje aardewerk gevonden in de oudste fase ervan.  

Het gevonden aardewerk dateert overwegend in de 18e/19e eeuw en betreft geglazuurd stee n-

goed uit het Duitse Vreden. Uit boring 44 komt een fragmentje roodbakkend uit de 16e/17e 

eeuw. Een brok vuursteen dat in het veld mogelijk bewerkt leek te zijn, blijkt na wassen natuurlijk 

gefragmenteerd te zijn. Verder zijn her en der in het plaggendek kleine fragmenten houtskool 

aangetroffen (bijlage 1). 

De uitgevoerde veldkartering heeft negen vondsten opgeleverd, welke allemaal gevonden zijn op 

de Zendersche Esch. Ook dit materiaal bestaat vooral uit steengoed uit het Duitse Vreden uit de 

18e/19e eeuw. Een fragmentje grijsbakkend uit de 14e/16e eeuw is van lokale/regionale her-

                                                           

 
2
 Mondelinge mededeling dhr. H. Scholte Lubberink.  
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komst. Twee brokken vuursteen die in het veld bewerkt leken te zijn, blijken na wassen van n a-

tuurlijke herkomst. 
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3 Conclusies en aanbevelingen 

3.1 Conclusies 

In opdracht van Royal Haskoning DHV heeft RAAP eind 2017 en begin 2018 een inventariserend 

veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen uitgevoerd in verband met 

de geplande Westelijke Randweg in de gemeente Borne. Dit onderzoek diende te worden uitge-

voerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mo-

gelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het veldonderzoek was het toetsen van de 

bestaande gespecificeerde archeologische verwachting en, indien mogelijk, een eerste indruk 

geven van de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering) en diepteligging van 

eventueel aangetroffen archeologische resten.  

Het veldonderzoek heeft de bestaande archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied 

deels kunnen onderschrijven en deel kunnen nuanceren. Het grootste deel van het tracé begeeft 

zich over fluvio(peri)glaciale afzettingen, waarover een zwak welvende laag dekzand is afgezet. 

Aan deze landschappelijke eenheden is in de verwachtingskaart een middelmatige archeolo-

gische verwachting toegekend. Binnen de eenheid van de dekzandwelvingen geldt een grote 

kans op het aantreffen van resten uit de steentijd en dan in het bijzonder uit het mesolithicum. 

Deze resten worden vooral op dekzandruggen en de flanken ervan verwacht. Het veldonderzoek 

heeft echter nergens binnen het onderzoeksgebied een uitgesproken dekzandrug of –kop kunnen 

aantonen. Dit geldt zowel voor het wegtracé dat is gekarteerd als voor de zones erbuiten waar 

verkennend geboord is. In de zones met een oorspronkelijk middelmatige archeologische ver-

wachting moet wel altijd rekening gehouden worden met resten van steen - en veldbrandovens uit 

de late middeleeuwen en nieuwe tijd en met losse vondsten uit de periode prehistorie – nieuwe 

tijd. De archeologische verwachting voor de onderzochte delen van deze landschappelijke een-

heid kan echter worden bijgesteld naar een lage verwachting.  

Binnen de bufferzones rond de laatmiddeleeuwse boerderijen, die zich ook deels uitstrekken 

over de fluvio(peri)glaciale afzettingen moet rekening gehouden met vondsten en sporen uit deze 

periode. Hier blijft de middelmatige tot hoge archeologische verwachting behouden.  

Langs de rand van en onder het plaggendek in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied 

kunnen sporen en vondsten worden verwacht vanaf de prehistorie tot en met de nieuwe tijd. Hier 

blijft de archeologische verwachting hoog. Het plaggendek is hier in twee fasen opgebouwd over 

de resten van een moderpodzol. De meeste vondsten die zijn gedaan komen uit het jongste deel 

van het plaggendek en dateren overwegend in de 18e/19e eeuw. Een enkel scherfje is ouder en 

dateert uit de 14e/16e eeuw. Het vondstmateriaal moet als bemestingsvondsten worden geïnte r-

preteerd en zegt niets over eventuele vondsten en sporen onder het plaggendek.  

 

3.2 Aanbevelingen 

Voor het advies met betrekking tot eventueel vervolgonderzoek wordt het onderzoeksgebied 

opgedeeld in deelgebieden afhankelijk van de bestaande of bijgestelde archeologische verwach-
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ting, het type onderzoek dat er heeft plaats gevonden (of helemaal niet) en de geplande ingrepen 

(fig. 9). 

Voor de zuidelijke helft van het onderzochte deel van het onderzoeksgebied werd in de conclusie 

al vastgesteld dat de oorspronkelijk middelmatige archeologische verwachting kan worden bijge-

steld naar een lage verwachting. Dat geldt zowel voor het gekarteerde wegtracé, als voor de 

verkende zone ten behoeve van landschappelijke inpassing. Geadviseerd wordt deze zone (fig. 

9: groene zone) vrij te geven voor alle ontwikkeling. Wel wordt geadviseerd om na het uitgraven 

van het wegtracé het cunet een keer archeologisch te laten inspecteren op losse vondsten en/of 

sporen. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten 

worden aangetroffen, dan is dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016 aanmelding van 

de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 

Westelijk grenzend aan de hierboven genoemde groene zone bevindt zich een strook waarvoor 

geen betredingstoestemming was (fig. 9: oranje zone). Omdat rekening gehouden moet worden 

dat zich hier net de flank of flanken van dekzandruggen kunnen bevinden, wordt geadviseerd 

hier nog verkennend booronderzoek te laten uitvoeren als hier ingrepen zullen worden gereal i-

seerd. 

Noordelijk van de groene en oranje zone bevindt het onderzoeksgebied zich binnen of net langs 

de bufferzones ronde historische boerderijen Oonk en Beernink. Binnen de bufferzone van Beer-

nink is een perceel onderzocht op de overgang van de fluvio(peri)glaciale afzettingen naar het 

plaggendek (fig. 9: rode zone rechts van boerderij Beernink). Het wegtracé is hier gekarteerd, 

terwijl de rest door verkennende boringen is onderzocht. De bodemopbouw is hier intact en ge-

adviseerd wordt een proefsleuvenonderzoek uit te laten voeren, met een dekking van 5-10% van 

het oppervlak.  

Direct ten noorden van boerderij Beernink bevindt zich een klein deel van het onderzoeksgebied, 

waarvoor geen betredingstoestemming was. Dit deelgebied bevindt zich op de Zendersche Esch 

(fig. 9: rood gearceerd tussen boerderij Beernink en de spoorlijn). Geadviseerd wordt dit deelge-

bied eerst te laten onderzoeken door middel van een verkennend booronderzoek en bij een i n-

tact bodemprofiel verder te laten onderzoeken door middel van proefsleuven met een dekking 

van 5-10%. 

Binnen en net buiten de bufferzone van boerderij Oonk bevinden zich enkele percelen die niet 

konden worden onderzocht, omdat hiervoor geen toestemming was (fig. 9: rood gearceerd ten 

zuidwesten van boerderij Oonk). Geadviseerd wordt hier verkennend booronderzoek uit te voe-

ren en bij intacte bodemprofielen verder onderzoek te laten uitvoeren door middel van proefsleu-

ven met een dekking van 5-10%. 

Ten noorden van de spoorlijn bevindt zich het laatste perceel waarvan het wegtracé is gekar-

teerd en de zone voor landschappelijke inpassing is verkend door middel van boringen (fig. 9: 

rode zone direct ten noorden van de spoorlijn). De bodemopbouw met plaggendek is hier intact 

en geadviseerd wordt een proefsleuvenonderzoek uit te laten voeren, met een dekking van 5-

10% van het oppervlak. Dit advies geldt in ieder geval voor het uit te graven wegcunet. Voor de 

er omheen liggende zone voor landschappelijke inpassing geldt dat proefsleuven geadviseerd 

worden als ingrepen plaats zullen vinden, dieper dan het plaggendek. Dit plaggendek varieert 
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sterk in dikte van 80 cm tot 120 cm, afhankelijk van de hoogte van de ondergrond. Rekening 

houdend met een buffer van 20 cm wordt de uitvoering van een proefsleuvenonderzoek geadvi-

seerd bij ingrepen die dieper gaan dan 60 cm –Mv. 

Een vergelijkbaar advies als voor de hierboven besproken ‘rode’ zone, geldt voor het niet onder-

zochte deel van het plaggendek richting het noordoosten (fig. 9: rood gearceerde zone in noord-

oosten van onderzoeksgebied). Omdat hier nog geen onderzoek heeft plaats gevonden wordt 

geadviseerd eerste een verkennend booronderzoek te laten uitvoeren, om proefsleuven te advi-

seren bij een intact bodemprofiel. 

 

Een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) behoort conform de KNA versie 4 plaats te vinden op basis 

van een Programma van Eisen (PvE). Dit PvE dient voor aanvang van het onderzoek te worden 

opgesteld door een senior-archeoloog. Op basis van de bevindingen van dit proefsleuvenonder-

zoek neemt de gemeente Borne een selectiebesluit. 

 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden 

aangetroffen, dan is dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016 aanmelding van de 

desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. Ligging van het plangebied (omlijnd); inzet: ligging in Nederland (ster). 

Figuur 2. Plangebied en gepland tracé Westelijke Randweg Borne over uitsnede van GBKN 

(bron: Royal Haskoning DHV). 

Figuur 3. Plangebied en gepland tracé Westelijke Randweg Borne over uitsnede van recente 

luchtfoto (bron: Royal Haskoning DHV en PDOK).  

Figuur 4. Plangebied, gepland tracé Westelijke Randweg Borne, onderzoeksgebied en toegan-

kelijke percelen over uitsnede van GBKN (bron: Royal Haskoning DHV).  

Figuur 5. Uitgevoerde verkennende en karterende boringen over figuur 4.  

Figuur 6. Uitgevoerde boringen op enkele aardkundige kaarten en de archeologische verwach-

tingskaart. 

Figuur 7. Geologische interpretatie van de boringen. 

Figuur 8. Het voorkomen van het plaggendek en de spreiding van archeologisch vondstmater i-

aal. 

 

 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 

Tabel 2. Overzicht van vondsten uit de boringen en van de oppervlaktekartering. 

 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 
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Archeologische perioden

P
re

h
is

to
ri

e

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

e
g

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
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Bijlage 1. Boorbeschrijvingen  

 (inclusief lithologisch profiel) 

 

 



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-1
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.574, Y: 480.237, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,04, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,04 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

90 cm -Mv / 15,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

100 cm -Mv / 15,04 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

130 cm -Mv / 14,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

150 cm -Mv / 14,54 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen

160 cm -Mv / 14,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele leemlagen, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen

 Einde boring op 170 cm -Mv / 14,34 m +NAP

boring: BOWB2-2
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.581, Y: 480.245, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,11, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,11 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteen

70 cm -Mv / 15,41 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 15,11 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, roodgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: +brokken B-hor

120 cm -Mv / 14,91 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjebruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 14,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 160 cm -Mv / 14,51 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-3
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.592, Y: 480.256, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,38, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 15,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 15,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 14,88 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 14,38 m +NAP

boring: BOWB2-4
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.604, Y: 480.265, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,59, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 15,34 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 15,29 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

40 cm -Mv / 15,19 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 14,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 14,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 14,59 m +NAP

boring: BOWB2-5
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.624, Y: 480.279, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,88, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 15,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

30 cm -Mv / 15,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 15,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 15,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 14,88 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-6
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.646, Y: 480.292, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,00, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 15,80 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont, veel Fe-vlekken

30 cm -Mv / 15,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 15,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 15,20 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 14,80 m +NAP

boring: BOWB2-7
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.672, Y: 480.303, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,14, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool

30 cm -Mv / 15,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 15,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 15,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, roodbruin, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 15,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 15,34 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 15,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 14,94 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-8
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.701, Y: 480.312, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,31, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 15,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 15,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 15,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 15,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 15,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,11 m +NAP

boring: BOWB2-9
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.723, Y: 480.317, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,45, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 15,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 15,85 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, roodbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 15,65 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 15,55 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,25 m +NAP

boring: BOWB2-10
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.740, Y: 480.323, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,45, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv / 16,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 15,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 15,65 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeel, enkele leemlagen, matig fijn, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,25 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-11
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.763, Y: 480.334, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,54, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

30 cm -Mv / 16,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 16,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 15,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 15,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeel, matig grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,34 m +NAP

boring: BOWB2-12
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.784, Y: 480.347, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,40, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: slootvulling

60 cm -Mv / 15,80 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 15,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig fijn, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,40 m +NAP

boring: BOWB2-13
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.803, Y: 480.363, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,40, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 16,30 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 15,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,20 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-14
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.821, Y: 480.381, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,45, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Fe-concreties, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

30 cm -Mv / 16,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont

90 cm -Mv / 15,55 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, roodbruin, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

110 cm -Mv / 15,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele leemlagen, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,25 m +NAP

boring: BOWB2-15
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.836, Y: 480.401, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,31, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,31 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 16,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 15,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtgrijs, uiterst grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 15,51 m +NAP

boring: BOWB2-16
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.849, Y: 480.422, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,20, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, bruin, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtgrijs, uiterst grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 15,40 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-17
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.859, Y: 480.445, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,39, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,19 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, donkerbruin, humusvlekken, uiterst grof, interpretatie: keileem, grondmorene

70 cm -Mv / 15,69 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, bruin, humusvlekken, uiterst grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 15,59 m +NAP

boring: BOWB2-18
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.866, Y: 480.469, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,25, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: boor loopt leeg door water

0 cm -Mv / 16,25 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, zwart, matig fijn, interpretatie: keileem, grondmorene
Opmerking: schoensmeer onder ven?

25 cm -Mv / 16,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, roodbruin, zeer grof, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 70 cm -Mv / 15,55 m +NAP

boring: BOWB2-19
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.870, Y: 480.493, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,20, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 15,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 15,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 15,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtgrijs, uiterst grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,20 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-20
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.872, Y: 480.518, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,31, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,31 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 16,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruin, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,31 m +NAP

boring: BOWB2-21
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.871, Y: 480.543, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,32, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 15,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,12 m +NAP

boring: BOWB2-22
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.870, Y: 480.568, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,37, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 16,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 15,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,17 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-23
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.869, Y: 480.593, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,27, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 15,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 15,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,07 m +NAP

boring: BOWB2-24
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.864, Y: 480.618, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,97, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,97 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, roodbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 15,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 14,97 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, roodgroen, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: ??

 Einde boring op 120 cm -Mv / 14,77 m +NAP

boring: BOWB2-25
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.857, Y: 480.642, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,73, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, roodbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 15,43 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 15,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 14,73 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, roodgroen, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: ??

 Einde boring op 120 cm -Mv / 14,53 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-26
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.847, Y: 480.665, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,48, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 14,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn

80 cm -Mv / 14,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont

95 cm -Mv / 14,53 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, lichtgroen, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen

100 cm -Mv / 14,48 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, roodgroen, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: ??

 Einde boring op 120 cm -Mv / 14,28 m +NAP

boring: BOWB2-27
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.835, Y: 480.687, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,46, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

35 cm -Mv / 15,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

45 cm -Mv / 15,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteen

60 cm -Mv / 14,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

90 cm -Mv / 14,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtroodgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 14,46 m +NAP

boring: BOWB2-32
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.744, Y: 480.806, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,14, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 14,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: slootvulling?

90 cm -Mv / 14,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 13,94 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-33
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.729, Y: 480.826, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,09, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 14,59 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, zandbrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 14,19 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 13,89 m +NAP

boring: BOWB2-34
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.715, Y: 480.846, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 14,96, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 14,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 14,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, donkergrijs

60 cm -Mv / 14,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand

90 cm -Mv / 14,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 13,76 m +NAP

boring: BOWB2-35
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.703, Y: 480.868, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,01, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald), glas
Opmerking: +baksteen: +glas

50 cm -Mv / 14,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 13,81 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-36
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.693, Y: 480.891, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,09, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteen

50 cm -Mv / 14,59 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 14,19 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 13,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 13,89 m +NAP

boring: BOWB2-37
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.685, Y: 480.915, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,32, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool

30 cm -Mv / 15,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 14,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 14,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 14,12 m +NAP

boring: BOWB2-38
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.680, Y: 480.939, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,89, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,89 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool

40 cm -Mv / 15,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek

60 cm -Mv / 15,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 14,69 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-39
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.677, Y: 480.964, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,96, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool

40 cm -Mv / 15,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek

80 cm -Mv / 15,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, sterk grindig, lichtbruinrood, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 14,76 m +NAP

boring: BOWB2-40
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.679, Y: 481.014, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,03, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,03 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 16,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

95 cm -Mv / 16,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: interpretatie: akkerlaag

110 cm -Mv / 15,93 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

160 cm -Mv / 15,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, matig grindig, rood, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 15,23 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-41
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.683, Y: 481.039, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,44, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,44 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 17,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

100 cm -Mv / 16,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: interpretatie: akkerlaag

120 cm -Mv / 16,24 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

160 cm -Mv / 15,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, rood, zeer grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 15,64 m +NAP

boring: BOWB2-42
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.690, Y: 481.063, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,38, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 17,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

70 cm -Mv / 16,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, interpretatie: akkerlaag

90 cm -Mv / 16,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

140 cm -Mv / 15,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk grindig, rood, zeer grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 15,88 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-43
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.700, Y: 481.086, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,62, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 17,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

70 cm -Mv / 16,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, interpretatie: akkerlaag

80 cm -Mv / 16,82 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

150 cm -Mv / 16,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk grindig, roodgrijs, zeer grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 170 cm -Mv / 15,92 m +NAP

boring: BOWB2-44
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.711, Y: 481.108, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,70, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 17,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

80 cm -Mv / 16,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: interpretatie: akkerlaag

100 cm -Mv / 16,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

130 cm -Mv / 16,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk grindig, roodgrijs, zeer grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 16,20 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-45
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.725, Y: 481.129, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,79, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,79 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 17,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

90 cm -Mv / 16,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: interpretatie: akkerlaag

110 cm -Mv / 16,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

150 cm -Mv / 16,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgrijs, zeer grof

 Einde boring op 180 cm -Mv / 15,99 m +NAP

boring: BOWB2-46
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.740, Y: 481.149, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,81, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,81 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 17,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

80 cm -Mv / 17,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: interpretatie: akkerlaag

100 cm -Mv / 16,81 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

160 cm -Mv / 16,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, matig grindig, lichtroodbruin, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 180 cm -Mv / 16,01 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-47
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.748, Y: 481.126, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,75, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,75 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 17,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

100 cm -Mv / 16,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: interpretatie: akkerlaag

120 cm -Mv / 16,55 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

150 cm -Mv / 16,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk grindig, rood, zeer grof, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 170 cm -Mv / 16,05 m +NAP

boring: BOWB2-48
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.733, Y: 481.106, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,91, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,91 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 17,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

80 cm -Mv / 17,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: interpretatie: akkerlaag

100 cm -Mv / 16,91 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

150 cm -Mv / 16,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgrijs, zeer grof

 Einde boring op 180 cm -Mv / 16,11 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-49
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.721, Y: 481.084, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,75, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: gestuit op grind

0 cm -Mv / 17,75 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 17,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

70 cm -Mv / 17,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: interpretatie: akkerlaag

80 cm -Mv / 16,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

 Einde boring op 110 cm -Mv / 16,65 m +NAP

boring: BOWB2-50
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.711, Y: 481.061, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,30, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 17,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

80 cm -Mv / 16,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: interpretatie: akkerlaag

100 cm -Mv / 16,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

120 cm -Mv / 16,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, rood, zeer grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 15,80 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-51
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.704, Y: 481.037, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,23, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

70 cm -Mv / 16,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

100 cm -Mv / 16,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: interpretatie: akkerlaag

120 cm -Mv / 16,03 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

140 cm -Mv / 15,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, matig grindig, rood, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 15,43 m +NAP

boring: BOWB2-52
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.699, Y: 481.013, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,08, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,08 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 16,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

90 cm -Mv / 16,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: interpretatie: akkerlaag

100 cm -Mv / 16,08 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

150 cm -Mv / 15,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, matig grindig, rood, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 160 cm -Mv / 15,48 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-53
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.697, Y: 480.963, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,06, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 15,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek

90 cm -Mv / 15,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 14,86 m +NAP

boring: BOWB2-54
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.701, Y: 480.938, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,77, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +indus. wit

50 cm -Mv / 15,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: esdek
Archeologie: enkel fragment aardewerk
Opmerking: +indus. wit

90 cm -Mv / 14,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 14,67 m +NAP

boring: BOWB2-55
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.706, Y: 480.914, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,31, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 14,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 14,11 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-56
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.715, Y: 480.890, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,19, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 14,59 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, roodgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 14,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 13,99 m +NAP

boring: BOWB2-57
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.726, Y: 480.868, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 14,97, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 14,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 14,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtroodgrijs
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 14,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 13,77 m +NAP

boring: BOWB2-58
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.739, Y: 480.846, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,18, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 14,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 14,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

90 cm -Mv / 14,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 13,98 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-64
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.872, Y: 480.661, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,66, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 15,16 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 14,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtroodgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 14,46 m +NAP

boring: BOWB2-65
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.879, Y: 480.641, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,67, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,67 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +frag bloempot

40 cm -Mv / 15,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

70 cm -Mv / 14,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 14,67 m +NAP

boring: BOWB2-66
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.885, Y: 480.617, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,09, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,09 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 15,69 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: brokken B- en A-hor

70 cm -Mv / 15,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,09 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-67
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.889, Y: 480.592, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,32, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,32 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 15,92 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 15,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgeelbruin, enkele leemlagen, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,12 m +NAP

boring: BOWB2-68
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.890, Y: 480.567, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,38, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,38 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 16,03 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 15,88 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgeelbruin, enkele leemlagen, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,38 m +NAP

boring: BOWB2-69
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.891, Y: 480.542, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,23, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 15,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen

55 cm -Mv / 15,68 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen

70 cm -Mv / 15,53 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtroodgrijs, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 15,33 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,03 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-70
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.892, Y: 480.517, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,28, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 15,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: ly gevl

40 cm -Mv / 15,88 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, roodbruin, matig grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 15,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruin, humusvlekken, zeer grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,28 m +NAP

boring: BOWB2-71
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.890, Y: 480.492, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,21, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 15,81 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwart, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

50 cm -Mv / 15,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, humusvlekken, matig grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 15,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtgrijs, uiterst grof, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,21 m +NAP

boring: BOWB2-72
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.886, Y: 480.467, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,30, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 16,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 15,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 15,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, roodbruin, uiterst grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,30 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-73
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.879, Y: 480.443, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,31, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,31 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, humusvlekken, matig grof, interpretatie: keileem, grondmorene

40 cm -Mv / 15,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, zwak grindig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

50 cm -Mv / 15,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtgrijs, uiterst grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 15,51 m +NAP

boring: BOWB2-74
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.870, Y: 480.420, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,49, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,49 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtroodgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 15,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtroodbruin, uiterst grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 15,69 m +NAP

boring: BOWB2-75
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.858, Y: 480.398, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,53, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,53 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 16,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 16,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 15,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtroodgrijs, zeer grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,53 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-76
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.844, Y: 480.378, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,69, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 16,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijszwart, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

10 cm -Mv / 16,59 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 16,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: keileem, grondmorene
Archeologie: interpretatie: ophogingspakket

60 cm -Mv / 16,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,69 m +NAP

boring: BOWB2-77
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.828, Y: 480.359, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,55, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: ROMMELIG

40 cm -Mv / 16,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn

50 cm -Mv / 16,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 15,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 15,45 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,35 m +NAP

boring: BOWB2-78
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.809, Y: 480.342, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,57, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 16,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 15,87 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 15,77 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,37 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-79
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.789, Y: 480.327, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,70, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,50 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

30 cm -Mv / 16,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 15,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 15,80 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,50 m +NAP

boring: BOWB2-80
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.768, Y: 480.314, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,32, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 16,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: volledig gereduceerd

70 cm -Mv / 15,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: volledig gereduceerd

80 cm -Mv / 15,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, roodbruin, matig grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,32 m +NAP

boring: BOWB2-81
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.745, Y: 480.304, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,32, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 15,97 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 15,52 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig grof
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: IETS GROFFER

100 cm -Mv / 15,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: IETS GROFFER

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,12 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-82
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.726, Y: 480.297, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,37, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 15,97 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 15,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool

85 cm -Mv / 15,52 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk grindig, grijs, enkele leemlagen, matig fijn, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,37 m +NAP

boring: BOWB2-83
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.700, Y: 480.291, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,40, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

30 cm -Mv / 16,10 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 15,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand

70 cm -Mv / 15,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 15,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 15,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,20 m +NAP

boring: BOWB2-84
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.673, Y: 480.282, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,10, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 15,80 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 15,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 15,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 14,90 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-85
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.651, Y: 480.272, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,03, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 15,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 15,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 15,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 15,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 15,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 14,83 m +NAP

boring: BOWB2-86
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.629, Y: 480.259, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,82, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 15,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 15,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 15,12 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 14,62 m +NAP

boring: BOWB2-87
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.536, Y: 480.242, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,61, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 14,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 14,11 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-88
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.555, Y: 480.255, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,09, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,09 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 14,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 14,69 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 14,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, roodgrijs, enkele leemlagen, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 14,09 m +NAP

boring: BOWB2-89
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.581, Y: 480.262, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,34, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,34 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 15,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 15,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 14,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 14,34 m +NAP

boring: BOWB2-90
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.622, Y: 480.234, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,17, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verstoord

10 cm -Mv / 16,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 15,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: PUIN, DUIKER?

 Einde boring op 120 cm -Mv / 14,97 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-91
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.537, Y: 480.254, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 14,96, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 14,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 14,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 14,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, enkele leemlagen, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 13,96 m +NAP

boring: BOWB2-92
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.553, Y: 480.268, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,07, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,07 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 14,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 14,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodgrijs, enkele leemlagen, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 14,07 m +NAP

boring: BOWB2-93
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.569, Y: 480.286, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,21, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,21 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen

20 cm -Mv / 15,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 14,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen

80 cm -Mv / 14,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 14,21 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-94
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.593, Y: 480.291, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,66, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen

40 cm -Mv / 15,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig fijn, interpretatie: dekzand

90 cm -Mv / 14,76 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen

100 cm -Mv / 14,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 14,56 m +NAP

boring: BOWB2-95
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.612, Y: 480.276, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,74, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 15,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 15,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 15,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 15,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 14,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: IETS GROFFER

110 cm -Mv / 14,64 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: IETS GROFFER

 Einde boring op 120 cm -Mv / 14,54 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-96
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.645, Y: 480.239, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,39, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: MICROPDZOL

10 cm -Mv / 16,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 16,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 16,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: ROMMELIG

50 cm -Mv / 15,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 15,59 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 15,49 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,19 m +NAP

boring: BOWB2-97
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.670, Y: 480.236, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,71, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: MICROPDZOL

10 cm -Mv / 16,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 16,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 16,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 16,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 15,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 15,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,51 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-98
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.692, Y: 480.242, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,60, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: HOUTWAL

0 cm -Mv / 16,60 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 16,50 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: AB-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 16,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: BIOT

70 cm -Mv / 15,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 15,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

110 cm -Mv / 15,50 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn

 Einde boring op 140 cm -Mv / 15,20 m +NAP

boring: BOWB2-102
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.721, Y: 480.796, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 14,53, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 14,53 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 14,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 13,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 13,53 m +NAP

boring: BOWB2-103
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.696, Y: 480.793, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,04, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,04 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 14,54 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

70 cm -Mv / 14,34 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 14,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 13,84 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-104
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.721, Y: 480.772, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 14,43, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 14,43 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, sterk humeus, rood
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: SLOOTBAGGER

20 cm -Mv / 14,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 120 cm -Mv / 13,23 m +NAP

boring: BOWB2-109
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.552, Y: 480.236, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,78, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,78 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: boring gestuit

 Einde boring op 60 cm -Mv / 15,18 m +NAP

boring: BOWB2-110
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.671, Y: 480.264, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,06, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 15,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 15,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 15,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 15,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,06 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-111
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.708, Y: 480.238, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,88, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: HOUTWAL

0 cm -Mv / 16,88 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 16,78 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 16,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: BIOT

95 cm -Mv / 15,93 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

110 cm -Mv / 15,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 15,48 m +NAP

boring: BOWB2-112
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.742, Y: 480.242, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,14, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: HOUTWAL

0 cm -Mv / 17,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 16,99 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 16,54 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: BIOT

80 cm -Mv / 16,34 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 15,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 15,74 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-113
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.619, Y: 480.323, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,76, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,76 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 15,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: brokken B-hor

40 cm -Mv / 15,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 15,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 15,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, lichtgrijs, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen

80 cm -Mv / 14,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 180 cm -Mv / 13,96 m +NAP

boring: BOWB2-114
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.662, Y: 480.348, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,05, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: +gebleekte korrels

30 cm -Mv / 15,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool

40 cm -Mv / 15,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjebruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 14,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

180 cm -Mv / 14,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen

 Einde boring op 200 cm -Mv / 14,05 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-115
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.653, Y: 480.311, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,01, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 15,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 15,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtroodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

85 cm -Mv / 15,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, roodgrijs, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 15,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 14,51 m +NAP

boring: BOWB2-116
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.762, Y: 480.298, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,35, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 15,95 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 15,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 15,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,15 m +NAP

boring: BOWB2-117
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.802, Y: 480.298, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,58, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, zwartgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling

50 cm -Mv / 16,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 15,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 15,58 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,38 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-118
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.842, Y: 480.298, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,61, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Opmerking: GEVLEKT

40 cm -Mv / 16,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen

70 cm -Mv / 15,91 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, roodbruin, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 15,81 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, roodbruin, enkele leemlagen, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 15,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,41 m +NAP

boring: BOWB2-119
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.882, Y: 480.298, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,77, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: BIOTURBATIE

40 cm -Mv / 16,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtbruingeel, matig grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 16,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, roodbruin, matig grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

70 cm -Mv / 16,07 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig fijn, interpretatie: keileem, grondmorene

90 cm -Mv / 15,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig fijn, interpretatie: keileem, grondmorene

100 cm -Mv / 15,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,57 m +NAP

boring: BOWB2-120
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.908, Y: 480.313, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,13, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 16,93 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, humusvlekken, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteen: +asfalt

100 cm -Mv / 16,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,93 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-121
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.862, Y: 480.348, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,06, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 17,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijszwart, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

10 cm -Mv / 16,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv / 16,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zandbrokken, matig fijn
Archeologie: interpretatie: ophogingspakket

90 cm -Mv / 16,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,86 m +NAP

boring: BOWB2-122
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.902, Y: 480.348, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,78, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteen

20 cm -Mv / 16,58 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteen

55 cm -Mv / 16,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

90 cm -Mv / 15,88 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, uiterst grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,78 m +NAP

boring: BOWB2-123
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.882, Y: 480.398, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,64, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

40 cm -Mv / 16,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 15,94 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtroodbruin, zeer grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,64 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-124
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.918, Y: 480.397, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,73, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,73 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 16,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 15,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 15,53 m +NAP

boring: BOWB2-125
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.902, Y: 480.448, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,41, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 16,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 15,96 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 15,81 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtroodgrijs, zeer grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,41 m +NAP

boring: BOWB2-126
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.902, Y: 480.548, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,30, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 16,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 15,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, lichtroodgrijs, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,30 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-127
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.902, Y: 480.597, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,46, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 16,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 16,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 15,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand

90 cm -Mv / 15,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtroodgrijs, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,46 m +NAP

boring: BOWB2-128
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.899, Y: 480.635, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,48, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, roodbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 15,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtoranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: boring vast o gribd oo 40 cm -Mv

 Einde boring op 40 cm -Mv / 15,08 m +NAP

boring: BOWB2-131
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.682, Y: 480.798, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,14, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: gestuit

0 cm -Mv / 15,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 20 cm -Mv / 14,94 m +NAP

boring: BOWB2-132
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.672, Y: 480.846, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 14,89, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 14,89 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 14,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn

60 cm -Mv / 14,29 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof, interpretatie: dekzand

100 cm -Mv / 13,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 13,69 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-133
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.702, Y: 480.848, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 14,90, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 14,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 14,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, matig fijn

60 cm -Mv / 14,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand

90 cm -Mv / 14,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 13,70 m +NAP

boring: BOWB2-137
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.762, Y: 480.898, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,16, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool

50 cm -Mv / 14,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 14,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, roodgrijs, enkele leemlagen, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 13,96 m +NAP

boring: BOWB2-138
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.722, Y: 480.898, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,17, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 14,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 14,57 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig grof
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 14,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruinrood, enkele leemlagen, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 13,97 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-139
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.682, Y: 480.898, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,13, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: gestuit op iets hards

0 cm -Mv / 15,13 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, glas

50 cm -Mv / 14,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: oude sloot?

90 cm -Mv / 14,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, roodgrijs, matig grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 13,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 175 cm -Mv / 13,38 m +NAP

boring: BOWB2-140
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.722, Y: 480.946, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,75, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 15,75 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 15,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek

100 cm -Mv / 14,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 14,55 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-141
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.713, Y: 481.011, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,06, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 16,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

70 cm -Mv / 16,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: interpretatie: akkerlaag

90 cm -Mv / 16,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

120 cm -Mv / 15,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, matig grindig, rood, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 15,56 m +NAP

boring: BOWB2-142
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.652, Y: 481.062, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,73, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,73 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 17,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

90 cm -Mv / 16,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: interpretatie: akkerlaag

110 cm -Mv / 16,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

160 cm -Mv / 16,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, rood, zeer grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 15,93 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-143
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.730, Y: 481.062, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,54, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 17,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

70 cm -Mv / 16,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald), interpretatie: akkerlaag
Opmerking: +spikkel baksteen

90 cm -Mv / 16,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

120 cm -Mv / 16,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, roodbruin, zeer grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 16,04 m +NAP

boring: BOWB2-144
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.777, Y: 481.088, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,83, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,83 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 17,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

70 cm -Mv / 17,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: interpretatie: akkerlaag

110 cm -Mv / 16,73 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

170 cm -Mv / 16,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerrood, zeer grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 16,03 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-145
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.746, Y: 481.113, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,78, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,78 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 17,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

70 cm -Mv / 17,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: interpretatie: akkerlaag

100 cm -Mv / 16,78 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

150 cm -Mv / 16,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, lichtrood, zeer grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 15,98 m +NAP

boring: BOWB2-146
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.671, Y: 481.114, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,40, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,40 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 17,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

90 cm -Mv / 16,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: interpretatie: akkerlaag

110 cm -Mv / 16,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

170 cm -Mv / 15,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 15,60 m +NAP



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

boring: BOWB2-147
beschrijver: GB, datum: 18-12-2017, X: 246.716, Y: 481.139, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 17,77, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: Gemeente Borne, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 17,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 17,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: +baksteenspikkels: +gebleekte korrels

80 cm -Mv / 16,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Archeologie: interpretatie: akkerlaag

110 cm -Mv / 16,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof

160 cm -Mv / 16,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtrood, zeer grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 15,97 m +NAP
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