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P[angebied Kommizebosk te Surhuisterveen, gemeente Achtkarspelen; archeotogisch
vooronderzoek een bureau- en inventariserend veLdonderzoek
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1 InleidÍng
Algemeen
- opdrachtgever: gemeente Achtkarspe[en

-

aonleiding onderzoek: uitbreiding bedrijventerrein
datum uitvoering veldwerk: 25 en 26 februari 2008

Locatiegegevens
- plangebied: het ptangebied bevindt zich ten oosten van de Warreboslaan en
ten westen van het bedrijventerrein Lauwerskwartier.
- toponiem:Kommizebosk

-

plaats:Surhuisterveen
gemeenfe:Achtkarspelen
provincfe: Frys[ân
kaartblad topografische kaart Nederland 1:25.000: 06G
plangebied in gebruik als: weiland
oppervlakte plan-/onderzoeksgebied: ca.9,1 ha
centrumcoördinaten (X/Y): 207 .655/57 6.625

0nderzoeksdoel
[gens de Friese Archeologisch e Mon um enten kaart Extra (FAM KE; http: / /www.
fryslan.nÿbtnfo/chk/inhoud/startchk.htm) is voor het plangebied een karterend
proefsleuvenonderzoek nodig. Doetvan het inventariserende onderzoek is om te
bepalen in hoeverre een dergelijk proefsteuvenonderzoek zinvoI is.
Vo

Onderzoeksvragen
Zijn er aanwijzingen voor grotere archeotogische nederzettingen?
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen die gelden in de archeologische
beroepsgroep c.q. de Kwatiteitsnorm Nederlandse Archeotogie versie 3.1 (KNA).
RAAP Archeologisch Adviesbureau en de door RAAP toegepaste procedures zijn
goedgekeurd door het Cotlege voor de Archeotogische Kwatiteit (CvAK), die valt
onder de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodem beh eer (SIKB;
http://www.sikb.nL). In het kader van het Interimbeteid werkt RAAP onder de
opgravingsvergunning van de Rijksdienst voor Archeotogie, Cuttuurtandschap en
Monumenten (RACM). Zje tabe[ L voor de dateringen van de in deze notitie
genoemde archeologische perioden.
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2 Bureauonderzoek
Archeolo gische gegevens

-

drcheologisch advies.'votgens de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra
(FAMKE;

http://www.frystan.nt/binfo/chk/inhoud/startchk.htm) is voor het

hete plangebied voor de periode Steentijd-Bronstijd een karterend proefsteuvenonderzoek nodig en voor de periode lJzertijd-Middeleeuwen een historisch
en karterend onderzoek. In overleg tussen de gemeente Achtkarspelen en de

-

-

provinciaaI archeoloog is besloten om in het ptangebied in eerste instantie
een karterend booronderzoek (boordichtheid van ca. 6 boringen per ha) uit te
voeren. 0p basis van de resultaten van dit onderzoek wordt besloten ofalsnog
ee n kartere nd pro efs[euvenon d erzoek uitgevo erd m oet worden.
ARCHIS-waarnemingen en -vondstmeldingen (notionaal Archeologisch
Informatie Systeem):
- in plangebied: geen
- in de directe nabijheid (< 300 m): ten zuidoosten van het pl.angebied zijn
vuu rsten en artefacte n uit de period e M eso lithicu m -Bro n stijd aan getroffen
(A RC HlS-waarnemi n gs n u m m ers 403203 en 4032 33 ).
bekende archeologische gegevens uit andere bronnen: ten oosten van het p[angebied is een archeotogische inventarisatie uitgevoerd ten behoeve van de
aanteg van het bedrijventerrein Lauwerskwartier (Exaltus & Veenstra, 7999).
Aanwijzingen voor de aanwezighejd van archeologÍsche resten zijn tijdens dit
onderzoek niet aangetroffen. In het onderzochte gebied bevindt zjch een met
veen opgevulde depressie met een hoge ecotogische, geomorfologische en
landschappelijke waarde (Veenstra, 2000). Deze depressie bevindt zich circa
200 m ten noordoosten van de grens van onderhavig ptangebied.

Historische gegevens
historische kaarten: op de kaarten van 1694 (Schotanus à Sterringa, 1718) en
1844 (Eekhoff, 1859) is binnen het plangebied geen bebouwing aangegeven.
0p de kaarten van rond 1930 (http://www.hisgis.n[) en 1959 (Uitgeverij 12
Provinciën, 2006) bevindt zich in het p[angebied een gebouw. Tegenwoordig
bevindt zich geen bebouwing meer binnen het plangebied.

-

Bodemkundige en/of geologische gegevens
- bodem volgens bodemkaart: [aarpodzolgronden met lemig fijn zand (Stiboka,
198L: code cHn23).
- geomorfologie volgens geomorfologische kaart: grondmorene, aI dan niet met
we[vingen, bedekt met zwak gotvend dekzand (ontleend aan ARCHIS; code
312

).
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3 Veldonderzoek
Booronderzoek: methoden
- positie boringen: boorgrid van 40x50 m.
- gebruíkt boormateriaal: guts (2 cm diameter)

-

totaol dantdl boringen:54
minimaal geboorde diepte:0,6 m -Mv
mdximaal geboorde díepte:2,0 m -Mv
boorbeschrijvingen: lithologisch conform NEN 5104 (Neder[ands Normalisatie-instituut, 1 989).
X-/Y-coördínaten boringen gemeten mef.' meet[inten

Booronderzoe

k

rijvi n g

resu

ltaten
g

n i nte rp reta ti e ( Iíth o g e n eti s c h ) :
de [aagopvotging in het p[angebied is van boven naar onder a[s volgt. De
toplaag wordt gevormd door een 0,1 tot 0,7 m dikke bouwvoor/verstoorde laag
(matig siltig, matig fijn, zwak humeus, bruingrijs tot grijsbruin zand). In de
boringen 74, 78,53 en 54 is de bodem tot meer dan 1 m -Mv verstoord. Ter
hoogtevan boring 14 heeft,volgens de historische kaarten, in de 20e eeuw
een gebouw gestaan. De hier aanwezige verstoring heeft vermoedeLijk te
maken met dit voormalige gebouw.
0nder de bouwvoor/verstoorde [aag bevindt zich dekzand (matig tot sterk sittig, matig tot zeer fijn, lichtbruingeeI tot LichtgrijsgeeI zand). In het dekzand
is geen podzolbodem waargenomen. Regelmatig is onder het dekzand op een
diepte variërend van 0,6 tot7,7 m -Mv keiteem aangetroffen (sterk zandige,
zwak grindige, [ichtgroengrijze [eem).In de boringen 6 en 70t/n 13 bevindt
zich onder het dekzand een 0,25 tot meer dan 0,75 m dikke kleilaag (zwak tot
sterk siltige , zwak tot matig humeuze, matig stevige, grijze tot donkergrijze
ktej, soms met een spoor plantenresten), met daaronder zand (matig fijn,
sterk tot matig sittig, soms zwak grindig, lichtbruin tot lichtgeetgrijs zand) of
keileem (matig stevige, sterk zandige, lichtb[auwgrijze leem). Mogetijk betreft
het verspoelde potklei.
Aan de westzijde van het ptangebied bevindt zich een dobbe (boringen 48 en
54).'Dobben'is een verzamelbegrip voor pingoruïnes (met gyttja en/ofveen
opgevulde diepe depressies, restanten uit de laatste IJstijd), uitblazingsvennen (metveen opgevu[de, relatiefondiepe depressies) en poe[en (gegraven
drenkgaten voorvee). In de omgeving van de dobbe (boring 48) bevindt zich
tussen de bouwvoor/verstoorde laag en het dekzand een 0,35 m dikke veenlaag (mÍneraatarm, donkerbruin, amorfveen). In het centrum van de dobbe
(boring 54) bestaat de bodemopbouw uit een 1,55 m dikkeverstoorde [aag
met daaronder dekzand en keiteem. De dikke verstoorde [aag wijst erop dat
de dobbe voorheen groter is geweest, maar dat deze deets is dichtgegooid.
Gezien de geringe dieptevan de dobbe en de aanwezigheid van keileem in de
ondergrond, zal.de dobbe geen pingoruïne zijn. MogeLijk betreft het een
uitbtazingsven waarvan de veenvutting in het centrum verdwenen is. De
dobbe heeft geen archeologische waarde.
b e sc h
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4 Conclusies en aanbevelingen
Conclusies

in het plangebied bestaat uit een bouwvooy'verstoorde laag op
dekzand op keileem. LokaaI komt onder het dekzand verspoetde potklei voor. In
De bodemopbouw

het dekzand is geen podzolbodem waargenomen. Aan de westzijde van het p[angebied is een dobbe aanwezig. Deze dobbe is waarschijntijk een uitblazingsven en
vertegenwoordigd geen archeologische waarde. In het ptangebied zijn geen
aa

nwijzin gen aan getroffen voo r g rote re arch eo [o gisch e n ede rzetti n ge n.

Aanbevelingen
Voor ptangebied wordt geen verder archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.
Een karterend proefsleuvenonderzoek, zoals voorgeschreven door de FAMKE,
wordt niet zinvoI geacht. De gep[ande ingrepen kunnen vanuit archeo[ogisch

oogpunt zonder bezwaar worden uitgevoerd.
contoctpersoon overheid: dr. G.J. de Langen (provinciaaI archeoloog Frys[ân,
te[ 058-292 5487).

contactpersoon
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0verzicht van figuren, tabellen en bÍjlagen
FÍguur1.

Boorpuntenkaart.

Tabell.

ArcheologischetijdschaaI

Bijlage

1.

Boorbesch rijvingen.

Nieuwe tijd
Late Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen
Romeinse tijd

IJzertijd
Bronstijd
Neolithicum (nieuwe steentijd)
Mesolithieum (midden steentijd)
Pateolithicu m (oude steentijd)
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boring: KOMM3-1
beschriven BVHiDOB, dalum:25-2-2Oo8, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archælog¡e - karter¡ng, landgebruik: grasland, prov¡ncie: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: GemeenteAchtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g s¡ltig, mat¡g humeus, donkerbruingnjs, mat¡g fùn
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwoor

30 cm -Mv

m), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Litholog¡e: zand, mat¡g s¡¡t¡9, l¡chtbruingeel, mat¡g fùn, ¡nterpretatie: dekzand

Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleideljk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, ruak silt¡g, l¡chtbruingeel, mat¡g fijn, interpretat¡e: dekzand

Einde boring op 90 cm -Mv

boring: KOMM3-2
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen, uitvoerdec RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡ê: zand, mat¡g silt¡g, ruak humeus, bru¡ngrüs, mat¡g fijn
Bodemkundig: interpretat¡e: bouwoor

25 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleìdelük (0,3-3
L¡tholog¡e: zand, mat¡g siltig, l¡chtgrijsgeel, matig fijn, ¡nterpretat¡e: dekzand

m)

Einde boring op 80 cm -Mv

boring: KOMM3-3
beschrüver: BVH/DOB, datum:25-2-2@8, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provinc¡e: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: Gemeente Achlkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, mat¡g s¡ltig, eak humeus, bruingrüs, mat¡g fìjn
Bodemkundigi ¡nterpretatie: bolMær

25 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, mat¡g s¡ltig, lichtgr¡jsgeel, matig fijn, ¡nterpretatie: dekzand

Einde boring op 70 cm -Mv

boring: KOMM3-4
beschr¡jver BVH/DOB, datum:25-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archeologie - karter¡ng, landgebru¡k: grasland, provinc¡e: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever Gemeente Achtkarspelen, u¡tvoerderi RAAP Noord

0 cm -Mv

Litholog¡e: zand, mat¡g siltig, ilak humeus, bru¡ngr¡js, mat¡g fijn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: bowoor

20 cm -Mv
Algêmeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, mat¡g siltig, 4ak humeus, bruingr¡js, zandbrokken, mat¡g fijn
Bodemkundig: ¡nterpretat¡e: geb¡oturbeerd

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelllk (0,3-3
Litholog¡e: zand, sterk s¡ltig, lichtgrijsgeel, matig fùn, interpretatie: dekzand

m)

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡del¡jk (0,3-3 cm)
Litholog¡e: zand, mat¡g s¡lt¡g, l¡chtgrijsgeel, enkele s¡ltlagen, mat¡g fin, ¡nterpretat¡e: dekzand

Einde boring op 95 cm -Mv

RAAP
boring: KOMM3-5
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN,

opdrachtgever: GemeenteAchtkarspelen, u¡tuoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, mat¡g silt¡g, ruak humeus, bru¡ngrijs, matig fijn
Bodemkundig: ¡nterpretatie: boMoor

30 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, mat¡g silt¡g, ilak humeus, l¡chtbru¡ngris, zandbrokken, mat¡g f¡jn
Bodemkund¡g: interpretat¡e: gebioturbeerd

45 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: gele¡delijk (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, sterk s¡lt¡g, l¡chtgrijsgeel, matig fijn, ¡nterpretat¡e: dekzand

55 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidelik (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3
L¡thologie: zand, sterk silt¡g, eak grindig, lichtgrijsgæ1, mat¡g grof

m)

65 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3
L¡tholog¡e: leem, sterk zand¡9,

eak

m)

grind¡g, l¡chtgroengrijs, interpretatie: ke¡leem, grondmorene

Einde boring op 80 cm -Mv

boring: KOMM3-6
beschr¡jven BVH/DOB, datum: 25-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archeologie - karter¡ng, landgebruik grasland, provinc¡e: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: GemeenteAchtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologiê: zand, mat¡g s¡lt¡g, ilak humeus, bruingr¡js, matig fijn
Bodemkund¡g: ¡nterpretat¡e:

bolMoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: gele¡delük (0,33 cm)
L¡tholog¡e: zand, sterk silt¡g, lichtgrijsgeel, zeer fijn, ¡nterpretâtie: dekzand

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, sterk siltig, ãak gr¡nd¡9, l¡chtgrijsgeel, mat¡g grof

85 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: klei, sterk s¡lt¡g, matig humeus, donkergrijs, mat¡g stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, sterk silt¡g, ilak gr¡nd¡9, l¡chtbruin, matig fìjn

Einde boring op 130 cm -Mv

boring: KOMM3-7
beschrijver: B]/tlDOBr datum: 25-2-2ñ8, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archælog¡e - karter¡ng, landgebruik: grasland, provincie: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opd€chtgever: cemeenteAchtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig silt¡g, ruak humeus, bru¡ngr¡js, mat¡g fin
Bodemkundig: interpretatiei boMoor

40 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 m), aard ondergrens: gele¡deltlk (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, sterk s¡lt¡g, l¡chtbruingæ|, zeer fijn, ¡nterpretatìe: dekzand

cm -Mv
Algemæn: aard bovêngrens: gele¡delük (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g s¡ltig, 4ak grindig, l¡chtgn'jsgeel, mat¡g fìjn

Einde boring op 100 cm -Mv

F

RAAP
boring: KOMM3-B

beschr¡jver: BVH/DOB, dalum: 25-2-2OO8, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archælog¡e - kartering, landgebru¡k: grasland, provincie: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: GemeenteAchtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: geleidelük (0,33 cm)
L¡thologiei zand, matig silt¡g, ilak humeus, bru¡ngrijs, matig fìjn
Bodemkundig: ¡nterpretat¡e: bouwoor

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelük (0,33 cm)
Lithologie: zand, matig s¡ltig, ilak humeus, bru¡n, mat¡g fijn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: gebioturbeerd

55 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡del¡jk (0,33 cm)
Litholog¡e: zand, sterk s¡ltig, ¡¡chtbru¡ngeel, zeer fin, interpretatie: dekzand

70 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidelik (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, matig s¡ltÌg, ilak grindig, l¡chtgrijsgeel, mat¡g fùn

Einde boring op 100 cm -Mv

boring: KOMM3-9

beschrijver: BVH/DOB, datum: 25-2-2008, boortype: zandguts-2 m, doel bor¡ng: archælogie - kartering, landgebr¡k: grasland, provincie: Frslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: GemeenteAchtkarspelen, u¡tvoerderi RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: geleidelük (0,33 cm)
Lithologie: zand, mat¡g siltig, ilak humeus, lichtbru¡ngrijs, mat¡g fùn
Bodemkund¡g: ¡nterpretat¡e:

boljwoor

20 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delijk (0,3-3 cm), aard ondêrgrens: geleidel¡jk (0,33 cm)
L¡thologie: zand, sterk s¡ltig, lichtbruingeel, zeer f¡jn, interpretatie: dekzand

55 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidellk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g s¡lt¡g, l¡chtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: deþand

Einde boring op 70 cm -Mv

boring: KOMM3-10
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN,

opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: gele¡delik (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig s¡llig, ãak humeus, bruingr¡js, matig fijn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: bouwoor

20 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delik (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡delrlk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig s¡ltig, aak humeus, gr¡jsbru¡n, mat¡g fún
Bodemkund¡g: interpretatie: geb¡oturbeerd

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡delijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk s¡lt¡g, lichtbruingæI, zeer fún, ¡nterpretatie: dekzand

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig s¡lt¡g, ilak grind¡9, lichtgr¡jsgæ|, enkele leemlagen, mat¡g fìin

120 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: gêle¡delijk (0,3-3 cm)
Lithologie: kle¡, sterk s¡ltig, ilak humeus, gr¡js, mat¡g stev¡g

170 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: leem, sterk zandig, lichtblawgrüs, matig stevì9, interpretatie: ke¡leem, grondmorene

Einde boring op 200 cm -Mv

F{1

AAAF
L.ii
boring: KOMM3-11
beschrÛver: BVH/DOB, datum: 25-2-2oo8, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archælogie - karter¡ng, landgebr¡k: grasland, prov¡ncie: Frslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaâtsnaam: SURHUISTERVEEN, opdÉchtgever: GemeenteAchtkarspelen, u¡tuoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lìthologie: zand, mat¡g silt¡g, eak humeus, bru¡ngrijs, matig lùn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: verstoord

Archeolog¡e: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: gele¡delük (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk silt¡g, l¡chtbru¡ngæ|, enkele zandlagen, zeer fijn, interpretat¡e: dekzand

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delük (0,3-3 ffi), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, ilak s¡lt¡g, l¡chtgeel, enkele zandlagen, mat¡g f¡jn, interpretatie: deþand

125 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: gele¡del¡jk (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: klei,

ilak

s¡ltig,

ilak

humeus, grijs, matig stev¡g

160 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: kfe¡, mat¡g siltig, ãak humeus, grijs, matig stev¡g, spoor plantenresten

Einde boring op 200 cm -Mv

boring: KOMM3-12
beschr¡jver BVH/DOB, datum:25-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ngi archælogie - karter¡ng, landgebr¡k: grasland, provinc¡e: Frslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdEchtgever: GemeenteAchtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: geleidelük (0,+3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g s¡lt¡g, ilak humeus, bruingrijs, mat¡g fijn
Bodemkundig: interpretat¡e: botMoor

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delûk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidêl¡jk (0,33 cm)
Lithologie: zand, matig silt¡g, ruak humeus, gr¡jsbru¡n, matig ftn
Bodemkundig: ¡nterpretatie: gebioturbeerd

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡delük (0,3€ cm)
Lithologiei zand, sterk s¡lt¡g, lichtbru¡ngeel, zeer fijn, ¡nterpretatie: dekzand

70 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: ge¡eidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g s¡lt¡g, lichtgrijsgeel, mat¡g íin

110 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: kle¡, mat¡g s¡ltig, ãak humeus, donkergr¡js, matig stevig

135 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, mat¡g silt¡g, lichtgeelgr¡js, mat¡g f¡jn

Einde boring op 140 cm -Mv

F

*AAF
t*
boring: KOMM3-13
beschriver: BVH/DOB, datum: 25-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archælog¡e - kartering, landgebr¡k: grasland, provinc¡e: Frslån, gemeente: Achtkarspelen,
p¡aatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: geleide¡ijk (0,33 cm)
Litholog¡e: zand, mat¡g s¡lt¡g, 4âk humeus, bru¡ngr¡js, mat¡g fùn
Bodemkund¡g: interpretatie: bolMoor

30 cm -Mv

Algemæn: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 ffi), aard ondergrens: gele¡delijk (0,3-3 cm)
Litholog¡e: zand, mat¡g s¡lt¡g, 4ak humeus, grùsbru¡n, mat¡g fijn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: geb¡oturbærd

40 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelük (0,33 cm)
L¡thologie: zand, sterk silt¡g, l¡chtbruingeel, zeer f¡jn, interpretatie: dekzand

55 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, matig siltig, ãak gr¡nd¡g, l¡chtgrilsgæ|, matig fijn

80 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: kle¡, mat¡g s¡lt¡g,

dak

humeus, donkergrijs, matig stev¡g

Einde boring op 100 cm -Mv

boring: KOMM3-14
beschrüver 8VH/DOB, datum: 25-2-2æ8, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebru¡k: grasland, prov¡nc¡e: Frslân, gemeente: Achtkêrspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: geleidel¡jk (0,33 cm)
L¡thologie: zand, matig s¡ltig, eak humeus, bru¡ngrüs, mat¡g fijn
Bodemkundig: ¡nterpretat¡e: bouwoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: ænd, matig s¡ltig, ryak humeus, grüsbruin, matig fijn
Bodemkund¡g: interpretatie: verstoord
Archeolog¡e: enkel fragment bouwpu¡n (onbepaald)

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, mat¡g silt¡g, lichtgrijs, mat¡g fùn, spoor plantenresten
Bodemkundig: ¡nterpretat¡e: veßtoord

130 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, sterk si¡tig, ilak gr¡ndig, grijsbruin, mat¡g fijn, spoor wortelresten

Einde boring op 150 cm -Mv

boring: KOMM3-15
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN,

opdEchtgever: Gemeente Achtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelük (0,+3 cm)
Litholog¡e: zand, mat¡g s¡ltig, ryak humeus, bru¡ngr¡js, matìg fùn
Bodemkundig: ¡nterprêtatie: bolMoor

30 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidelik (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, matig s¡lt¡g, ryak humeus, grûsbru¡n, veenbrokken, matig fijn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: verstoord

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 m), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, l¡chtbru¡ngeel, enkele siltlagen, matig lin, ¡nterpretat¡e: dekzand

Einde boring op 80 cm -Mv

F:

RAAP
boring : KOMM3-16
beschrùven BVH/DOB, dalum:25-2-2008, bærtypei zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provinc¡e: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
p¡aatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: GemeenteAchtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: gele¡del¡jk (0,+3
Litholog¡e: zand, mat¡g siltig,

ilak

m)

humeus, bru¡ngr¡js, mat¡g fijn

Bodemkundig: ¡nterprelat¡e: botMoor

35 cm -Mv
m), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g siltig, ilak humeus, grúsbru¡n, veenbrokken, mat¡g fijn
Bodemkundig: interpretat¡e: verstoord

Algemæn: aard bovengrens: geleideluk (0,3-3

55 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, matig si¡t¡g, I¡chtgælgrüs, matig fijn, interpretat¡e: dekzand

90 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: leem, sterk zand¡g, l¡chtgeelgrijs, interpretatie: ke¡leem, grondmorene

Einde boring op 150 cm -Mv

boring: KOMM3-17
bæchriven BVH/DOB, dalum: 25-2-2OO8, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archælogie - kartering, landgebruik: grasland, provinc¡e: Fryslân, gememte: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgeven Gemeente Achtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: geleideftlk (0,93 cm)

Lithologie: zand, mat¡g silt¡g, aak humeus, bru¡ngrijs, mat¡g fün
Bodemkundig: interpretatie: bolMoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delik (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, matig silt¡g, eak humeus, l¡chtgeel, matig f¡jn
Bodemkundig: interpretatie: veßtoord

55 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, matig s¡ltig, lichtgeelgr¡js, mat¡g fijn, ¡nterpretatie: dekzand

100 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, sterk siltig, lichtgrijsgeel, mat¡g fijn
Bodemkund¡g: veel F+vlekken

Einde boring op 150 cm -Mv

IË

NAAP
boring: KOMM3-18

beschr¡jver: BVH/DOB, dalum:25-2-2oo8, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archælogie - kartering, landgebru¡k: grasland, prov¡nc¡e: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: GemeenteAchtkarspelen, uitvoerdêr: FI.AAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,+3 cm)
L¡tho¡og¡e: zand, matig s¡ltig, ilak humeus, bru¡ngris, matig fijn
Bodemkund¡g: interpretatie:

boMoor

35 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: gele¡del¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tho¡og¡e: zand, matig s¡lt¡g, ilak humeus, grijsbruin, humusvlekken, matig fìjn
Bodemkundig: interpretat¡e: veretoord

130 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, mat¡g s¡lt¡g, l¡chtgeelgr¡js, mat¡g fùn, ¡nterpretat¡e: dekzand

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: ¡eem, sterk zand¡g, ãak grindig, l¡chtgroengrüs, interpretatie: keileem, grondmorene

Einde boring op 150 cm -Mv

boring: KOMM3-19

bæchrijver: BVH/DOB, dalum: 25-2-2oo8, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archælogie - karter¡ng, landgebr¡k: grasland, prov¡ncie: Frslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdEchtgever: Gemeente Achtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondsgrens: geleidelük (0,+3 cm)
Lithologie: zand, matig s¡ltig, ilak humeus, bru¡ngr¡js, mat¡g fún
Bodemkund¡g: ¡nterpretiatie:

boMoor

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡dehjk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidel¡jk (0,3€ cm)
L¡thologie: zand, mat¡g siltig, ãak humeus, gr¡jsbru¡n, veenbrokken, matig ftn
Bodemkundigi interpretat¡e: verstoord

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, mat¡g siltig, l¡chtbruingæ|, mat¡g fün, interpretat¡e: dekzand

Einde boring op 150 cm -Mv

Fl-

RAAP
boring: KOMM3-20
beschr¡jver: BVH/DOB, datum:25-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archælogie - karter¡ng, landgebruik: grasland, provincie: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
p¡aatsnaam: SURHUISTÊRVEEN, opdrachtgever GemeenteAchtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: gele¡delük (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g s¡ltig, ãak humeus, bru¡ngrüs, matig f¡jn
Bodemkundig: interpretatie:

bolMoor

40 cm -Mv
m), aard ondergrens: gele¡delijk (0,33 cm)
L¡tho¡ogie: zand, mat¡g silt¡g, lichtbru¡ngeel, mat¡g fijn, interpretat¡e: dekzand

Algemæn: aard bovengrens: gele¡delük (0,3-3

cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: gele¡delük (0,3-3

m)

L¡tholog¡e: zand, mat¡g s¡ltig, ¡ichtgrijsgeel, mat¡g ftn, ¡nterpretatie: dekzand

Einde boring op 150 cm -Mv

boring: KOMM3-21
beschrÙver: BVH/DOB, dalum: 25-2-2OO8, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archælog¡e - kartering, landgebrik: grasland, prov¡ncie: Frslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaalsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
A¡gemæn: aard ondergrens: geleidel¡jk (0,33 cm)
L¡thologie: zand, matig s¡ltig, ilak humeus, bruingrijs, mat¡g fijn
Bodemkundig: ¡nterpretat¡e:

bolMær

35 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: gele¡delük (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡delijk (0,3€ cm)
L¡tholog¡e: zand, sterk s¡lt¡g, lichtbru¡ngeel, mat¡g fijn
Bodemkund¡g: interpretat¡e: gebioturbeerd

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡del¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleide¡tjk (0,3-3
L¡tholog¡e: zand, sterk s¡ltig, l¡chtbruingeel, zeer fijn, ¡nterpretat¡e: dekzand

70 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: gele¡del¡jk (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, mat¡g s¡ltig, I¡chtbru¡ngeel, mat¡g fijn, ¡ntêrpretat¡e: dekzand

Einde boring op 145 cm -Mv

m)

TAAP
¡-;
boring: KOMM3-22
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: GemeenteAchtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: gele¡delijk (0,æ cm)

Lithologie: zand, matig siltig, ilak humeus, bru¡ngr¡js, matig fún
Bodemkundig: ¡nterpretatie: boMoor

45 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡delük (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, sterk siltig, ljchtbru¡ngeel, matig fijn
Bodemkund¡g: interpretat¡e: gebioturbeerd

55 cm -Mv

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 m), aard ondergrens: geleidelrjk (0,3€
L¡thologie: zand, sterk s¡lt¡g, l¡chtbru¡ngæl, zeer fijn, ¡nterpretatie: dekzând

m)

65 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleÌdel¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡lhologie: zand, mat¡g s¡lt¡g,

aak

grind¡9, l¡chtbru¡ngeel, mat¡g f¡jn

85 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, l¡chtgroengrijs, interpretat¡e: ke¡leem, grondmorene

Einde boring op '130 cm -Mv

boring: KOMM3-23
bæchr¡jver: BVH/DOB, datum: 25-2-2@A, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archeolog¡e - karter¡ng, landgebrik: grasland, provincie: Frslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdEchtgeven Gemeente Achtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

cm -Mv
Algemæn: aard ondergEns: geleidel¡jk (0,+3 cm)
Litholog¡e: zand, mat¡g silt¡g,
Bodemkundig: interpretat¡e:

4ak

humeus, bruingr¡js, mat¡g fùn

bMær

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 m), aard ondergrens: geleidelijk (0,33
Lithologie: und, sterk s¡lt¡g, l¡chtbru¡ngæ|, zeer fin, interpretat¡e: dekzand

60 cm -Mv

Algemæn: aard bovengrens: gele¡del¡jk (0,3-3 m), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, mat¡g s¡lt¡g, flak humeus, l¡chtgr¡jsgeel, matig fijn

Einde boring op 170 cm -Mv

m)

F"

RAAF
boring: KOMM3-24
beschrûver: BVH/DOB, daluñ:25-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doel boringi archeolog¡e - karter¡ng, landgebruik: grasland, prov¡nc¡e: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, matig silt¡g, ãak humeus, bru¡ngrijs, matig fijn
Bodemkund¡g: ¡nterpretat¡e:

boMoor

30 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelük (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, matig silt¡g, eak humeus, bru¡ngrüs, zandbrokken, mat¡g fùn
Bodemkund¡g: interpretat¡e: verstoord

50 cm -Mv
Algemæn: aãrd bovengrensi gele¡delijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡delúk (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, sterk s¡lt¡g, lichtbruingeel, zeer fún, interpretatie: dekzand

80 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidelljk (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g s¡ltig, Iichtgr¡jsgeel, matig fijn, ¡nterpretatie: dekzand

Einde boring op 145 cm -Mv

boring: KOMM3-25
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN,

opdrachtgeveri Gemeente Achtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelük (0,+3 cm)
L¡lholog¡e: zand, matig s¡lt¡g, dak humeus, bru¡ngrijs, mat¡g fijn
Bodemkund¡g: ¡nterpretat¡e: boMoor

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk s¡lt¡g, l¡chtbruingæ|, zeer fin, ¡nterpretat¡e: dekzand

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, mat¡g s¡ltig, matig gr¡ndig, lichtgrüsgeel, enkele s¡ltlagen, matig f¡jn, interpretatÌe: deþand

Einde boring op 110 cm -Mv

boring: KOMM3-26
beschrijver: BVH/DOB, dalum:25-2-2OO8, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archælog¡e - karter¡ng, landgebru¡k: grasland, prov¡ncie: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgeven Gemeente Achtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: gele¡delük (0,93 cm)
Lithologie: zand, matig silt¡g, ilak humeus, bru¡ngr¡js, mat¡g
Bodemkundig: interpretat¡e: botMoor

fin

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleide¡ijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelük (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, ilak s¡lt¡g, 4ak humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretat¡e: dekzand

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delük (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡delük (0,3€
L¡thologie: zand, ãak s¡lt¡g, lichtbru¡ngeel, mat¡g fijn, interpretat¡e: dekzand

m)

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡del¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geÌe¡delük (0,3€ cm)
L¡thologie: zand, mat¡g s¡ltig, l¡chtgr¡jsgeel, matig fijn, interpretat¡e: dekzand

100 cm -Mv
A¡gemæn: aard bovengrens: gele¡delijk (0,3-3 m), aard ondergrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g silt¡g, mat¡g gr¡nd¡g, l¡chtgrüsgeel, mat¡g fijn

130 cm -Mv
A¡gemeen: aard bovengrens: gele¡delijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, mat¡g s¡lt¡g, l¡chtgrijsgêel, matig fùn

Einde boring op 150 cm -Mv
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boring: KOMM3-27
beschr¡iver: BVH/DOB, datum: 25-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doe¡ boring: archeolog¡e - kartering, ¡andgebru¡k: grasland, prov¡ncie: Frys¡ân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdEchtgever: Gemeente Achtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,93 cm)
Litholog¡e: zand, mat¡g s¡ltig, ruak humeus, bru¡ngrijs, matig fùn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: bouwoor

35 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidelùk (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡delijk (0,3-3
Litholog¡e: zand, sterk siltig, lichtbruingeel, humusvlekken, mat¡g f¡jn

m)

Bodemkund¡g: interpretatie: geb¡oturbeerd

45 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3

m),

aard ondergrens: gele¡delùk (0,3€ cm)

Lithologie: zand, sterk si¡t¡g, lichtbru¡ngeel, matig fùn

cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: gele¡del¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡delijk (0,3-3 cm)
Litholog¡e: zand, matig s¡lt¡g, ilak grindig, l¡chtgrijsgeel, mat¡g grof

Einde boring op 130 cm -Mv

boring: KOMM3-28

beschrijven BVH/DOB, dalum: 25-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doel bûing: archælog¡e - karter¡ng, landgebru¡k: grasland, provincie: Fryslån, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdEchtgever: GemeenteAchtkarspelen, uitvoerder FIAAP Noord

0 cm -Mv
A¡gemeen: aard ondergrens: geleidelrjk (0,+3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g s¡ltig, ruak humeus, bru¡ngrüs, matig fùn
Bodemkundig: interpretatie: bouwoor

35 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidelrjk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelük (0,33 cm)
L¡tholog¡e: zand, eak s¡lt¡g, eak humeus, bru¡ngn-js, zandbrokken, matig fùn
Bodemkund¡g: ¡nterpretiat¡e: verstoord

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡del¡jk (0,33 cm)
L¡thologie: zand, ilak siltìg, lichtbruingeel, matig filn, ¡nterpretat¡e: dekzand

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, mat¡g siltig, matig grind¡g, l¡chtgeelgrijs, matig fijn

Einde boring op 130 cm -Mv

Fr

*AAF
LA,
boring: KOMM3-29
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN,

opdrachtgever: GemeenteAchtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig s¡lt¡g, ilak humeus, bruingr¡js, kle¡brokken, matig fùn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie:

bolMoor

35 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 m), aard ondergrens: geleidel¡jk (O,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, sterk s¡ltig, l¡chtbruingæl, zeerftn, interpretat¡e: dekzand

70 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zând, matig s¡lt¡g, 4ak grind¡g, lichtgeelgrùs, mat¡g f¡jn

90 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: leem, sterk zand¡9, eak grindig, ¡ichtgroengrijs, interpretatie: ke¡leem, grcndmorene

Einde boring op 150 cm -Mv

boring: KOMM3-30
beschrÜver: BVH/OOB, dalum: 26-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archælog¡e - kartering, landgebr¡k: grasland, prov¡nc¡e: Frslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: gele¡delük (0,33 cm)
L¡thologie: zand, mat¡g s¡lt¡g, ilak humeus, bru¡ngr¡js, mat¡g tìjn
Bodemkund¡g: ¡nterpretat¡e: bol"Woor

cm -Mv
Algemæn: aard bovengrensi gele¡delijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡det¡jk (O,3-3
L¡tholog¡e: zand, sterk s¡lt¡g, l¡chtbru¡ngæ|, zeer fùn, interpretat¡e: dekzand

m)

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleideltjk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, mat¡g silt¡g, lichtgælgr¡js, mat¡g fin

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: gele¡deltjk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, ruak grindig, ¡¡chtgroengrijs, ¡nterF retatie: keileem, grondmorene

Einde boring op 150 cm -Mv

boring:: KOMM3-31
beschr¡jver: B]itlDOBr datum: 26-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archælogie - karter¡ng, landgebru¡k: grasland, prov¡nc¡e: Fryslån, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnâam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen, uitvoerder; RAAP Noord

cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: gele¡delik (0,3.3 m)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g siltig, ilak humeus, bru¡ngrüs, mat¡g fùn
Bodemkundig: ¡nterpretat¡e: bolMoor

25 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, mat¡g s¡ltig, ryak grind¡g, lichtgeelgr¡js, matig fìjn

75 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: leem, sterk zand¡g, ilak grindig, lichtgroengrìjs, interpretat¡e: keileem, grondmorene

Einde boring op 100 cm -Mv

12

Fr.

RAAF
t-;
boring: KOMM3-32
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN,

opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: gele¡del¡jk (0,$3 cm)
L¡thologie: zand, matig siltig, ilak humeus, bru¡ngrts, matig fiin
Bodemkund¡g: interpretat¡e:

bolMoor

45 cm -Mv

Algemæn: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 m), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, mat¡g siltig, ãak grindig, l¡chtgeelgr¡js, mat¡g fijn

60 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: leem, sterk zandig, ilak grindig, lichtgrcengrijs, ¡nterpretatie: keileem, grondmorene

Einde boring op 130 cm -Mv

boring: KOMM3-33
beschrüver: BVH/DOB, datum:26-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archælogie - kartering, landgebr¡k: grasland, provincie: Frslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdEchtgever: Gemeente Achtkarspelen, uitvoerdef, RAAP Noord

0 cm -Mv

Algemæn: aard ondergrens: ge¡e¡delijk (0,!3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, ilak humeus, bru¡ngrijs, matig fùn
Bodemkund¡g: interpretat¡e:

boMoor

50 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidelijk (0,3€ cm), aard ondergrens: gele¡delük (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g s¡lt¡g, lichtgrijsgeel, mat¡g fijn, ¡nterpretat¡e: dek¿and

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡del¡jk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, ilak silt¡g, lichtgeelgrüs, matig fijn, interpretatie: dekzand

Einde boring op 150 cm -Mv
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boring: KOMM3-34
plaatsnaami SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: GemeenteAchtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: gele¡del¡jk (0,3-3 cm)

L¡thologie: zand, mat¡g s¡ltig, ilak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkund¡g: interpretat¡e: bouwoor

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡de¡ijk (0,33 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g silt¡g, aak grind¡g, l¡chtgrijsgeel, mat¡g fijn, ¡nterpretatie: dekzand

cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: gele¡delijk (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, sterk siltig, mat¡g grind¡g, lichtgælgrijs, matig grof

Einde boring op 150 cm -Mv

boring: KOMM3-35
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: geleideltjk (0,}'3 m)
Litholog¡e: zand, matig s¡lt¡g, ryak humeus, bru¡ngrijs, matig fùn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie:

boMoor

30 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡del¡jk (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, sterk silt¡g, ryak grindig, lichtgrijsgeel, zeer fljn
Bodemkund¡g: interpretat¡e: geb¡oturbeerd

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delik (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡delük (0,33 cm)
Lithologie: zand, mat¡g siltig, ãak grind¡9, l¡chtgn'jsgæ|, enkele læmlagen, mat¡g fijn, ¡nterpretat¡e: dekzand

Einde boring op 100 cm -Mv

boring: KOMM3-36
beschr¡jver: BVH/DOB, datum:26-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archælogie - kartering, landgebru¡k: grasland, prov¡ncie: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
p¡aatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen, uitvosder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: geleidelik (0,&3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g s¡ltig, ãak humeus, bru¡ngr¡js, matig fijn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: bolMær

20 cm -Mv
Algemeen: aârd bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡delijk (0,3€ cm)
L¡thologie: zand, sterk s¡ltig, l¡chtgrijsgeel, zeer fûn, ¡nterpretatie: dekzând

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidel¡lk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g siltig, ilak grind¡9, l¡chtgeelgrijs, matig fún

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zand¡g, ilak grind¡g, l¡chtgroengrijs, interpretatie: ke¡leem, grondmorene

Einde boring op 70 cm -Mv
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boring: KOMM3-37
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN,

opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: gele¡del¡jk (0,+3 cm)
L¡thologie: zand, matig silt¡g, ilak humeus, bruingr¡js, matig fijn
Bodemkundig: ¡nterpretat¡e: bowoor

cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, matig siltig, ãak grindig, lichtgrijsgeel, matig fin, interpretatiei dekzand

65 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡ê: leem, sterk zand¡g,

ilak

grind¡9, lichtgroengr¡js, ¡nterpretat¡e: ke¡leem, grcndmorene

Einde boring op 90 cm -Mv

boring: KOMM3-38
beschr¡jver: BVH/DOB, dalum'.26-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archeologie - kartering, landgebruìk: grasland, prov¡nc¡e: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdEchtgever: GemeenteAchtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: gele¡delik (0,&3 cm)
L¡thologie: zand, mat¡g s¡ltig, äak humeus, bru¡ngr¡js, mat¡g ftn
Bodemkund¡g: interpretat¡e:

boMoor

25 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: gele¡del¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡delük (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, mat¡g siltig, lichtgrüsgeel, humusvlekken, mat¡g fin
Bodemkund¡g: ¡nterpretat¡e: gebioturbeerd

35 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelùk (O,3-3 cm)
Litholog¡e: zand, mat¡g siltìg, l¡chtgrijsgeel, matig f¡jn, ¡nterpretatie: dekzand

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡del¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, matig silt¡g, ilak grindig, l¡chtgr¡jsgæ|, mat¡g fùn

70 cm -Mv
A¡gemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: leem, sterk zand¡9, ãak grindig, l¡chtgrcengr¡js, ¡nterpretat¡e: ke¡leem, grondmorene

Einde boring op 100 cm -Mv

boring : KOMM3-39
beschrijver: BVH/DOB, dalum: 26-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archælog¡e - karter¡ng, landgebru¡k: grasland, prov¡ncie: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaalsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: GemeenteAchtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelük (0,+3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g s¡lt¡g, ilak humeus, bruingrijs, mat¡g fùn
Bodemkund¡g: interpretat¡e: bolJwoor

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrms: geleidel¡jk (0,3€
L¡tholog¡e: zand, matig silt¡g, bruingeel, zeer ftn, interpretal¡e: dekzand

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡delijk (0,3-3
L¡thologie: zand, matig silt¡g, l¡chtgeel, enkele sìltlagen, zeer fijn, interpretat¡e: dekzand

60 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig s¡ltig, lichtgrijsgeel, mat¡g fún, ¡nterpretat¡e: dekzand

Einde boring op 100 cm -Mv
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boring: KOMM3-40
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: GemeenteAchtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,+3 cm)

L¡thologie: zand, mât¡g s¡lt¡g, ilak humeus, bru¡ngr¡is, mat¡g fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwoor

55 cm -Mv
Afgemæn: aard bovengrens: gele¡delük (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡del¡jk (0,33 cm)
Lithologie: zand, mat¡g s¡lt¡g, lichtgæ|, matig fùn, ¡nterpretat¡e: dekænd

70 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleide¡¡jk (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, matig silt¡g, l¡chtgrijsgeel, mat¡g fijn, ¡nterpretatie: dekzand

Einde boring op 100 cm -Mv

boring: KOMM3-41
bschr¡jvef, BVH/DOB, dalurî:26-2-2008, boortype: zandguts-2 m, doel boring: ârchælogie - kartering, landgebruik: grasland, prov¡nc¡e: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: GemeenteAchtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: gele¡delük (0,33 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g s¡lt¡g, ãak humeus, bru¡ngrüs, mat¡g f¡jn
Bodemkund¡g: ¡nterpreiat¡e:

botMoor

35 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: gele¡delik (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡delük (0,3-3 cm)
Litholog¡e: zand, matig s¡ltig, ãak humeus, bruingr¡js, zandbrokken, mat¡g f¡jn
Bodemkundig: ¡nterpretat¡e: verstoord

55 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delûk (0,3-3 m), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, matig s¡ltig, Iichtgælgr¡js, mat¡g fijn, interpretat¡e: dekzand

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: leem, sterk zand¡9, l¡chtgroengrijs, ¡nterpretatie: ke¡leem, grondmorene

Einde boring op 80 cm -Mv

boring: KOMM3-42
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdEchtgever: GemeenteAchlkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: gele¡delük (0,+3 cm)

Lithologie: zand, mat¡g s¡lt¡g, ilak humeus, bruingr¡js, matig fûn
Bodemkundig: ¡nterpretat¡e: botMoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelük (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡deltk (O,33 cm)
L¡lholog¡e: zand, mat¡g silt¡g, ãak humeus, bru¡ngr¡js, zandbrokken, mat¡g fin
Bodemkundig: ¡nterpretat¡e: verstoord

cm -Mv
AIgemæn: aard bovengrens: gele¡delük (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g s¡ltig, ãak grind¡g, lichtgrijsgæ|, matig fijn, interpretatie: dekzand

105 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: leem, sterk zand¡9, l¡chtgroengrijs, interpretatie: ke¡læm, grondmorene

Einde boring op 150 cm -Mv
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boring: KOMM3-43
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: gele¡delijk (0,+3 cm)
Lithologie: zand, matig s¡ltig, ruak humeus, bruingr¡js, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: boMoor

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelik (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, ãak sjltig, Iichtbruingeel, matjg fijn, interpretat¡e: dekzand

85 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: leem, sterk zand¡g, lichtgroengrijs, interpretat¡e: kê¡leem, grondmorene

Einde boring op 150 cm -Mv

boring: KOMM3-44
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdEchtgever: Gemeente Achtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelük (0,3-3 cm)

Lìthologie: zand, mat¡g s¡lt¡g, ilak humeus, bruingrüs, mat¡g fùn
Bodemkund¡g: ¡nterpretat¡e: bowoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelljk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelük (0,3-3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g s¡lt¡g, ilak humeus, bru¡ngr¡js, zandbrokken, matig fùn
Bodemkund¡g: ¡nterpretat¡e: veßtoord

70 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: gele¡delük (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lilholog¡e: zand, mat¡g s¡lt¡g, lichtgeelgrüs, mat¡g fijn, ¡nterpretatie: dêkzand

Einde boring op 90 cm -Mv

boring: KOMM3-45
beschrijver: BVH/DOB, dalum: 26-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archælogie - kartering, landgebru¡k: grasland, prov¡ncie: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: gele¡dellk (0,3-3 cm)
Litholog¡e: zand, matig s¡lt¡g, äak humeus, bruingr¡js, mat¡g fijn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: bolMoor

35 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: gele¡delûk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelük (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, mat¡g silt¡g, ryak humeus, bru¡ngr¡js, zandbrokken, mat¡g lùn
Bodemkund¡g: ¡nterpretatie: verstoord

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidellk (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, mat¡g silt¡g, lichtgeelgr¡js, mat¡g f,ùn, ¡nterpretat¡e: dekzand

Einde boring op 100 cm -Mv

17

Fl

RAAF
boring : KOMM3-46
beschrijver: BVTDOBr datum: 26-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doe¡ bor¡ng: archeolog¡e - karter¡ng, Iandgebru¡k: grasland, provinc¡e: Fryslân, gemeentej Achtkarspelen,
plaatsnaãm: SURHUISTERVEEN, opdEchtgever: Gemeente Achtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: gele¡del¡jk (0,13 cm)
Lithologie: zand, mat¡g siltig, ilak humeus, bruingr¡js, matig fùn
Bodemkundig: interpretatie: bolMoor

10 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: gele¡delük (0,3-3
L¡tholog¡e:

änd,

m),

mat¡g s¡lt¡g, ¡¡chtbruingæ|, matig

aard ondergrens: gele¡delúk (0,33 cm)

fin,

¡nterpretatie: deþand

40 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig s¡ltig, l¡chtgeel, matig fún, ¡nterprelat¡e: dekzand

Einde boring op 70 cm -Mv

boring: KOMM3-47
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdmchtgever: GemeenteAchtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: gele¡delük (0,+.3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mãtig silt¡g, ilak humeus, bruingrijs, matig
Bodemkundig: ¡nterpretat¡e:

fin

botMoor

cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: gele¡delijk (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, mat¡g siltig, lichtbruingæ|, mat¡g fijn, interpretatie: dekzand

45 cm -Mv
Algemeeni aard bovengrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, mat¡g si¡tig, l¡chtgeel, matig

fin,

¡nterpretat¡e: dekzand

Einde boring op 60 cm -Mv

boring: KOMM3-48
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdEchtgever: GemeenteAchtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergens: eros¡ef (<0,3 cm)
Lithologie: zand, mat¡g siltig, mat¡g humeus, donkerbru¡ngrijs, mat¡g fijn
Bodemkundig: ¡nterpretatie:

bollwoor

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: veen, m¡neraalam, donkerbru¡n, amorf veen

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologÌe: zand, sterk siltig, lichtgrijs, zær fûn, ¡nterpretat¡e: dekzand

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zand¡g, ilak grind¡g, l¡chtgroengr¡js, ¡nterpretat¡e: ke¡leem, grondmorene

Einde boring op 100 cm -Mv

boring: KOMM3-49
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdEchtgever: Gemeente Achtkarspelen, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, matig siltig, äak humeus, bru¡ngrijs, mat¡g fijn
Bodemkundig: ¡nterpretat¡e: bouwoor

50 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, matig s¡lt¡g, l¡chtgeelgr¡js, matig fún, ¡nterpretat¡e: dekzand

Einde boring op 100 cm -Mv

18

F,

RAAP
boring : KOMM3-50
beschrüver: BVH/DOB, datum: 26-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - karter¡ng, landgebru¡k grasland, prov¡nc¡e: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: GemeenteAchtkarspelen, u¡tuoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3
Lithologie: zand, matig silt¡g,

Bodemkundig: ¡nterpretat¡e:

m)

ãak humeus,
boMoor

bruingrijs, matig fûn

50 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: gele¡delijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk silt¡g, lichtgrijsgeel, zeerf¡jn, ¡nterpretat¡e: delsand

70 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: geleidelùk (0,3-3 cm)
L¡thologie: zand, mat¡g s¡¡tig, lichtgeelgr¡js, mat¡g fún, ¡nterpretat¡e: deþand

Einde boring op 100 cm -Mv

boring: KOMM3-51
beschr¡jver: BVH/DOB, datum: 26-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doel bor¡ng: archælog¡e - karter¡ng, landgebruik grasland, prov¡ncie: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgeven Gemeente Achtkarspelm, uitvoerder: RAAP Nmrd

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

L¡thologie: zand, matig s¡ltig, ilak humeus, bru¡ngrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretat¡e: botmoor

cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
L¡thologie: zand, mat¡g silt¡g, l¡chtgæ|, mat¡g fijn, ¡nterpretatie: dekzand

Einde boring op 70 cm -Mv

boring: KOMM3-52
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdEchtgever: GemeenteAchtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Litholog¡e: zand, mat¡g silt¡g,

Bodemkundig: interpretatie:

ilak

humeus, bruingr¡js, matig fijn

boMoor

cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, mat¡g siltig, l¡chtgrijsgeel, matig fün, ìnterpretalie: dek¿and
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 80 cm -Mv

l9

m)

IF

TAAP
boring KOMM3-53
beschriver: BVH/DOB, dalum: 26-2-2008, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archælog¡e - karter¡ng, landgebru¡k: grasland, provincie: Fryslân, gemeente: Achtkarspelen,
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN, opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemæn: aard ondergrens: gele¡deliik (0,3-3 cm)
Litholog¡e: zand, matig silt¡g, ilak humeus, bru¡ngr¡js, mat¡g
Bodemkund¡g: ¡nterpretat¡e:

botjwoor

fin

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidel¡jk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, mat¡g s¡ltig, ilak humeus, bruingr¡js, humusvlekken, mat¡g fijn
Bodemkundig: inlerpretat¡e: veßtoord

100 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, mat¡g s¡ltig, l¡chtgæ|, mat¡g fùn, interpretatie: dekzand

Einde boring op 125 cm -Mv

boring: KOMM3-54
plaatsnaam: SURHUISTERVEEN,

opdrachtgeve[ Gemeente Achtkarspelen, u¡tvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv

Algemeen: aard ondergrens: gele¡delijk (O,&3 m)
L¡thologie: zand, matig s¡lt¡g, 4ak humeus, bru¡ngr¡js, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bolMoor

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: gele¡delük (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡tholog¡e: zand, mat¡g s¡lt¡g, eak humeus, bru¡ngr¡¡s, veen- en kle¡brokken, mat¡g f¡jn
Bodemkundig: ¡nterpretatie: verstoord

Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

155 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
L¡thologie: zand, matig siltig, ilak humeus, l¡chtblawgri¡s, matig fijn

175 cm -Mv
Algemæn: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lilhologiei leem, sterk zand¡9, #ak humeus, lichtblawgrijs, interpretat¡e: ke¡leem, grondmorene

Einde boring op 200 cm -Mv

