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Inleiding 1 

 

1 Inleiding 
De aanleiding van het hier beschreven onderzoek wordt gevormd door de aanleg van een 
collector langsheen het Rotselaarspad door Aquafin NV te Holsbeek, evenals de inplanting van 
een bufferbekken in en op de aangrenzende zandleemrug. Gezien de zeer grote 
waarschijnlijkheid dat tijdens deze werkzaamheden archeologisch erfgoed zal worden 
aangetroffen, werd door de Wingense Archeologische dienst (WinAr) in samenspraak met het 
agentschap Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek aanbevolen. Dit onderzoek 
behelst in eerste instantie een landschappelijk-archeologische studie van de te ontwikkelen 
zone, met het oog op het bepalen van de archeologische waarde van het gebied. Het 
onderzoek werd toevertrouwd aan de Eenheid Prehistorische Archeologie (KU Leuven) en 
uitgevoerd in de periode oktober-november 2011. Het omvat een bureauonderzoek en een 
reeks landschappelijke boringen. Het bureauonderzoek is gericht op het verzamelen van de 
reeds beschikbare informatie betreffende de archeologische context van het onderzoeksgebied, 
de bodemopbouw en de eventuele (recente) verstoringen. Het paleolandschappelijk 
booronderzoek laat toe inzicht te verwerven in de lokale stratigrafische sequentie.  
 
De te beantwoorden onderzoeksvragen hierbij zijn:  

- Welke is de precieze locatie alsook uitbreiding van de zandleemrug gelegen ten 
zuiden/zuidwesten van het Rotselaarspad.  

- Welke is de aard van deze zandleemrug en haar genese? 

- Zijn op en langs deze zandleemrug archeologische sites aanwezig? Welke is de 
stratigrafische positie van het archeologisch erfgoed? Zijn er sites te verwachten in situ, 
eventueel in een begraven positie? Zijn sites met bewaring van organische resten en 
hoge resolutie stratigrafie aanwezig? 

- Welke is de te verwachten impact van de geplande werkzaamheden op het aanwezige 
archeologische erfgoed? 



2 Holsbeek – Collector Winge II 

 

2 Situering van het onderzoeksgebied 

2.1 Juridische situering 
Het onderzoeksgebied beslaat de percelen onmiddellijk ten zuiden van het Rotselaarspad. De 
bestemming van de noordelijke helft van deze percelen is natuurgebied (Gewestplan code 
0701: kadasterpercelen Afdeling 1, sectie B, 193A, 196D, 199B, 199D, 199E, 199F, 200B, 
200D, 200E, 200K, 200H, 200H en 200G), dat van de zuidelijke percelen is landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied (Gewestplan code 0901: kadasterpercelen Afdeling 1, sectie B, 
192, 201, 202A, 203C, 203E en 203F). Er is geen Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan (RUP) 
van kracht (bron: www.agiv.be). 

2.2 Landschappelijke situering 
Het plangebied (Figuur 1) bevindt zich in de vallei van de rivier de Winge, ten zuidoosten van de 
Dijle-Demer confluentie in een vlak gebied (+14 tot 15 m TAW) dat zich uitstrekt tussen 
Rotselaar, Holsbeek en Putkapel en dat begrensd wordt door de Dijle in het westen, de Demer 
in het noorden en de steile hellingen van de Hagelandse Diestiaanheuvels (tot maximaal +70 m 
TAW)  
 

 

 
Figuur 1. Bodemkaart voor de Wingevallei (boven) met locatie van het plangebied (onderaan links; bron: NGI/AGIV) en 

aanduiding van het plangebied op satellietbeeld (onderaan rechts; bron: Google Earth). 

http://www.agiv.be/�
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in het zuiden en noordoosten. Deze vlakte vormt de westelijke uitloper van het dal van 
Houwaart dat gesitueerd wordt tussen de Kesselberg in het zuiden en de Wijngaardberg in het 
noordoosten. In dit dal, een opvallend brede depressie met oost-west oriëntatie, stroomt de 
Winge of Molenbeek die de zuidelijk gelegen Diestiaanheuvels draineert (topografische kaart 
schaal 1/10.000, Delaure 1981, Goyens 1964).  

Ter hoogte van Wingewijk maakt de Winge een knik van ongeveer 90 graden naar het noorden, 
waarna ze evenwijdig met de Dijle verder stroomt door het vlak van Rotselaar, Holsbeek en 
Putkapel en vervolgens in het noorden ter hoogte van Werchter uitmondt in de Demer. De rivier 
stroomt er niet op het laagste punt van de vallei, maar tussen lage oeverwallen. De 
aanwezigheid van dergelijke oeverwallen – tot 50 cm hoog en enkele meters breed – is goed 
zichtbaar op de plaats waar de Winge plots afbuigt naar het noorden: zij bevinden zich hier 
onmiddellijk ten zuiden en zuidwesten van de rivier (Vermeersch 1972). Het onderzoeksgebied 
bevindt zich op een hoogte tussen + 12,5 en + 15 m TAW. Naar het zuidoosten toe stijgt de top 
van het maaiveld tot tussen + 15 en + 17,5m. 

Iets ten noorden van de Winge en min of meer evenwijdig hiermee loopt de Losting. Deze 
maakt een gelijkaardige scherpe knik naar het noorden, waarna ze uitmondt in de Winge. Meer 
naar het westen bevindt zich het Dijle-Winge interfluvium met de Leibeek die in het zuidwesten 
uitmondt in de Dijle, maar door middel van een reeks kleinere grachten ook verbonden is met 
de Winge. Op de oevers van de Leibeek komen eveneens een aantal oeverwallen voor, 
gelijkaardig aan deze die zich langs de Winge bevinden (Delaure 1981). 
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3 Het Wingemesolithicum 
Het plangebied werd in het verleden reeds veelvuldig geprospecteerd en ook in de ruimere 
omgeving zijn diverse oppervlaktevindplaatsen gekend (Vermeersch 1976; Figuur 2). Collecties 
werden in het verleden ingezameld door de heren Boschmans, Crabbé, De Boer, Gijselings, 
Scheys, Van Goidsenhoven en Van Schaybroek (e.g. Boschmans 1953, 1954, 1965; Scheys 
1955, Mertens 1973, Vermeersch 1972, 1976). Op basis van hoofdzakelijk typologische 
kenmerken en de aanwezigheid van Wommersomkwartsiet worden de meeste van deze 
vindplaatsen toegewezen aan het mesolithicum. In de meeste gevallen bevatten deze 
oppervlaktecollecties ook recentere (neolithische of bronstijd) componenten (Vermeersch 
1976).  
In de tweede helft van de jaren 1960 vond een opgraving plaats op twee van dergelijke 
oppervlaktevindplaatsen, Holsbeek Marrant (Figuur 2: 261) en Holsbeek Boomkwekerij (Figuur 
2: 262; Vermeersch 1972). Beide vindplaatsen zijn gelegen op dezelfde lage oeverwal 
onmiddellijk ten zuiden en ten westen van de Winge. Het westelijke gedeelte van deze oeverwal 
vormt het onderzoeksgebied van deze studie en bevat de vindplaats Boomkwekerij, die zich 
uitstrekt op de zuidelijke helft van perceel 200B (Figuur 3). Het onderzoek op Boomkwekerij 
omvatte de opgraving van een twintigtal sleuven tussen 2,5 en c. 30 m lang, met overwegend 
een noord-zuid oriëntatie. De breedte van de sleuven varieert tussen 0,6 en 2 m. Voor deze 
studie werd het opgravingsplan (Vermeersch 1972: Figuur 28) gegeorefereerd in een Lambert 
72 projectie. Aangezien op het originele opgravingsplan enkel het lokale gridsysteem wordt 
weergegeven, is de nauwkeurigheid van deze georeferentie onbekend. Een van de boorraaien 
van het voorliggende onderzoek, raai B (zie verder), doorkruist deze zone. De oude 
opgravingsleuven bevinden zich hier tussen boringen B3 in het oosten en B6 in het westen. 

De vindplaats Holsbeek Marrant bevindt zich op dezelfde oeverwal, ten oosten van het 
plangebied. Op basis van palynologisch onderzoek, gecombineerd met 14C-dateringen en 
granulometrisch onderzoek, werd de mesolithische occupatie op deze vindplaats gedateerd 
tussen het einde van de Piottino oscillatie – i.e. een kortstondige klimaatsverslechtering tijdens 
het preboreaal – en het einde van het preboreaal. Concreet betekent dit een datering tussen 
7700 en 7100 cal BC, in de eerste helft van het mesolithicum (vroegmesolithicum). Een jongere, 
neolithische occupatiefase is eveneens vertegenwoordigd. Op basis van typologische 
overeenkomsten met het assemblage van Holsbeek Marrant werd de vindplaats Boomkwekerij 
net als de overige oppervlaktevindplaatsen eveneens in het vroegmesolithicum geplaatst 
(Vermeersch 1972, 1976). Lokaal wordt dit mesolithicum aangeduid met de term 
Wingemesolithicum (ibid.). 

Aanvullende prospecties in deze regio vonden plaats in de periode 1984-1985 in het kader van 
een project gericht op het in kaart brengen van de steentijd occupatie in de omgeving van 
Leuven (Vynckier 1985). In Holsbeek werden onder meer de oppervlaktevindplaatsen Aan de 
Winge, Marrant, Piron, Tussen Marrant en Piron, Rotselaarsebaan, Wingewijk en 
Rotselaarspad geprospecteerd. In de loop van de jaren 1980 en 1990 werden tevens een 
aantal van de oppervlaktecollecties uit de regio verder verwerkt en gepubliceerd. Het betreft 
hier de assemblages van de vindplaatsen Crabbé’s veld (Huyge 1983; Cramers 1986), 
Wingewijk (Vynckier 1989, 1991) en Rotserlaarsebaan (Vermeersch et al. 1996). 
De meeste van deze vindplaatsen zijn gelegen op lage zandige verhevenheden in of aan de 
rand van de alluviale vlakte van de Winge. Deze verhevenheden worden geïnterpreteerd als 
oeverwallen (Vermeersch 1972). Ze worden gekenmerkt door de aanwezigheid van 
onvoldoende tot slecht gedraineerde zandleemgronden met sterk gevlekte textuur B horizont 
(bodemtypes Ldc en Lec volgens het Belgische bodemclassificatiesysteem). Recente 
opgravingen op de vindplaats Holsbeek Rotselaarsebaan 2 (Van Baelen & Vanmontfort 2011a 
en b) aan de rand van de Wingevallei tonen echter aan dat er ook mesolithische 
bewoningsrestanten aanwezig zijn in de nattere kleigronden (bodemtype Eep). De 
mesolithische oppervlaktevindplaatsen Rotselaarspad I en II bevinden zich eveneens in een 
dergelijke nattere context (Figuur 2: 150130 en 152971). 
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Figuur 2. Locatie van het plangebied op de topografische kaart 1/10.000 (©NGI/AGIV) met aanduiding van gekende 
(oppervlakte)vindplaatsen uit de steentijd (bron: Centrale Archeologische Inventaris). 

240 - Vijver  263 - Meesberg 152952 - Bergstraat I  
242 - Piron 976 - Rotselaarsebaan 152953 - Bergstraat II 
243 - Groot Bos 1025 - HW1C (Plantage S.Scheys) 152954 - tussen Marrant en Piron 2 
245 - Scheys  1026 - Rotselaarspad 152960 - Rotselaarspad-Wingeweg 
246 - Lozen Hoek  1027 - Lozen Hoek 152961 - Bergestraat III  
247 - Crabbé’s veld 1652 - Schoorgat 152962 - Bergestraat IV 
248 - Over de Winge  1654 - Hof ter Winge 152971 - Rotselaarspad II 
249 - Berbroek  1766 - Lozen Hoek 152978 - Rotselaarspad  III 
251 - Tornoorstraat  1880 - Molenhof 152987 - Rotselaarspad IV 
252 - Bergestraat  20196 - Wingewijk 157202 - Rotselaarsebaan 
261 - Marrant  150129 - tussen Marrant en Piron 1 157280 - Rotselaarsebaan 
262 - Boomkwekerij 150130 - Rotselaarspad I 
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Figuur 3. Gegeorefereerd opgravingplan van de vindplaats Holsbeek Boomkwekerij op perceel 200B (naar Vermeersch 
1972: Figuur 28), geprojecteerd op de topografische kaart 1/10.000 (©NGI/AGIV). De positie van de 
boorraaien van het voorliggende paleolandschappelijke onderzoek is eveneens weergegeven. 



Bodemopbouw 7 

 

4 Bodemopbouw 

4.1 Algemeen 
De quartaire afzettingen hebben ter hoogte van het onderzoeksgebied een dikte tussen 7,5 en 
10 m. Naar het zuidoosten van het onderzoeksgebied toe neemt deze dikte af tot tussen 7,5 en 
5 m (Schiltz et al. 1990). 
Op de bodemkaart is het onderzoeksgebied geklasseerd als een matig natte zandleembodem 
met sterk gevlekte of verbrokkelde textuur B horizont (bodemtype Ldc; Figuur 1). 
De aangrenzende percelen in het noorden en het zuiden worden gekenmerkt door een sterk 
gleyige kleibodem zonder profielontwikkeling (bodemtype Eep). Tussen het Rotselaarspad en 
de Winge bevinden zich achtereenvolgens een smalle strook slecht gedraineerde zandleem 
met sterk gevlekte of verbrokkelde textuur B horizont (bodemtype Lec) en een smalle strook 
met Eep-classificatie. 
Het risico op erosie door water en bewerking wordt verwaarloosbaar geacht voor de percelen 
onmiddellijk ten zuiden van het Rotselaarspad1

www.dov.vlaanderen.be
 (bron: potentiële bodemerosiekaart per perceel, 

). 
Deze quartaire afzettingen rusten rechtstreeks op de Klei van Asse (Lid van Asse en Ursel < 
Formatie van Maldegem), daterend uit het Boven-Eoceen (Schiltz et al. 1990). 

4.2 Genese van de Wingevallei: bijdrage van het archeologische 
onderzoek te Boomkwekerij en Marrant 

In Holsbeek Boomkwekerij wordt de stratigrafische sequentie van boven naar onder als volgt 
beschreven door Vermeersch (1972; Figuur 4):  
 

NIVEAU BESCHRIJVING ARTEFACTEN 
I Bouwvoor: licht zandleem tot zandleem met donkerbruine kleur  
II Zandleem met lichtere kleur dan bovenliggende bouwvoor, scherp gescheiden van 

bovenliggende laag. Bevat talrijke mollegangen, eveneens brokjes recente ceramiek. 
Vage overgang naar onderliggend niveau. Niveau III versmelt soms met II. 

21 

III Zwak venig zandleem. Indien dik wordt een onderscheid gemaakt tussen 
verschillende subniveaus (IIIa-d). 

8 (III); 9 (IIIc) 

IV Zwak uitgeloogde zeer zandige horizont (komt zelden voor)  
V Zandleem, zandig leem of kleiig zand zonder gelaagdheid. In de hogere gedeeltes is 

niveau V sterk gegelyifieerd; in de lagere gedeeltes is dit niveau grijsgroen 
gereduceerd. 

12 

 

Tijdens de opgraving werd de bouwvoor (niveau I) niet onderzocht.2

Na verwijdering van de bouwvoor werden de onderliggende niveaus voorzichtig afgeschaafd en 
de artefacten die hierbij werden aangetroffen werden geregistreerd. Gezien het kleiige karakter 
van het sediment werd er niet gezeefd. Spreidingsplannen van de vondsten afkomstig uit de 
opgegraven sleuven werden niet gepubliceerd en zijn ook niet aanwezig in het 
opgravingsarchief. Algemeen kan echter gesteld worden dat het aantal vondsten dat in 
stratigrafische positie werd aangetroffen bijzonder laag is (N = 51; Tabel 1) en dat er geen 
duidelijke concentraties aanwezig waren (Vermeersch 1972). De lithische artefacten uit niveaus 
III en V waren fris en ongeschonden, terwijl deze uit het bovenliggende niveau II, evenals de 

 De meer dan 8000 
oppervlaktevondsten die werden toegewezen aan de vindplaats Holsbeek Boomkwekerij maken 
echter duidelijk dat de bouwvoor aanzienlijke hoeveelheden lithisch materiaal bevat. Dit 
assemblage bevat talrijke kernen, afslagen, diverse types schrabbers, boren en stekers, 
evenals talrijke microlieten en een aantal kerfresten (Bijlage 1; Vermeersch 1972). Vermeersch 
(1972) maakt melding van een belangrijke concentratie aan oppervlaktemateriaal in de 
omgeving van het punt met de Lambert coördinaten (176900E, 180100N).  

                                                      
1 Enkel voor percelen 200B, 200D, 200E, 200K, 200H, 200G, 201, 202A, 203C en aangrenzende percelen 198C2 en 
198B2 is informatie beschikbaar. De overige percelen zijn niet geklasseerd. 
2 Onderzoek van de bouwvoor was niet gebruikelijk in deze periode. 

http://www.dov.vlaanderen.be/�
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oppervlaktevondsten, sporen van beschadiging vertoonden. Niveaus IIIc en V bevatten 
bovendien enkele keramiekfragmenten (Vermeersch 1972). 

 
LAAG  GRONDSTOF TYPOLOGIE AANTAL 

II Wommersomkwartsiet Kernen met twee snijdende slagvlakken 
Microkling 
Kerfrest 
Afslag 

3 
4 
1 
6 

Silex Piramidale kern 
Onregelmatige kern 
Afslag 

1 
1 
5 

III Wommersomkwartsiet Klingschrabber 
Afslag 

1 
3 

Silex Dubbele schrabber 
Afslag 

1 
1 

Glimmerzandsteen Afslag 1 
Zandsteen Polijststeen 1 

IIIc Wommersomkwartsiet Onregelmatige kern 
Microkling 

1 
1 

Silex Onregelmatige kern 
Microkling 
Afslag 

1 
1 
5 

Keramiek Enkele scherven ? 
V Wommersomkwartsiet Kern 

Microkling 
Afslag 

1 
2 
1 

Silex Microkling 
Meervoudige steker 
Afgeknot stuk 
Afslag 

2 
2 
1 
3 

Keramiek Scherf 1 

Tabel 1. Stratigrafische herkomst en determinatie van de artefacten die in de opgegraven sleuven werden aangetroffen 
(naar Vermeersch 1972). 

 

Op basis van de aanwezigheid van artefacten in Wommersomkwartsiet, een aantal 
microklingen en een enkele kerfrest kan het assemblage aan het mesolithicum worden 
toegewezen. Polijststenen komen ook elders voor in mesolithische contexten. De aanwezigheid 
van een aantal scherven doet echter een bijmenging van recenter materiaal vermoeden. De 
keramiekfragmenten zijn weinig kenmerkend. De oppervlaktecollectie (Bijlage 1) bevat 
daarentegen meer diagnostisch materiaal. Wanneer we deze lijst bekijken, is duidelijk dat we 
met een palimpsest te maken hebben die naast een overwicht aan mesolithisch materiaal ook 
een aantal neolithische elementen omvat. De pijlsneden of transversaalspitsen (N = 6, ook wel 
dwarspijlen), bladvormige (N = 2) en gevleugelde pijlpunten (N = 3), evenals de fragmenten van 
gepolijste bijlen (N = 2) kunnen zonder twijfel tot het neolithicum gerekend worden (Vermeersch 
1972). De microlieten worden daarentegen tot het mesolithicum gerekend. Hierbij zijn zowel 
elementen uit het vroegmesolithicum alsook uit latere fases in het mesolithicum 
vertegenwoordigd. Hoewel een algemeen een datering in het vroegmesolithicum voor de 
vindplaats naar voren geschoven wordt (zie hoger), zijn eveneens ook een aantal microliettypes 
vertegenwoordigd die eerder kenmerkend zijn voor het midden- of laatmesolithicum (e.g. 
Marebladspitsen en trapezia; Crombé & Cauwe 2001; Van Gils et al. 2008). 

De aanwezigheid van talrijke kernen, afslagen en microklingen wijst op de bewerking van 
vuursteen en Wommersomkwartsiet die plaats vond op de zandleemrug. De aanwezigheid van 
microlieten wijst op jachtgerelateerde activiteiten. Ook andere activiteiten zijn vermoedelijk 
vertegenwoordigd. 

De stratigrafische sequentie die werd aangetroffen te Holsbeek Marrant wijkt enigszins af van 
de sequentie te Boomkwekerij. Figuur 5 geeft het profiel in sleuf 1 te Marrant weer waarbij in het 
zuiden de rand van de zandleemrug zichtbaar is. Meer naar het noorden is vervolgens een 
sterke versnijding aanwezig. De depressie die op deze wijze ontstond werd vervolgens 
opgevuld met alluviale afzettingen (waaronder veen) die later bedolven werden onder 
afzettingen zandige leem afkomstig van de hoger gelegen zandleemrug.  
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Figuur 4. Profieltekeningen Holsbeek Boomkwekerij (Vermeersch 1972: plaat I). 
 

De stratigrafische observaties op de vindplaatsen Marrant en Boomkwekerij geven, in 
combinatie met palynologisch, granulometrisch onderzoek en 14C dateringen, een gedetailleerd 
beeld van de vorming en opvulling van de Wingevallei (Vermeersch 1972). Het ontstaan van de 
oeverwallen langs de Winge wordt hierbij geplaatst op het einde van de laatste ijstijd. Een 
erosieve fase zorgt bij aanvang van het tardiglaciaal voor een sterke uitschuring van deze 
sedimenten. Zoals het geval is in sleuf 1 te Holsbeek Marrant ontstaat op deze wijze een steile 
wand die de rand van de Wingevallei markeert. De venen die onderaan deze depressie 
ontstaan, worden in Marrant gedateerd in de Allerød. Afzettingen uit de Oude tot Oudste Dryas 
lijken er te ontbreken (Profiel Holsbeek-1; Mullenders et al. 1972) en de veenvorming loopt door 
tot in de Jonge Dryas. Palynologisch onderzoek uitgevoerd op een boorkern (boring Winge-
1981) in het kader van een licenciaatsverhandeling (Munaut 1995, Delaure 1981) bevestigde 
echter de aanwezigheid van pre-Allerød afzettingen – i.e. afzettingen uit de Oudste Dryas, 
Bølling en Oude Dryas – onderaan de opvulling van de Wingevallei. Deze fluviatiele afzettingen 
daterend uit het tardiglaciaal worden tot de Formatie van Arenberg gerekend (Gullentops et al. 
2001). 

 
  

 
Figuur 5. Profieltekening Holsbeek Marrant sleuf 1 (Vermeersch 1972: plaat II). 
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Hieruit volgt dat weinig tot geen sedimentatie heeft plaats gevonden bovenop de oeverwallen 
sinds het einde van de laatste ijstijd. Dit impliceert dat zowel mesolithische alsook meer recente 
bewoning er plaats heeft gevonden op hetzelfde oppervlak, dat min of meer overeenkomt met 
het huidige loopoppervlak. De holocene bodem ontwikkelde zich vanaf datzelfde oppervlak. 
Artefacten uit mesolithische en meer recente tijdsperiodes werden bijgevolg achtergelaten op 
hetzelfde oppervlak en creëerden een cumulatief palimpsest (Vermeersch 1972). Door 
bioturbatie en recente verploeging raakten de artefacten vervolgens verticaal verspreid over 
een diepte van enkele decimeters.  

In de alluviale vlakte van de Winge, zoals het geval is te Holsbeek Marrant, vond nog wel 
sedimentie plaats: hier vormden zich venen die de uitgeschuurde depressie opvulden. In 
dergelijke contexten kunnen archeologische vindplaatsen bijgevolg in stratigrafische context 
bewaard zijn.  

Vanaf het subatlanticum en zeer waarschijnlijk na de Romeinse tijd erodeerde de top van 
sommige (hoger gelegen) delen in het landschap en werd het vrijgekomen sediment afgezet in 
de lager gelegen landschapsdelen, waar oude loopniveaus afgedekt werden. Op deze wijze 
werden de veenafzetting te Marrant bedekt door colluvium (Vermeersch 1972).  

4.3 Conclusie 
De landschappelijke en archeologische waarnemingen uit het verleden wijzen erop dat de nog 
aanwezige resten van steentijdoccupatie ter hoogte van de zandleemrug verwacht kunnen 
worden in en net onder de bouwvoor. De artefacten die zich onder de bouwvoor bevinden, 
zoals deze opgegraven te Holsbeek Boomkwekerij, maken eveneens deel uit van een 
oppervlaktevindplaats. Hun stratigrafische positie kan worden verklaard door verploeging en 
bioturbatie.  

Op basis van de gedocumenteerde waarnemingen en onze huidige kennis over de 
steentijdoccupatie in het gebied, kunnen we ervan uit gaan dat de hele zandleemrug bedekt is 
met resten van activiteiten uit de steentijd. Dit is het restant van het herhaaldelijk opzoeken van 
eenzelfde locatie doorheen een periode van enkele duizenden jaren. Aldus moet het eerder als 
een archeologisch sitecomplex worden benoemd, dan wel als het resultaat van een eenmalige 
occupatie.  

In de onmiddellijke omgeving bestaat de mogelijkheid tot het aantreffen van begraven sites of 
begraven restanten van steentijdoccupatie, net buiten de rand van de zandleemrug in de 
alluviale vlakte van de Winge. In deze positie worden goede bewaringsomstandigheden 
verwacht voor organisch materiaal en chrono-stratigrafische gegevens.  
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5 Paleolandschappelijk booronderzoek 

5.1 Doelstellingen 
 

De resultaten van het bureauonderzoek omtrent de vorming van de zandleemrug en de te 
verwachten archeologische vindplaatsen, laat toe om de oorspronkelijke doelstellingen te 
bevestigen en aldus te herformuleren:  

- Worden op het voorziene traject van de collector, op de rand van de zandleemrug, 
begraven vindplaatsen verwacht?  

- Welke is de landschappelijke context van de zuidwestelijke rand van de zandleemrug? 
Vormt deze een beter alternatief voor de inplanting van de collector indien in de 
noordelijke zone sprake is van archeologische sites van uitzonderlijk belang? 

- Welke is de laterale variatie in opbouw en bewaring van de zandleemrug en kan deze 
eventueel wijzen op een variatie in de occupatie? Welke methoden zijn geschikt om de 
aanwezigheid van vindplaatsen te karteren en zo een advies te formuleren omtrent de 
best mogelijke inplanting van het bufferbekken?    

Om deze onderzoeksvragen zo efficiënt mogelijk te beantwoorden, werd gestart met de 
uitvoering van een landschappelijk booronderzoek. 

5.2 Methode 
Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van de (paleo)landschappelijke situatie, 
werd ervoor geopteerd om enkele dwarstransecten aan te leggen over de zandleemrug. Per 
raai werd om de 20 meter een boring geplaatst. De diepte van de boring werd bepaald door de 
positie van de top van het substraat bestaande uit groengrijze fijne zanden (indien aanwezig). 
Tevens werden twee raaien boringen uitgezet parallel met het Rotselaarspad, ter hoogte van 
het geplande collector tracé. De afstand tussen deze twee raaien bedraagt 15 m. Voor de 
boringen werd overwegend gebruik gemaakt van een Edelman handboor met diameter van 7 
cm (Figuur 6). Voor elke boring werden vervolgens de x- en y-coördinaten (Lambert-72), 
evenals de z-coördinaat (in m TAW), ingemeten met een GNSS systeem in RTK kwaliteit door 
real-time digitale correctie via Flepos. Per boring werden verschillende niveaus onderscheiden 
en beschreven. Voor elk van deze niveaus werden hierbij de volgende velden geregistreerd:  

• Diepte 
• Kleur 
• Textuur (FAO classificatie) (McRae 1988) 
• Aard van het sediment 
• Gaafheid 
• Aard van de ondergrens  
• Inclusies 
• Opmerkingen 
 

 
Figuur 6. De huidige situatie van het plangebied: (links) zicht op het Rotselaarspad; (midden) boomplantage centraal op 

de zandleemrug; (rechts) uitvoeren van een Edelman boring. 
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5.3 Resultaten 
In totaal werden 76 boringen geplaatst, verdeeld over een aantal NW-ZO (raaien H, J en K) en 
W-O transecten (raaien A, B, C, E, D en I) en aangevuld met een beperkt aantal bijkomende 
boringen (F en G). De locatie van de boringen, alsook van de verschillende transecten is 
aangegeven op Figuren 7 en 8. De bijbehorende boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 
2. 

Op basis van de metingen kan worden vastgesteld dat het hoogteverschil tussen de top van de 
oeverwal en de omringende lager gelegen zones maximaal c. 0,50 m bedraagt. De uitgevoerde 
boringen laten toe de volgende stratigrafische sequentie te reconstrueren (Figuur 10 en 11). 

Onderaan bevindt zich een substraat bestaande uit groengrijze (tot oranje) zanden. Opvallend 
is dat dit zandig substraat het reliëf van de zogenaamde oeverwal lijkt te volgen. Dit is duidelijk 
te merken in transecten C en E, die respectievelijk een volledige W-O en NW-ZO doorsnede 
van het onderzoeksgebied opleveren. Ook in transect B is een duidelijke stijging in de richting 
van het Rotselaarspad merkbaar. Tussen het Rotselaarspad en de Winge is opnieuw een 
daling zichtbaar in de top van dit zandsubstraat (boringen I4 en I1, maar ook E2). Anderzijds 
kunnen lokaal ook sterke variaties worden aangetroffen in de top van het zandig substraat; 
bijvoorbeeld in transecten H en A. 

   

 
Figuur 7. Locatie van de transecten geprojecteerd op de topografische kaart 1/10.000 (©NGI/AGIV). 
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Figuur 8. Locatie van de boringen geprojecteerd op de topografische kaart 1/10.000 (©NGI/AGIV). 
 
Onmiddellijk ten westen en noordwesten van het onderzoeksgebied dagzoomt een kleipakket 
dat rust bovenop dit zandige substraat. De afbakening van deze zone komt in grote lijnen 
overeen met de percelen met Eep classificatie op de bodemkaart (Figuur 9). Centraal in het 
onderzoeksgebied bevindt zich bovenop de groengrijze zanden een niveau van beperkte dikte 
bestaande uit kleiige tot siltige leem. In sommige transecten verloopt dit niveau min of meer 
horizontaal en op plaatsen waar het zandige substraat zich dichter bij het huidige oppervlak 
bevindt, zijn deze siltige tot kleiige afzettingen veelal eerder dun of ontbreken ze. Het is 
vooralsnog niet volledig duidelijk in welke mate deze siltige tot kleiige leem en de dagzomende 
klei in het westelijke deel van het onderzoeksgebied deel uitmaken van eenzelfde afzetting.  

Bovenop deze kleiige tot siltige leemafzettingen centraal in het onderzoeksgebied bevindt zich 
een pakket zandige leem. Ruimtelijk komt deze afzetting in grote mate overeen met de 
zogenaamde zandleemrug met Ldc classificatie op de bodemkaart (Figuur 9). Op basis van de 
boringen kan de westelijke begrenzing geplaatst worden tussen boorpunten E9-E10, C5-C6 en 
ter hoogte van A7. In raai B is de begrenzing minder duidelijk uitgesproken en lijkt de afzetting 
van zandige leem – in tegenstelling tot de bodemkaart – verder naar het westen door te lopen. 
Mogelijk is dit te verklaren door een zandiger karakter van de A-horizont die hier als zandige 
leem werd geregistreerd. In het noorden kan de begrenzing gesitueerd worden tussen 
boorpunten K5 en K6, in overeenstemming met de waarnemingen op de bodemkaart. 
Transecten E, C en I, en in het bijzonder boringen I1 tot I4, geven inzicht in de oostelijke 
begrenzing van de oeverwal. Bovenop het zandige substraat bevindt zich opnieuw een niveau 
bestaande uit siltige of kleiige leem tot klei. Tussen boringen I1 en I2 wordt deze afzetting sterk 
versneden. Deze depressie die hier ontstond, werd vervolgens opgevuld met onderaan veen en 
daarboven licht venige klei. De zandige leem kent in raai I een oostelijke begrenzing ter hoogte 
van het Rotselaarspad. Een verdere uitbreiding naar het oosten, zoals weergegeven op de 
bodemkaart (Lec classificatie) is moeilijk te bepalen aangezien de toplaag in deze zone sterk 
verstoord is. In het geval van I4 rust deze verstoorde toplaag (puinlaag) rechtstreeks bovenop 
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de onderliggende siltige leem. Tussen boorpunten E3 en E4 bevindt zich eveneens een 
versnijding, opgevuld met (siltige) klei. Op deze locatie is de aanwezigheid van veen en licht 
venige klei minder uitgesproken dan in boringen I2 en I3 en werd enkel in boring E2 op een 
diepte tussen 0,5 en 1m venige klei aangetroffen. De sequentie die werd geregistreerd en 
aangetroffen in de boringen onmiddellijk ten westen van de Winge (boringen I1 t.e.m. I4; E1-E3; 
F1-F2) is vergelijkbaar met deze te Marrant. Ook hier werden alluviale afzettingen bestaande uit 
venige klei en veen aangetroffen (zie hoger). 

Een vergelijking van deze stratigrafische observaties met de profielwaarnemingen van de 
opgravingscampagne te Boomkwekerij (Vermeersch 1972) is in zekere mate mogelijk. De 
diepte van de sleuven die werden aangelegd varieert tussen c. 0,7 en 1 meter, ofwel iets 
minder diep dan de boringen die in het kader van dit project werden uitgevoerd. Het onderste 
stratigrafische niveau (V) dat door Vermeersch geregistreerd werd, kan gecorreleerd worden 
met het zandsubstraat dat werd aangetroffen onderaan de meeste paleolandschappelijke 
boringen. De top van de sequentie in de sleuven bestaat er uit lichtbruine zandige leem (II), wat 
overeenstemt met onze waarnemingen. In de sleuven werden echter geen kleiige of siltige 
leemafzettingen aangetroffen tussen de zandige leem en het zandsubstraat; er werd 
daarentegen wel stratigrafisch niveau onderscheiden bestaande uit zwak venige zandleem. Een 
gelijkaardig niveau kon tijdens de voorbij boorcampagne op deze locatie echter niet worden 
geïdentificeerd. 

Boringen B4 en B6 vertonen een omkering van de sequentie: fijnere afzettingen worden er 
bovenop grovere afzettingen aangetroffen, die op hun beurt rusten bovenop het groengrijze 
zandige substraat. Deze boringen zijn gelegen in de zone waar de opgravingsleuven werden 
aangelegd en mogelijk vallen deze in de oude opgravingsleuven (zie hoger). 
 

 
Figuur 9. Aanduiding van de boorpunten en hun interpretatie op de topografische kaart 1/10.000 en bodemkaart 

(©NGI/AGIV): zandleemrug (donkergroen), alluviale context met veen (rood), sediment met andere 
textuurclassificatie (lichtgroen). 
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 Figuur 10. Transecten A, B en K. 
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 Figuur 11. Transecten  C, E, I en H. 
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6 Discussie en advies 

6.1 Archeologisch-paleolandschappelijke evaluatie 
Op basis van de bevinding van Vermeersch (1972) en het uitgevoerde paleolandschappelijk 
booronderzoek kan worden gesteld dat de vindplaatsen op de zandleemrug, waar de inplanting 
van de collector en het bufferbekken voorzien is, gekenmerkt worden door een matige 
bewaringstoestand. In deze zone zijn deze naar alle waarschijnlijkheid (groten)deels 
opgenomen in de bouwvoor. 

De zones onmiddellijk ten westen van de Winge en tussen de Winge en het Rotselaarspad 
bieden de beste bewaringstoestand voor het aantreffen van vindplaatsen in stratigrafisch 
verband (cfr. Holsbeek-Marrant). Gelijkaardige alluviale afzettingen werden door Mullenders et 
al. (1972), Vermeersch (1972), Delaure (1981) en Munaut (1995) gedateerd in de periode 
gaande van de Oudste Dryas tot de Jonge Dryas. Er kan gesteld worden dat deze zones de 
kans bieden op het aantreffen van (goed bewaarde) afgedekte steentijdvindplaatsen. 

Een derde zone die onderscheiden kan worden, is gekenmerkt door een Eep classificatie op de 
bodemkaart en is gelegen ten (zuid)westen en noordwesten van de zandleemrug. In deze zone 
is de landschappelijke situatie identiek als deze aangetroffen te Holsbeek Rotselaarsebaan 2 
(Van Baelen & Vanmontfort 2011a en b). Hoewel uit de zone ten (zuid)westen van de 
zandleemrug geen oppervlaktevondsten gekend zijn, kan de aanwezigheid van vindplaatsen in 
een gelijkaardige context als deze te Rotselaarsebaan 2 niet worden uitgesloten. Mogelijk is de 
afwezigheid van (oude) oppervlaktevondsten te relateren met de sterke bebossing op deze 
percelen, in tegenstelling tot de percelen met Ldc en Eep classificatie respectievelijk in en 
onmiddellijk ten noordwesten van het onderzoeksgebied die in gebruik zijn als akker en 
bijgevolg gemakkelijk toegankelijk voor prospectie na beploeging.  

6.2 Impact van de geplande werken 
De rioleringswerken omvatten de aanleg van een collector onmiddellijk ten zuiden/ zuidwesten 
van en parallel met het Rotselaarspad, alsook de aanleg van een bufferbekken in en op de 
aangrenzende zandleemrug. Voor de aanleg van de collector zal een c. 2 meter brede strook 
langsheen het Rotselaarspad verstoord worden, terwijl het bufferbekken een oppervlakte van 
maximaal 100 bij 30 meter zal beslaan. In deze zones zullen zowel de bouwvoor als de 
onderliggende stratigrafische niveaus (en het archeologische materiaal dat deze bevatten) 
worden weggegraven.  
De zones van het sitecomplex die het meeste kans bieden op een erg goede bewaring van 
hoge resolutie gegevens, worden niet door de inplanting van collector en bufferbekken 
bedreigd. Het betreft de voet van de zandleemrug, onmiddellijk ten westen van de Winge en 
tussen de Winge en het Rotselaarspad. De delen van het sitecomplex die wel door de werken 
geraakt worden, zijn matig bewaard. Steentijdsites in de bouwvoor kunnen echter nog 
belangrijke ruimtelijke informatie bevatten (De Bie et al. ingediend, Van Gils et al. ingediend), 
waardoor deze niet a priori weg geselecteerd kunnen worden. Een archeologisch 
booronderzoek of proefputtenonderzoek kan bijvoorbeeld toelaten om de ruimtelijke kenmerken 
van het sitecomplex in de bedreigde zones en aldus de waarde van het archeologische erfgoed 
te bepalen.  

Indien de impact van de collectorwerkzaamheden daadwerkelijk tot een strook van 2m breed 
kan worden beperkt, kan het verlies aan informatie als minimaal beschouwd worden. Bijzondere 
aandacht zou in deze moeten gaan naar het beperken van de impact op de ondergrond door 
het werfverkeer dat zoveel mogelijk gebruik zou moeten maken van de verharding van het 
Rotselaarspad.  
De impact van het bufferbekken is een stuk groter, daar hiervoor een aaneengesloten oppervlak 
van c. 3000 m² wordt vergraven. De nood aan een archeologische kartering van deze zone kan 
echter opgevangen worden door de inplanting van het bekken te laten samenvallen met de 
zone die eind jaren 1960 werd onderzocht middels enkele opgravingsleuven (Vermeersch 1972; 
Figuur 3). Aldus werd reeds een steekproef van deze zone onderzocht en dient geen bijkomend 
onderzoek meer te worden uitgevoerd. Ook hierbij dient de impact van het werfverkeer zoveel 
mogelijk te worden beperkt.  
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8 Lijst figuren en tabellen 
 
Figuur1. Bodemkaart voor de Wingevallei (boven) met locatie van het plangebied (onderaan links; bron: NGI/AGIV) en 
aanduiding van het plangebied op satellietbeeld (onderaan rechts; bron: Google Earth). 

Figuur 2. Locatie van het plangebied op de topografische kaart 1/10.000 (©NGI/AGIV) met aanduiding van gekende 
(oppervlakte)vindplaatsen uit de steentijd (bron: Centrale Archeologische Inventaris). 

Figuur 3. Gegeorefereerd opgravingplan van de vindplaats Holsbeek Boomkwekerij op perceel 200B (naar Vermeersch 
1972: figuur 28), geprojecteerd op de topografische kaart 1/10.000 (©NGI/AGIV). De positie van de boorraaien van het 
voorliggende paleolandschappelijke onderzoek is eveneens weergegeven. 

Figuur 4. Profieltekeningen Holsbeek Boomkwekerij (Vermeersch 1972: plaat I). 

Figuur 5. Profieltekening Holsbeek Marrant sleuf 1 (Vermeersch 1972: plaat II). 

Figuur 6. De huidige situatie van het plangebied: (links) zicht op het Rotselaarspad; (midden) boomplantage centraal op 
de zandleemrug; (rechts) uitvoeren van een Edelman boring. 

Figuur 7. Locatie van de transecten geprojecteerd op de topografische kaart 1/10.000 (©NGI/AGIV). 

Figuur 8. Locatie van de boringen geprojecteerd op de topografische kaart 1/10.000 (©NGI/AGIV). 

Figuur 9. Aanduiding van de boorpunten en hun interpretatie op de topografische kaart 1/10.000 en bodemkaart 
(©NGI/AGIV): zandleemrug (donkergroen), alluviale context met veen (rood), sediment met andere textuurclassificatie 
(lichtgroen). 

Figuur 10. Transecten A, B en K. 

Figuur 11. Transecten  C, E, I en H. 

Tabel 1. Stratigrafische herkomst en determinatie van de artefacten die in de opgegraven sleuven werden aangetroffen 
(naar Vermeersch 1972). 
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9 Bijlagen 
 

Bijlage 1: Determinatie oppervlaktevondsten Holsbeek-Boomkwekerij (Vermeersch 1972: 
tabel II, p. 105-107). 

Bijlage 2: Boorstaten 

Bijlage 3: Excel tabel met basisdata boorproject en fotolijst (digitaal) 

Bijlage 4: Foto’s (digitaal) 
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Bijlage 1: Determinatie oppervlaktevondsten Holsbeek Boomkwekerij  
(Vermeersch 1972, Tabel II) 
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Bijlage 2: Boorstaten 
 

 

 
 
Boring A1 10/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 177019,647 E; 180066,840 N 

Top maaiveld: + 15,106 m TAW 

0-0,50 m: bruine zandige leem; ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); 
inclusies: baksteen 

0,50-0,70 m: licht bruinoranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm) 

0,70-1,20 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt; inclusies: naar 
onderen toe vlekken groen zand 
 

 

 
 
Boring A2 10/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 177000,416 E; 180061,430 N 

Top maaiveld: + 14,917 m TAW 

0-0,20 m: bruin zandige leem; ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); 
inclusies: Grintjes 

0,20-0,45 m: lichtbruinoranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: baksteenfragmenten en mangaan 

0,45-0,75 m: bruinoranje siltige kleiige  leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm) 

0,75-1,20 m: grijs met rood gevlekt siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: 
gevlekt; ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm) 

1,20-1,50 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt; inclusies: organisch 
materiaal (hout) 
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Boring A3 10/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176981,171 E; 180056,036 N 

Top maaiveld: + 14,954 m TAW 

0-0,25 m: bruin zandige leem; ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm) 

0,25-0,45 m: lichtbruinoranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm)  

0,45-0,75 m: bruinoranje siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm)  

0,75-1,00 m: grijs met oranje gevlekt zandige kleiige leem; fijn; gaafheid: 
gevlekt; ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm) 

1,00-1,40 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt 
 

 

 
 
Boring A4 10/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176961,838 E; 180050,797 N 

Top maaiveld: + 14,997 m TAW 

0-0,40 m: bruin zandige leem; ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: 
baksteen; 

0,40-0,60 m: grijs met oranje gevlekt zandige kleiige leem; fijn; gaafheid: 
gevlekt; ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm) 

0,60-0,90 m: oranje met grijs gevlekt zandige kleiige leem; fijn; gaafheid: 
gelaagd; ondergrens diffuus (> 3cm) 

0,90-1,20 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt 
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Boring A5 10/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176942,121 E; 180047,014 N 

Top maaiveld: + 14,876 m TAW 

0-0,40 m: bruin zandige leem; ondergrens diffuus (> 3cm) 

0,40-0,55 m: bruinoranje zandige leem; ondergrens diffuus (> 3cm) 

0,55-1,10 m: grijsoranje zandige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm) 

1,10-1,20 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt 
 

 

 
 
Boring A6 10/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176922,469 E; 180043,511 N 

Top maaiveld: + 14,701 m TAW 

0-0,40 m: bruin zandige leem; ondergrens diffuus (> 3cm) 

0,40-0,50 m: bruinoranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm) 

0,50-0,65 m: donkerbruine leem; fijn; ondergrens diffuus (> 3cm); 50-
80cm waarschijnlijk één niveau 

0,65-0,80 m: donkergrijze leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); zandige inclusies; 50-80cm waarschijnlijk één niveau 

0,80-1,30 m: grijze siltige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm) 

1,30-1,40 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt 
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Boring A7 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176902,906 E; 180040,038 N 

Top maaiveld: + 14,837 m TAW 

0-0,35 m: bruine zandige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels) 

0,35-0,45 m: bruine zandige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: mangaan en Fe  

0,45-0,80 m: grijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus (> 
3cm); inclusies: geel/oranje vlekken; vanaf 0,65 m lichtgrijs zand 

0,80-1,10 m: grijze siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); bevat oranje roestvlekken, deze lijken in 
gelaagde bandjes voor te komen 

1,10-1,30 m: groene zandige leem; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: Fe  

1,30-1,50 m: groen zand; fijn; gaafheid: gaaf 
 

 

 
 
Boring A8 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176878,556 E; 180034,396 N 

Top maaiveld: + 14,777 m TAW 

0-0,05 m: zwarte siltige kleiige leem; ondergrens abrupt (< 0,3cm); 
strooisellaag 

0,05-0,40 m: bruine siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens 
abrupt (< 0,3cm); inclusies: mangaan;  

0,40-0,60 m: grijze siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels); 
geel/oranje vlekken 

0,60-0,85 m: oranje leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens geleidelijk 
(0,3 - 3cm); inclusies: organisch materiaal (blaadjes, wortels); 
bruine/zwarte vlekken 

0,85-1,20 m: groen lemig zand; fijn; gaafheid: gevlekt; inclusies: 
organisch materiaal (wortels); oranje vlekken 
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Boring B1 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176985,342 E; 180093,838 N 

Top maaiveld: + 15,415 m TAW 

0-0,40 m: bruine zandige leem; ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: 
baksteen;  

0,40-0,60 m: bruinoranje zandige leem; brokkelig; ondergrens geleidelijk 
(0,3 - 3cm); inclusies: vlekjes licht zand, roestvlekjes, beetje mangaan 

0,60-1,20 m: lichtbruin zand; grof; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: op overgang naar onderliggend niveau 
mangaan; oranje en groengrijze vlekken 

1,20-1,30 m: oranje zand; grof; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus (> 
3cm) 

1,30-1,40 m: groen zand; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens einde 
boring; oranje roestvlekken 
 

 

 
 
Boring B2 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176965,504 E; 180091,499 N 

Top maaiveld: + 15,121 m TAW 

0-0,20 m: bruine zandige leem; ondergrens diffuus (> 3cm) 

0,20-0,35 m: bruinoranje zandige leem; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm 

0,35-0,55 m: lichtbruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); oranje roestvlekken;  

0,55-0,80 m: groenbruine kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); oranje roestvlekken;  

0,80-1,05 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; oranje roestvlekken 
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Boring B3 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176945,645 E; 180089,301 N 

Top maaiveld: + 15,046 m TAW 

0-0,35 m: bruine zandige leem; ; gaafheid: ; ondergrens diffuus (> 3cm) 

0,35-0,55 m: bruinoranje zandige leem; fijn; gaafheid: ; ondergrens 
diffuus (> 3cm)  

0,55-0,90 m: groen-bruinoranje kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: mangaan  

0,90-1,00 m: groen-bruinoranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm)  

1,00-1,10 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt 
 

 

 
 
Boring B4 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176925,774 E; 180087,073 N 

Top maaiveld: + 15,069 m TAW 

0-0,20 m: bruine kleiige leem; gaafheid: ; ondergrens geleidelijk (0,3 - 
3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels);  

0,20-0,50 m: groen-bruinoranje kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); oranje roestvlekken 

0,50-0,70 m: groen-bruinoranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); oranje roestvlekken; 

0,70-0,90 m: oranje zand; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus (> 
3cm); grijze vlekken 

0,90-1,00 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; inclusies: mangaan; 
oranje roestvlekken 
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Boring B5 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176905,941 E; 180084,847 N 

Top maaiveld: + 15,002 m TAW 

0-0,30 m: bruine zandige leem; ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: 
grintjes 

0,30-0,60 m: lichtbruin-oranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: mangaan; grijze vlekken  

0,60-0,95 m: bruinoranje kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); grijze vlekken 

0,95-1,10 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt  
 

 

 
 
Boring B6 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176886,109 E; 180082,513 N 

Top maaiveld: + 14,947 m TAW 

0-0,25 m: bruine kleiige leem; ; gaafheid: gevlekt; ondergrens abrupt (< 
0,3cm); grijze vlekken  

0,25-0,55 m: groen-bruinoranje kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: blauwgroene lenzen, 
mangaan en Fe 

0,55-0,80 m: lichtbruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: mangaan en Fe; wordt naar 
onderen toe erg zandig, zekere gelaagdheid (in de vorm van oranje 
bandjes) zichtbaar 

0,80-0,90 m: oranje-grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt  
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Boring B7 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176866,340 E; 180080,226 N 

Top maaiveld: + 14,993 m TAW 

0-0,20 m: bruine zandige leem; ondergrens diffuus (> 3cm)  

0,20-0,35 m: bruinoranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm)  

0,35-0,90 m: bruingrijze kleiige leem; fijn; gaafheid: gelaagd; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm) 

0,90-1,05 m: lichtbruin-oranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm) 

1,05-1,15 m: oranje-grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt 
 

 

 
 
Boring B8 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176852,205 E; 180081,573 N 

Top maaiveld: + 14,755 m TAW 

0-0,15 m: bruine zandige leem; ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm) 

0,15-0,55 m: lichtbruine-oranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: mangaan; zeer brokkelig 

0,550-0,95 m: lichtbruine-oranje kleiige leem; fijn; gaafheid: mogelijk 
gelaagd; ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: mangaan en 
organisch materiaal (twijgjes)  

0,95-1,10 m: oranje-grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt  
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Boring B9 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176832,325 E; 180078,607 N 

Top maaiveld: + 14,634 m TAW 

0-0,08 m: bruin zandige leem  

0,08-0,20 m: lichtbruin-oranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); zeer brokkelig 

0,20-0,70 m: grijze siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus 
(> 3cm); inclusies: mangaan; oranje vlekken 

0,70-0,90 m: grijsgroene zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); oranje vlekken 
0,90-1,05 m: oranje-grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt 

 

 
 
Boring B10 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176812,669 E; 180075,963 N 

Top maaiveld: + 14,544 m TAW 

0-0,08 m: bruine zandige leem; ondergrens diffuus (> 3cm) 

0,08-0,40 m: lichtbruin-oranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: mangaan; brokkelig 

0,40-0,70 m: lichtbruin-oranje siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: mangaan en Fe  

0,70-0,90 m: grijsoranje siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: gelaagd; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm)  

0,90-1,00 m: oranje-grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt  
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Boring B11 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176792,908 E; 180072,175 N 

Top maaiveld: + 14,454 m TAW 

0-0,08 m: bruin zandige leem; ondergrens diffuus (> 3cm)  

0,08-0,35 m: lichtbruin-oranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: mangaan (talrijke 
mangaanconcreties op contact met onderliggen niveau) en  organisch 
materiaal 

0,35-1,30 m: grijsoranje siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: organisch materiaal (twijgjes), naar onderen 
toe blauwe zandige lensen;  

1,30-1,50 m: groen zand; fijn; gaafheid: gevlekt  
 

 

 
 
Boring C1 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176896,935 E; 180175,039 N 

Top maaiveld: + 14,94 m TAW 

0-0,40 m: bruine zandige leem; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens diffuus 
(> 3cm); inclusies: baksteen  

0,40-0,80 m: grijze zandige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); groen/oranje vlekken 

0,80-1,00 m: oranjebruin zand; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus 
(> 3cm); roestvlekken 

1,00-1,20 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt  
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Boring C2 11/11/2020 

Lambert 72 coördinaten: 176877,111 E; 180172,740 N 

Top maaiveld: + 14,855 m TAW 

0-0,35 m: bruine zandige leem; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels) 

0,35-0,55 m: grijze zandige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); roestvlekken 

0,55-0,90 m: oranjebruin zand; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus 
(> 3cm); roestvlekken 

0,90-1,05 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt; roestvlekken 
 

 

 
 
Boring C3 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176857,270 E; 180170,562 N  

Top maaiveld: + 14,809 m TAW 

0-0,25 m: bruine zandige leem; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels) 

0,25-0,60 m: grijsbruine siltige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: mangaan 

0,60-0,70 m: grijze siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus 
(> 3cm); roestvlekken 

0,70-1,10 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; roestvlekken; 
bovenste 20cm: geoxideerd (veel roestvlekken); kleirijk op overgang met 
bovenliggende niveau 
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Boring C4 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176837,612 E; 180168,097 N 

Top maaiveld: + 14,573 m TAW 

0-0,25 m: bruine zandige leem; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens abrupt 
(< 0,3cm); inclusies: grintjes en mangaan 

0,25-0,60 m: lichtbruine siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: gaaf; 
ondergrens diffuus (> 3cm)  

0,60-1,10 m: grijze siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus 
(> 3cm); roestvlekken  

1,10-2,00 m: grijs zand; fijn; gaafheid: gaaf; inclusies: grind (diepte: 1,5 
m)  
 

 

 
 
Boring C5 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176817,819 E; 180165,892 N 

Top maaiveld: + 14,499 m TAW 

0-0,35 m: bruine siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels en houtskool; 
roestvlekken 

0,35-0,45 m: grijsbruin-roestkleurige zandige kleiige leem; fijn; gaafheid: 
gevlekt; ondergrens diffuus (> 3cm); grijze vlekken 

0,45-0,80 m: roodbruine zandige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: grind (diepte: 0,75 m) 

0,80-1,25 m: grijsbruine klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus 
(> 3cm); inclusies: mangaan en grintjes; rode vlekken 

1,25-1,50 m: grijsbruin zand; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens diffuus (> 
3cm) 

1,50-1,70 m: groen zand; fijn; gaafheid: gaaf; inclusies: grintjes  
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Boring C6 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176760,533 E; 180156,602 N 

Top maaiveld: + 14,299 m TAW 

0-0,10 m: bruine zandige klei; fijn; inclusies: organisch materiaal 
(wortels) en mangaan 

0,10-0,25 m: bruingrijze siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels) en mangaan; 
roestvlekken 

0,25-0,70 m: roestbruine siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: organisch materiaal en mangaan; grijze 
en bruinige vlekken 

0,70-0,90 m: grijsgroene siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: zandige lenzen 

0,90-1,15 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gaaf; inclusies: organisch 
materiaal (wortels) 
 

 

 
 
Boring C7 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176683,089 E; 180147,915 N 

Top maaiveld: + 14,318 m TAW 

0-0,10 m: bruine zandige leem; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens diffuus 
(> 3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels) en mangaan  

0,10-0,30 m: grijsbruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: baksteen, organisch materiaal en 
mangaan; kleine roestvlekjes 

0,30-0,70 m: roestbruine siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels); grijze en 
roestkleurige vlekken 

0,70-0,90 m: lichtgrijze siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels); 
roestvlekken 

0,90-1,05 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt; inclusies: organisch 
materiaal (wortels); roestkleurige en gele vlekken 
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Boring D1 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176891,989 E; 180315,190 N 

Top maaiveld: + 14,575 m TAW 

0-0,25 m: zwart lemig zand; grof; gaafheid: gevlekt; ondergrens abrupt 
(< 0,3cm); inclusies: baksteen, puin en organisch materiaal  

0,25-0,60 m: bruine zandige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: baksteen; roestvlekken 

0,60-1,00 m: bruinoranje siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm) 

1,00-1,40 m: bruingrijze siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; inclusies: 
mangaan en houtskool  
 

 

 
 
Boring D2 10/11/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176877,983 E; 180301,047 N 

Top maaiveld: + 14,488 m TAW 

0-0,50 m: zwart tot donkerbruin lemig zand; grof; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: baksteen, mortel en grinten; 
interpretatie: ophoging van de berm 

0,50-0,80 m: donkerbruine kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: puin en mangaan  

0,80-1,00 m: bruingrijze siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); roestvlekken 
1,00-1,20 m: grijze siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; roestvlekken 

 



38 Holsbeek – Collector Winge II 

 

 

 
 
Boring D3 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176861,259 E; 180290,238 N 

Top maaiveld: + 14,506 m TAW 

0-0,55 m: bruine zandige leem; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens diffuus 
(> 3cm); inclusies: baksteen, grintjes en organisch materiaal (wortels)  

0,55-0,65 m: bruine zandige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); roestvlekken 

0,65-1,00 m: bruingrijze siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens abrupt (< 0,3cm); inclusies: Fe-concreties; grijze en 
roestkleurige vlekken 

1,00-1,10 m: bruine siltige kleiige leem; grof; ondergrens abrupt (< 
0,3cm); inclusies: Fe-concreties  

1,10-1,30 m: bruine klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus (> 
3cm); inclusies: Fe-concreties; roestvlekken 

1,30-1,40 m: groengrijze klei; fijn; gaafheid: gevlekt; inclusies: enkele 
Fe-concreties; roestvlekken  
 

 

 
 
Boring D4 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176845,114 E; 180278,652 N 

Top maaiveld: + 14,501 m TAW 

0-0,20 m: bruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: baksteen en organisch materiaal (wortels); 
roestvlekken 

0,20-0,40 m: bruine kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: mangaan; grijze en roestkleurige vlekken 

0,40-0,55 m: lichtbruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); roestvlekken 

0,55-0,80 m: roestbruine zandige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: organisch materiaal; roestvlekken 

0,80-1,10 m: roestbruine siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); grijze en roestkleurige vlekken 

1,10-1,40 m: roestbruine zandige klei; fijn; gaafheid: gaaf  
 

 



Bijlagen 39 

 

 

 
 
Boring E1 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176850,060 E; 180384,014 N 

Top maaiveld: + 14,453 m TAW 

0-0,10 m: bruine zandige klei; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens abrupt (< 
0,3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels) 

0,10-0,40 m: beige zandige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens abrupt (< 0,3cm); inclusies: baksteen en Fe; zandig gele 
vlekken 

0,40-1,00 m: bruine siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus 
(> 3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels); grijze en roestkleurige 
vlekken  

1,00-1,20 m: grijze siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens einde 
boring; inclusies: organisch materiaal (wortels) en Fe; roestvlekken  
 

 

 
 
Boring E2 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176807,960 E; 180344,297 N 

Top maaiveld: + 13,774 m TAW 

0-0,15 m: zwartbruine kleiige leem; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens 
abrupt (< 0,3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels, blaadjes) 

0,15-0,45 m: grijze siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens abrupt 
(< 0,3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels), met onderaan een 
concentratie aan organisch materiaal; roestvlekken 

0,45-0,50 m: roestbruine siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
abrupt (< 0,3cm); inclusies: Fe; grijze en roestkleurige vlekken  

0,50-1,00 m: bruine klei; gaafheid: gaaf; inclusies: organisch materiaal 
(wortels, takken), mogelijk venig sediment 

1,00-1,10 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gaaf 
 

 



40 Holsbeek – Collector Winge II 

 

 

 
 
Boring E3 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176800,052 E; 180334,313 N 

Top maaiveld: + 14,162 m TAW 

0-0,15 m: bruine kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens abrupt 
(< 0,3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels) en mangaan; 
roestvlekken 

0,15-0,30 m: grijze klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus (> 
3cm); inclusies: baksteen; roestvlekken 

0,30-0,95 m: lichtgrijze klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens abrupt (< 
0,3cm); zeer veel roestvlekken, naar onderen toe meer geoxideerd  

0,95-1,15 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt; roestvlekken 
 

 

 
 
Boring E4 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176786,095 E; 180320,266 N 

Top maaiveld: + 14,262 m TAW 

0-0,30 m: donkerbruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
abrupt (< 0,3cm); inclusies: recente kalk; oranje en groengrijze vlekjes 

0,30-0,50 m: bruinoranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); oranje en groengrijze vlekjes 

0,50-0,70 m: bruinoranje siltige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm) 

0,70-1,10 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt, gelaagd; oranje 
vlekken 
 

 



Bijlagen 41 

 

 

 
 
Boring E5 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176772,766 E; 180307,200 N 

Top maaiveld: + 14,448 m TAW 

0-0,35 m: donkerbruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
abrupt (< 0,3cm); inclusies:  

0,35-0,45 m: bruinoranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); oranje en groengrijze vlekjes 

0,45-0,70 m: bruinoranje siltige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); oranje en groengrijze vlekjes 

0,70-1,05 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt en gelaagd; oranje 
groene vlekken 
 

 

 
 
Boring E6 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176757,88 E; 180292,483 N 

Top maaiveld: + 14,524 m TAW 

0-0,45 m: donkerbruine zandige leem; fijn; gaafheid: ondergrens abrupt 
(< 0,3cm); inclusies: organisch materiaal 

0,45-0,70 m: bruinoranje siltige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); oranje vlekken 

0,70-0,90 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); oranje vlekken 

0,90-1,20 m: groenoranje leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); oranje vlekken 

1,20-1,40 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; oranje vlekken 
 

 



42 Holsbeek – Collector Winge II 

 

 

 
 
Boring E7 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176743,531 E; 180278,355 N 

Top maaiveld: + 14,500 m TAW 

0-0,35 m: donkerbruine zandige leem; fijn; gaafheid; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm)  

0,35-0,45 m: bruinoranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); oranje vlekken 

0,45-0,70 m: bruinoranje siltige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); oranje en witgrijze vlekken 

0,70-0,90 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); oranje vlekken 

0,90-1,20 m: groenoranje leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); oranje vlekken 

1,20-1,35 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt; oranje vlekken 
 

 

 
 
Boring E8 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176666,956 E; 180202,512 N 

Top maaiveld: + 14,253 m TAW 

0-0,20 m: donkerbruine zandige leem; fijn; ondergrens diffuus (> 3cm); 
inclusies: organisch materiaal (houtskool) 

0,20-0,40 m: lichtbruine zandige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: organisch materiaal en baksteen 

0,40-0,90 m: bruingrijze klei; fijn; gaafheid: gevlekt, gelaagd; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: mangaan en organisch materiaal; 
oranje vlekken 

0,90-1,00 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; oranje vlekken 
 

 



Bijlagen 43 

 

 

 
 
Boring E9 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176695,423 E; 180230,674 N 

Top maaiveld: + 14,288 m TAW 

0-0,20 m: donkerbruine kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: baksteen; oranje vlekken 

0,20-0,50 m: bruinoranje kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm) 

0,50-0,85 m: oranje klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus (> 
3cm); grijze vlekken 

0,85-1,10 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; oranje vlekken 
 

 

 
 
Boring E10 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176727,287 E; 180270,032 N 

Top maaiveld: + 14,527 m TAW 

0-0,10 m: donkerbruine zandige leem; fijn; ondergrens geleidelijk (0,3 - 
3cm); inclusies: organisch matriaal 

0,10-0,60 m: bruine zandige leem; fijn; ondergrens diffuus (> 3cm) 

0,60-0,70 m: bruingrijze siltige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); oranje vlekken 

0,70-0,90 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; oranje vlekken, 
recente wortels 
 

 



44 Holsbeek – Collector Winge II 

 

 

 
 
Boring F1 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176804,857 E; 180415,021 N 

Top maaiveld: + 14,331 m TAW 

0-0,10 m: zwartbruine zandige leem; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens 
abrupt (< 0,3cm) 

0,10-0,25 m: bruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
abrupt (< 0,3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels); gele zandige 
vlekken 

0,25-0,45 m: donkergrijze-zwarte zandige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels) en 
baksteen; bruine vlekken 

0,45-1,05 m: bruine klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus (> 
3cm); inclusies: mangaan en Fe; grijze en roestkleurige vlekken 

1,05-1,15 m: roestbruine klei; fijn; gaafheid: gevlekt; inclusies: Fe; grijze 
vlekken 
 

 

 
 
Boring F2 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176773,065 E; 180390,265 N 

Top maaiveld: + 14,057 m TAW 

0-0,20 m: bruine kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus 
(> 3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels); grijze en roestkleurige 
vlekken 

0,20-0,80 m: grijze siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens abrupt 
(< 0,3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels en houtskool); 
bovenste 10cm is eerder bruin-grijs  

0,80-1,10 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; roestvlekken; 
bovenaan geoxideerd (roestbandje van 5cm) 
 

 



Bijlagen 45 

 

 

 
 
Boring G1 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 177220,143 E; 179872,528 N 

Top maaiveld: + 15,435 m TAW 

0-0,05 m: bruine zandige leem; ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm)  

0,05-0,50 m: oranjebruine zandige leem; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: ;  

0,50-0,90 m: oranjegrijze siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: organnisch materiaal (twijgjes); 
naar onderen toe grijzer van kleur 

0,90-1,00 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt 
 

 

 
 
Boring G2 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 177234,754 E; 179873,589 N 

Top maaiveld: + 15,714 m TAW 

0-0,05 m: bruine zandige leem; ondergrens abrupt (< 0,3cm) 

0,05-0,15 m: oranjebruine zandige leem; gaafheid: gaaf; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: baksteen en organisch materiaal 
(wortels); zeer brokkelig 

0,15-0,55 m: bruinoranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: zeldzame 
mangaanconcretie  

0,55-1,05 m: grijsoranje siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: mogelijk 
gelaagd; ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); wordt geleidelijk grijzer naar 
onderen toe 

1,05-1,30 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt 
 

 



46 Holsbeek – Collector Winge II 

 

 

 
 
Boring H1 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 177164,822 E; 180022,006 N 

Top maaiveld: + 15,292 m TAW 

0-0,40 m: donkerbruin zandige leem; fijn; ondergrens abrupt (< 0,3cm); 
inclusies: baksteen en grintjes 

0,40-0,65 m: oranjebruine zandige leem; fijn; gaafheid: mogelijk 
gelaagd; ondergrens abrupt (< 0,3cm); inclusies: baksteen; 

0,65-0,95 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; inclusies: op 
contact met bovenliggend niveau baksteen, dieper in dit niveau witte 
lensen en enkele kiezels; mogelijk gaat het hier om een verstoord 
pakket? 
 

 

 
 
Boring H2 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 177130,273 E; 180026,920 N 

Top maaiveld: + 15,472 m TAW 

0-0,55 m: bruine zandige leem; ondergrens abrupt (< 0,3cm); inclusies: 
baksteen;  

0,55-1,10 m: geelgrijze-oranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: Fe; oranje vlekken 

1,10-1,40 m: grijsoranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm) 

1,40-1,50 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt; wordt naar onderen 
toe geleidelijk zandiger  

 
 

 



Bijlagen 47 

 

 

 
 
Boring H3 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176940,612 E; 180121,906 N 

Top maaiveld: + 15,254 m TAW 

0-0,50 m: bruine zandige leem; ; gaafheid: ; ondergrens abrupt (< 
0,3cm); inclusies: ; brokkelig sediment 

0,50-0,60 m: lichtbruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: ;  

0,60-0,95 m: lichtbruin-oranjegroene vlekken zandige kleiige leem; fijn; 
gaafheid: gevlekt; ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm) 

0,95-1,05 m: lichtbruin-oranjegroene kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm) 
1,05-1,20 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt 

 

 
 
Boring H4 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 177107,296 E; 180035,961 N 

Top maaiveld: + 15,341 m TAW 

0-0,08 m: donkerbruine zandige leem; ondergrens diffuus (> 3cm) 

0,08-0,50 m: bruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); brokkelig 

0,50-1,10 m: lichtbruin-oranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt, 
gelaagd; ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: grintjes, mogelijke 
metaalslak (op c. 1,00 m en 1,10 m); op 70cm lichtjes gelaagd  

1,10-1,25 m: lichtbruin-oranje siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: gelaagd; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm)  

1,25-1,40 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt 
 

 



48 Holsbeek – Collector Winge II 

 

 

 
 
Boring H5 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 177086,389 E; 180042,297 N 

Top maaiveld: + 15,169 m TAW 

0-0,08 m: donkerbruine zandige leem; ; gaafheid: ; ondergrens diffuus (> 
3cm); inclusies: ;  

0,08-0,45 m: bruine zandige leem; fijn; gaafheid: gaaf?; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: ;  

0,45-0,80 m: bruinoranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: Mangaan, Fe;  

0,80-1,05 m: groengrijze met oranje vlekken zand; fijn; gaafheid: 
gevlekt; ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: silexfragment op c. 
100cm  

1,05-1,40 m: lichtbruinoranje siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens abrupt (< 0,3cm); inclusies: bovenaan mangaan en Fe  

1,40-1,70 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gelaagd; inclusies: licht 
venige tot venige bandjes 
 

 

 
 
Boring H6 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 177065,527 E; 180049,209 N 

Top maaiveld: + 15,011 m TAW 

0-0,08 m: donkerbruine zandige leem; ; gaafheid: ; ondergrens diffuus (> 
3cm); inclusies: baksteen 

0,08-0,40 m: bruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: baksteen 

0,40-0,65 m: lichtbruin-oranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: mangaan en Fe  

0,65-1,00 m: lichtbruin-oranje siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: op overgang naar 
groengrijs zand, licht venige lens 

1,00-1,10 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; naar onderen toe 
grijzer van kleur 
 

 



Bijlagen 49 

 

 

 
 
Boring H7 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 177040,793 E; 180057,108 N 

Top maaiveld: + 14,996 m TAW 

0-0,10 m: donkerbruine zandige leem; ondergrens diffuus (> 3cm); 
inclusies: baksteen en organisch materiaal 

0,10-0,40 m: bruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: baksteen;  

0,40-0,55 m: lichtbruin-oranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: grintjes 

0,55-0,70 m: lichtbruin-oranje siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens abrupt (< 0,3cm) 

0,70-1,20 m: bruingrijze siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); naar onder toe minder roestvlekken 

1,20-1,35 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; inclusies: organisch 
materiaal  
 

 

 
 
Boring H8 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 177000,122 E; 180080,408 N 

Top maaiveld: + 15,077 m TAW 

0-0,10 m: donkerbruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: organisch materiaal 

0,10-0,50 m: bruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: baksteen en organisch materiaal  

0,50-0,70 m: grijsbruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: baksteen en organisch materiaal; 
roestvlekken 

0,70-0,80 m: lichtbruinoranje lemig zand; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); roestvlekken 

0,80-1,00 m: grijs-bruinoranje zandige kleiige leem; fijn; gaafheid: 
gevlekt; ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: mangaan; roestvlekken 

1,00-1,25 m: grijsgroen zandige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: houtskool; roestvlekken 

1,25-1,40 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt; bruine vlekken 
 

 



50 Holsbeek – Collector Winge II 

 

 

 
 
Boring H9 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176968,316 E; 180107,296 N 

Top maaiveld: + 15,332 m TAW 

0-0,45 m: bruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: organisch materiaal 

0,45-0,55 m: bruine zandige kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: organisch materiaal 
(houtskool) en witte zandige lensen 

0,55-0,70 m: lichtbruin-oranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: mangaan; roestvlekken 

0,707-0,80 m: lichtbruin-oranje zandige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); roestvlekken 

0,80-1,10 m: lichtbruin zand; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus 
(> 3cm); roestvlekken 

1,10-1,20 m: lichtbruine zandige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); roestvlekken 

1,20-1,30 m: lichtbeige zand; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens geleidelijk 
(0,3 - 3cm) 

1,30-1,40 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt; bruine roestvlekken 
 

 

 
 
Boring H10 10/14/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176923,254 E; 180140,008 N 

Top maaiveld: + 15,155 m TAW 

0-0,20 m: donkerbruine zandige leem; ondergrens geleidelijk (0,3 - 
3cm); inclusies: baksteen 

0,20-0,55 m: roestbruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: mangaan en enkele blekere 
lensen zandige leem 

0,55-0,95 m: roestbruine siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt, gelaagd; 
ondergrens abrupt (< 0,3cm); inclusies: mangaan, enkele blekere lensen 
zandige leem en houtskool  

0,95-1,10 m: lichtgrijs-oranje siltige klei; fijn; gaafheid: gevlekt en 
gelaagd; ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); roestbruine en grijze 
bandjes 

1,10-1,25 m: oranje-groengrijze klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); naar onderen toe groener van kleur (vanf c. 1,10 m) 

1,25-1,60 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt 
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Boring H11 10/14/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176882,991 E; 180190,194 N 

Top maaiveld: + 14,936 m TAW 

0-0,20 m: donkerbruine zandige leem; ondergrens geleidelijk (0,3 - 
3cm); inclusies: baksteen en organisch materiaal 

0,20-0,55 m: roestbruin zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: baksteen, houtskool en licht grijze 
zandige lensen  

0,55-0,80 m: groengrijze oranje siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: 
gelaagd; ondergrens diffuus (> 3cm) 

0,80-0,95 m: groengrijs-oranje zand; fijn; gaafheid: gevlekt 
 

 

 
 
Boring H12 10/14/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176867,329 E; 180207,220 N 

Top maaiveld: + 14,852 m TAW 

0-0,25 m: donkerbruine zandige leem; ondergrens geleidelijk (0,3 - 
3cm); inclusies: baksteen, mangaan en organisch materiaal (wortels)  

0,25-0,55 m: roestbruin-grijze zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens abrupt (< 0,3cm); inclusies: baksteen, Fe, houtskool en licht 
grijze zandige lensen  

0,55-0,90 m: grijsgroen-oranje klei; fijn; gaafheid: gevlekt, gelaagd; 
ondergrens diffuus (> 3cm); oranje vlekken 

0,90-1,00 m: grijsgroen-oranje zand; fijn; gaafheid: gevlekt; oranje 
vlekken 
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Boring H13 10/14/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176855,941 E; 180227,404 N 

Top maaiveld: + 14,876 m TAW 

0-0,20 m: donkerbruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
abrupt (< 0,3cm); inclusies: baksteen en organisch materiaal; brokkelig 

0,20-0,60 m: donkerbruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: baksteen; oranje vlekken  

0,60-0,80 m: grijsgroen-oranje klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm) 

0,80-1,00 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt; oranje vlekken 
 

 

 
 
Boring I1 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176950,030 E; 180166,840 N 

Top maaiveld: + 14,170 m TAW 

0-0,15 m: bruine zandige leem; ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); 
inclusies: baksteen en zandige lensen; verrommeld 

0,15-0,30 m: bruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm) 

0,30-0,40 m: bruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: donkergrijze zeer kleirijke lensen  

0,40-1,35 m: donkerbruin-oranje siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: 
gevlekt; ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: onderaan veel 
mangaan  

1,35-1,50 m: groenblauw zand; fijn; inclusies: organisch materiaal 
(twijgjes) 
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Boring I2 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176960,509 E; 180172,027 N 

Top maaiveld: + 14,273 m TAW 

0-0,50 m: bruine zandige leem; ; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: oranje of groene kleiige lensen en 
organisch materiaal (wortels, takjes) 

0,50-0,70 m: donkerbruin-oranje siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: 
gevlekt; ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm) 

0,70-0,75 m: donkergrijze kleiige leem; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm) 

0,75-1,50 m: bruinzwart veen; gaafheid: gaaf; inclusies: organisch 
matriaal; maximale diepte veen niet te bepalen wegens hoge watertafel  
 

 

 
 
Boring I3 10/12/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176968,084 E; 180190,425 N 

Top maaiveld: + 14,400 m TAW 

0-0,40 m: bruine zandige leem; ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: 
grintjes 

0,40-0,95 m: donkerbruin-oranje siltige kleiige leem; fijn; gaafheid: 
gevlekt; ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm) 

0,95-1,05 m: donkegrijs-blauwe kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm) 

1,05-1,50 m: bruinzwart veen; gaafheid: gaaf; inclusies: organisch 
materiaal; maximale diepte veen niet te bepalen wegens hoge watertafel 
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Boring I4 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176944,481 E; 180139,832 N 

Top maaiveld: + 14,641 m TAW 

0-0,30 m: divers puin; fijn; ondergrens abrupt (< 0,3cm) 

0,30-0,70 m: bruinoranje siltige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: mangaan; grijze vlekjes 

0,70-1,00 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; oranje vlekken 

 

 

 
 
Boring J1 10/14/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176933,686 E; 180117,587 N 

Top maaiveld: + 15,134 m TAW 

0-0,25 m: bruine zandige leem; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens abrupt 
(< 0,3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels)  

0,25-0,50 m: grijsbruin-oranje zandige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: houtskool 

0,50-0,70 m: roestbruin-grijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm) 

0,70-0,80 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens einde 
boring; oranje roestvlekken 
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Boring J2 10/14/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176908,537 E; 180138,289 N 

Top maaiveld: + 14,879 m TAW 

0-0,15 m: donkerbruine zandige leem; fijn; gaafheid: ; ondergrens abrupt 
(< 0,3cm); inclusies: organisch materiaal (wortels), mangaan en bleke 
zandige lensen  

0,15-0,55 m: bleek witgrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
abrupt (< 0,3cm); oranje roestvlekken 

0,55-1,00 m: groengrijs-oranje zand; fijn; gaafheid: gevlekt; inclusies: 
mangaan; oranje roestvlekken 

 

 

 
 
Boring J3 10/14/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176868,370 E; 180188,953 N 

Top maaiveld: + 14,817 m TAW 

0-0,25 m: donkerbruine zandige leem; fijn; ondergrens abrupt (< 0,3cm)  

0,25-0,40 m: bruinoranje-grijze zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); oranje en grijze vlekken 

0,40-0,60 m: groengrijs-oranje zandige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); oranje roestvlekken 

0,60-0,70 m: groengrijs-oranje roestvlekken zand; fijn; gaafheid: gevlekt; 
oranje roestvlekken 
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Boring J4 10/14/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176852,641 E; 180205,381 N 

Top maaiveld: + 14,738 m TAW 

0-0,20 m: donkerbruin zandige leem; fijn; ondergrens geleidelijk (0,3 - 
3cm); inclusies: organisch materiaal, mangaan en Fe  

0,20-0,30 m: bruingrijze zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); roestvlekken 

0,30-0,50 m: groengrijze zandige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
abrupt (< 0,3cm); inclusies: mangaan en roestvlekken 

0,50-0,80 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; roestvlekken 

 

 

 
 
Boring J5 10/14/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176841,394 E; 180224,843 N 

Top maaiveld: + 14,684 m TAW 

0-0,20 m: donkerbruine zandige leem; fijn; ondergrens abrupt (< 0,3cm); 

0,20-0,30 m: roestbruin-grijze zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: mangaan; oranje vlekken 

0,30-0,45 m: lichtbruin-grijze zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm) 

0,45-0,60 m: lichtbruin-grijze zandige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); oranje vlekken 

0,60-0,70 m: groengrijs-oranje zand; fijn; gaafheid: gevlekt 
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Boring K1 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176761,884 E; 180323,991 N 

Top maaiveld: + 14,366 m TAW 

0-0,30 m: donkerbruine zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: organisch materiaal en kalkbemesting 

0,30-0,60 m: bruinoranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: baksteen en mangaan; groene 
vlekken 

0,60-0,90 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; inclusies: mangaan; 
oranje vlekken 

 

 

 
 
Boring K2 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176750,748 E; 180340,593 N 

Top maaiveld: + 14,335 m TAW 

0-0,30 m: donkerbruin zandige leem; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: organisch materiaal en kalkbemesting 

0,30-0,60 m: bruinoranje zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: organisch materiaal; oranje 
groene vlekken 

0,60-1,00 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt, gelaagd; inclusies: 
mangaan; oranje vlekken 
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Boring K3 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176739,709 E; 180357,157 N 

Top maaiveld: + 14,290 m TAW 

0-0,45 m: donkerbruine zandige leem; fijn; gaafheid: gaaf; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: organisch materiaal en kalkbemesting 

0,45-0,65 m: groengrijze zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: mangaan; oranje vlekken 

0,65-0,90 m: groengrijs lemig zand; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: mangaan; oranje vlekken 

0,90-1,05 m: grijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; groene en oranje vlekken 

 

 

 
 
Boring K4 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176728,503 E; 180373,730 N 

Top maaiveld: + 14,163 m TAW 

0-0,35 m: donkerbruine zandige leem; fijn; gaafheid: ; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: organisch materiaal en kalkbemesting 

0,35-0,70 m: oranjebruine kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: mangaan; oranje vlekken 

0,70-1,00 m: grijsgroen zand; fijn; gaafheid: gevlekt; oranje vlekken 
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Boring K5 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176717,089 E; 180390,168 N 

Top maaiveld: + 14,233 m TAW 

0-0,30 m: donkerbruine zandige leem; fijn; gaafheid: ; ondergrens abrupt 
(< 0,3cm)  

0,30-0,55 m: oranjebruine kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens abrupt (< 0,3cm); grijze vlekken 

0,55-0,90 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; oranje vlekken 

 

 
 
Boring K6 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176708,262 E; 180403,811 N 

Top maaiveld: + 14,210 m TAW 

0-0,25 m: donkerbruine kleiige leem; fijn ; ondergrens abrupt (< 0,3cm); 
inclusies: organisch materiaal 

0,25-0,50 m: oranjebruine kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); inclusies: mangaan (met sterke concentratie 
op 0,45-0,50 m) en organisch materiaal; grijze vlekken 

0,50-? m: oranjebruine klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens geleidelijk 
(0,3 - 3cm); oranje en groene vlekken 

?-1,20 m: groengrijze zand; fijn; gaafheid: gevlekt; oranje vlekken 
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Boring K7 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176734,194 E; 180365,527 N 

Top maaiveld: + 14,213 m TAW 

0-0,35 m: donkerbruine zandige leem; fijn; ondergrens diffuus (> 3cm); 
inclusies: organisch materiaal en kalkbemesting 

0,35-0,90 m: lichtbruin zandige leem; fijn; gaafheid: gevlekt, gelaagd; 
ondergrens geleidelijk (0,3 - 3cm); inclusies: mangaan; oranje vlekken 

0,90-1,05 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; oranje vlekken 

 

 

 
 
Boring K8 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176692,867 E; 180427,208 N 

Top maaiveld: + 14,100 m TAW 

0-0,25 m: donkerbruine kleiige leem; fijn; ondergrens geleidelijk (0,3 - 
3cm)  

0,25-0,60 m: oranjebruine kleiige leem; fijn; gaafheid: gevlekt; 
ondergrens diffuus (> 3cm); grijze en oranje roestkleurige vlekken 

0,60-0,95 m: oranjebruine klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus 
(> 3cm); grijze vlekken 

0,95-1,10 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; oranje vlekken 
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Boring K9 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176681,564 E; 180443,597 N 

Top maaiveld: + 14,032 m TAW 

0-0,25 m: donkerbruine kleiige leem; fijn; ondergrens diffuus (> 3cm) 

0,25-1,00 m: oranjebruinz klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus 
(> 3cm); inclusies: mangaan en Fe; grijze vlekken, naar onderen toe 
wordt kleur meer bruingrijs met oranje vlekken 

1,00-1,20 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; oranje vlekken 
 

 

 
 
Boring K10 11/10/2011 

Lambert 72 coördinaten: 176670,293 E; 180460,142 N 

Top maaiveld: + 14,062 m TAW 

0-0,30 m: donkerbruine kleiige leem; fijn; ondergrens abrupt (< 0,3cm) 

0,30-0,50 m: bruine zandige klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens 
diffuus (> 3cm); inclusies: mangaan; oranje en grijze vlekken 

0,50-0,70 m: groengrijze klei; fijn; gaafheid: gevlekt; ondergrens diffuus 
(> 3cm); oranje vlekken 

0,70-1,00 m: groengrijs zand; fijn; gaafheid: gevlekt; oranje vlekken 
 
 
 

 
 
Legende textuur: 
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