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Samenvatting

In opdracht van mevr. M. Verharen heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek 

en booronderzoek uitgevoerd aan de Doelstraat 7, te Dongen. Aanleiding van het 

onderzoek is de geplande bouw van een paardenhouderij. Doel van het onderzoek 

was vast te stellen of deze werkzaamheden zouden kunnen leiden tot aantasting van 

eventueel aanwezige archeologische waarden. 

Het plangebied ligt in een zone met een middelhoge verwachting op resten uit de 

periode paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd en die worden verwacht vanaf de 

onderkant van het esdek en in de top van de C-horizont. Het booronderzoek heeft de 

archeologische verwachting bevestigd. 

Gezien de beperkte verstoring door het plaatsen van 20 poeren wordt in dit geval 

geadviseerd geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Wanneer wel grootschaligere 

bodemingrepen met een diepte van meer dan 50 cm –Mv plaatsvinden wordt 

geadviseerd een proefsleuvenonderzoek te laten uitvoeren.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van mevr. M. Verharen heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek en 

booronderzoek uitgevoerd aan de Doelstraat 7, te Dongen (fig. 1.1). Aanleiding van het 

onderzoek is de geplande bouw van een paardenhouderij. Hierbij zullen bodemversto-

rende werkzaamheden plaatsvinden die dieper reiken dan 50 cm –Mv.

Doel van het onderzoek is vast te stellen of deze werkzaamheden kunnen leiden tot 

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

is erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met de 

bekende en verwachte archeologische waarden. Met het booronderzoek wordt deze 

verwachting in het veld getoetst. Op basis hiervan volgt een advies over de noodzaak 

van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt ten westen van de Doelstraat en ten noorden van de Kanaaldijk 

Noord te Dongen. De te bouwen rijhal heeft een afmeting van 45 x 28 m, met een 

voorportaal (fig. 1.2 en fig.1.3). In figuur 1.2 is een hal te zien op de locatie van het 

plangebied. Deze hal is gesloopt in januari 2015. Het terrein ligt momenteel braak,een 

deel is betegeld en op de rest van het terrein groeit gras. Het maaiveld ligt rond 5.0 m 

+ NAP.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet 

vervangen door de Monumentenwet 1988. In 2007 is de wet op de archeologische 

monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Op 1 januari 2012 is deze wet voor het 

laatst gewijzigd in het kader van de modernisering van de monumentenzorg. Deze wet 

regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten 

waarbij de bodem wordt verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport 

te overleggen waaruit de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het 

plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het 

archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het 

plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd 

uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend 

veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan daardrapportages. 

Dit rapport betreft een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO-o). 

Het bureauonderzoek geeft een samenvatting van wat er in archeologisch en aardwe-

tenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. Het doel is om door middel van 

bestaande bronnen te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. 

Het verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden 

van het landschap en de gespecificeerde archeologische verwachting nader aan te 

scherpen of controleren. Het karterend booronderzoek is er op gericht daadwerkelijke 

archeologische vindplaatsen op te sporen en te begrenzen. Op basis van de resultaten 

kan het bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonder-

zoek. 
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Figuur 1.2 
Situering plangebied (plangebied in rood, 
bron luchtfoto: PDOK 2014). De op de foto 
aangegeven hal is in januari 2015 gesloopt.
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Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Figuur 1.3 
Werktekening van het geplande bouwproject.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

De gemeente Dongen heeft in 2010 een archeologische beleidskaart laten maken.1 De 

kaart is gebaseerd op een landschappelijk verwachtingsmodel en maakt inzichtelijk 

waar zich archeologische waarden bevinden en wat de kans is deze aan te treffen. 

Deze beleidskaart vormt de basis van het hier gepresenteerde bureauonderzoek. 

Er is aanvullend onderzoek gedaan door middel van het raadplegen van historisch 

kaartmateriaal, het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), de bodemkaart en 

de geomorfologische kaart. Tevens is het archeologisch informatiesysteem (Archis) 

geraadpleegd om de bekende archeologische waarnemingen binnen en direct rondom 

het plangebied in kaart te brengen; met name die waarnemingen die ten tijde van het 

samenstellen van de beleidskaart nog niet bekend waren. Het bureauonderzoek is 

uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 3.3, protocol 

4002.

2.2 Landschappelijk kader

Het onderzoek is gelegen in het Zuid-Nederlands dekzandgebied. De ondergrond 

bestaat uit terrasafzettingswelvingen van grove zand- en grindafzettingen van de Maas 

en de Rijn. Deze zijn in het Vroeg- tot Midden-Pleistoceen afgezet. Deze rivierafzet-

tingen worden gerekend tot de Formatie van Sterksel. Gedurende de koudste delen 

van het Weichselien (115.000 tot 10.000 jaar geleden) is hier overheen dekzand afgezet 

in de vorm van ruggen en welvingen. Kenmerkend voor het dekzand zijn de afgeronde 

korrels en het goed gesorteerde, fijne zand. Het dekzandpakket wordt gerekend tot 

de Formatie van Boxtel.2 De onderzoekslocatie ligt op een dekzandwelving (eenheid 

3L12a; fig. 2.1). De hoogtekaart laat zien dat het plangebied landschappelijk gezien op 

de overgang ligt van lager gelegen gronden in het noorden van het plangebied naar 

een hoger gelegen dekzandrug ten zuiden van het plangebied.3

Op de bodemkaart is het plangebied gelegen op de eenheid zEZ21, een hoge zwarte 

enkeerdgrond ontwikkeld in leemarm tot lemig fijn zand (fig. 2.2). Dit zijn zandgronden 

met een niet-vergraven, dikke humushoudende bovengrond (Aa-horizont van 

minimaal 50 cm dik). Dergelijke gronden zijn meestal ontstaan door het eeuwenlang 

opbrengen van gemengde plaggen en potstalmest op de akkers. Enkeergronden 

bevinden zich zodoende in de nabijheid van oude nederzettingen. De plaggen- of 

esdekken zijn ontstaan vanaf de late middeleeuwen, maar zwarte enkeerdgronden 

hebben meestal een relatief jonge datering, 16e-17e eeuw of later.4

De grondwatertrap is IV. Dit houdt een gemiddeld hoogste grondwaterstand van > 40 

cm –Mv en een gemiddeld laagste grondwaterstand van 80 – 120 cm – Mv in.

1  Koopmanschap et al. 2010.
2  Berendsen 2011.
3  Aktueel Hoogtebestand Nederland (AHN).
4  Van Zijverden & De Moor 2014, 159.

2
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Figuur 2.1 
Geomorfologische kaart van het plangebied 
(Alterra).

Figuur 2.2 
Bodemkaart van het plangebied (Alterra).
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2.3 Archeologisch en historisch kader

2.3.1 Gemeentelijke beleidskaart

Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) ligt het plangebied in een zone met een hoge archeologische 

verwachting. Deze kaart is opgesteld aan de hand van eerder gedane archeologische 

waarnemingen en bodemkundige gegevens. Vanwege de schaal en extrapolatie gaat 

het slechts om een ruwe indicatie. De gemeentelijke beleidskaart van de gemeente 

Dongen geeft een gedetailleerdere verwachting. Op de beleidskaart van de gemeente 

Dongen ligt het plangebied in een zone met een middelhoge verwachting op resten 

uit de periode paleolithicum tot de Nieuwe tijd (fig. 2.3; oranjebruine zone). De 

verwachting is gebaseerd op de ligging van het terrein in een zone met een terras-

afzettingsvlakte afgedekt met dekzand. De archeologische resten worden verwacht 

vanaf de onderkant van het esdek en in (de top van) de C-horizont. Uit de periode 

paleolithicum – neolithicum gaat het met name om vuursteenverspreidingen. De 

verwachting voor nederzettingen uit de bronstijd is laag, maar wel kunnen vondsten 

worden verwacht die samenhangen met activiteiten die de landbouweconomie 

aanvulden, zoals jacht. Uit de volgende perioden, ijzertijd tot de Nieuwe tijd kunnen 

wel nederzettingssporen worden verwacht.5

2.3.2 Archis gegevens

Binnen het plangebied zelf zijn geen Archis waarnemingen bekend. Waarnemingen en 

onderzoeken in de omgeving zijn meegenomen in de gemeentelijke verwachting- en 

beleidskaart, maar sinds het verschijnen hiervan hebben in de directe omgeving (< 

1km) wel enkele nieuwe onderzoeken plaatsgevonden:

5  Koopmanschap et al. 2010.
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Figuur 2.3 
Uitsnede archeologische beleidskaart 
gemeente Dongen met het plangebied in 
rood (bron: Koopmanschap, van der Haar & 
Sophie 2010).
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- Onderzoeksmelding 60138: In februari 2014 is aan de Kerkstraat 6b/c een 

booronderzoek uitgevoerd. De bodem bleek hier geroerd te zijn tot (diep) in de 

C-horizont. Hierom werd geen vervolgonderzoek geadviseerd.

- Onderzoeksmelding 60572/60573: In maart 2014 is een bureauonderzoek 

uitgevoerd naar een perceel aan de Gerardus Majellastraat 2. Op basis van 

het bureauonderzoek werd een verkennend booronderzoek geadviseerd. Dit 

onderzoek is in mei van dit jaar uitgevoerd (OM: 66811/66812) maar de resultaten 

hiervan waren nog niet in Archis beschikbaar.

- Onderzoeksmelding 66902: In mei van dit jaar is een bureau- en booronderzoek 

uitgevoerd op een perceel aan de Houtstraat 1. Resultaten van het onderzoek 

waren echter nog niet beschikbaar. 

2.3.3 Historisch kaartmateriaal
Op de kadastrale minuutplan van Dongen, sectie A, blad 03 uit 1811 – 1832 is te 

zien dat er destijds langs de huidige Doelstraat reeds enkele huizen stonden. Het 

plangebied was echter onbebouwd en maakte deel uit van het akkercomplex ‘De 

Heiningen’. Op de topografische militaire kaart (Bonneblad) uit 1870 is te zien dat het 

aantal huizen langs de huidige Doelstraat in de loop van de 19e eeuw pas toe neemt. 
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Figuur 2.4 
Archis waarnemingen en onderzoeken 
(blauwe lijnen) met uitsnede van de 
Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 
(IKAW) en de locatie van het plangebied 
(rood kader).
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2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van de gemeentelijke verwachtingskaart blijkt het plangebied in een zone 

te liggen met een middelhoge verwachting op resten uit de periode paleolithicum 

tot en met de Nieuwe tijd. Op basis van het bureauonderzoek is er geen reden deze 

verwachting bij te stellen. De archeologische resten worden verwacht vanaf de 

onderkant van het esdek en in de top van de C-horizont. Uit de periode paleolithicum 

– neolithicum gaat het met name om vuursteenverspreidingen. Voor de bronstijd 

worden vooral vondsten of sporen verwacht die te maken hadden met bijvoorbeeld 

jachtactiviteiten. Uit de periode ijzertijd tot de Nieuwe tijd worden nederzettings-

sporen verwacht. De omvang van dergelijke complexen is zeer variabel en kan 

variëren van enkele vierkante meters tot een plangebied overstijgend oppervlak. 

De conservering van de sporen en vondsten is naar verwachting matig tot goed. 

Organische artefacten zijn naar verwachting alleen beneden de laagste gemiddelde 

grondwaterspiegel bewaard gebleven. Anorganische artefacten zijn naar verwachting 

goed geconserveerd. De conservering van eventuele sporen is door de afdekking van 

een ca. 50 cm dik plaggendek naar verwachting goed, hoewel zij mogelijk wel enigszins 

zijn afgetopt. In het plangebied kunnen kleine verstoringen aanwezig zijn veroorzaakt 

bij de bouw van de inmiddels gesloopte hal.

Eigenschap Verwachting

Datering paleolithicum - Nieuwe tijd

Complextype diverse typen, bijv. jacht- en extractiekampen, nederzettingen en akkercomplexen

Omvang onbekend

Diepteligging onderkant plaggendek, top C-horizont (ca. 50 cm -Mv)

Gaafheid en conservering matig tot goed

Locatie gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken grondsporen en alle soorten mobilia (m.n. anorganisch)

Mogelijke verstoringen kleine verstoringen als gevolg van de gesloopte hal
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Figuur 2.5 
Het plangebied geprojecteerd op de kadas-
trale minuutplan 1811 – 1832 (sectie A, blad 
03).

Tabel 2.1 
Gespecificeerde archeologische verwachting.
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Tijdstabel.
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Verkennend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van het booronderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting te 

toetsen en aan te scherpen. Daarnaast heeft het booronderzoek tot doel om eventuele 

bodemverstoringen in het plangebied in kaart te brengen. 

Specifieke vraagstellingen die met het booronderzoek beantwoord moeten worden 

zijn:

- Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?

- Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?

- Op welke diepte zouden de eventuele archeologisch interessante lagen zich kunnen 

bevinden?

- Zijn er bodemverstoringen in het gebied aanwezig en wat betekent dit voor de 

archeologische verwachting?

3.2 Methodiek 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende fase van het IVO-Overig. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 3.2. Tijdens de verkennende fase in totaal 5 boringen 

verspreid over het plangebied gezet (fig. 3.1). Omdat het midden van het terrein 

betegeld was, zijn de boringen niet gelijkmatig verspreid, maar is de boring 3 

noordelijk van de betegeling geplaatst.
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Figuur 3.1 
Boorpunten met nummering.

3
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De locatie en de hoogte van de boringen is vastgelegd met behulp van het Differential 

Global Positioning System (DGPS) met een nauwkeurigheid < 3 cm. De boringen 

zijn tot 80 – 105 cm –Mv uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 

cm, tot in de schone C-horizont. De boringen zijn in het veld beschreven volgens de 

Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) welke voldoet aan de NEN5104 

norm. Alle grond is door het snijden en verkruimelen van de boorkern met het blote 

oog onderzocht op archeologische indicatoren. De boorprofielen zijn als bijlage I 

opgenomen achter in het rapport.

3.3 Resultaten

In alle gevallen kan de bodemopbouw worden beschreven als een A-C profiel. De 

ondergrond bestaat uit lichtgeelbruin, matig fijn, zwak siltig (Zs1) zand dat als 

dekzand wordt geïnterpreteerd. In het bovenste deel van het dekzandpakket zijn geen 

bodemhorizonten herkend van het oorspronkelijke podzolprofiel. Deze zullen door 

verploeging in de bovengrond zijn opgenomen. Er zijn echter aanwijzingen dat er geen 

groot deel van de oorspronkelijk bodem is afgetopt. In boring 4, in het zuidwesten van 

het plangebied bevinden zich onderin de Aa-horizont brokjes bruinoranje zand. Het 

betreft de resten van de Bg-horizont (inspoelingshorizont met roestvlekken) die door 

ploegen in de Aa-horizont zijn opgenomen. In boring 1, kunnen de eerste centimeters 

onder de Aa-horizont beschreven worden als BC-horizont. Er is sprake van een lichte 

inspoeling van ijzer, te zien aan de donkerdere en meer oranje kleur van het zand. 

De bovengrond bestaat uit een Aa-horizont,een antopogeen opgehoogd pakket van 

donkerbruingrijs, licht humeus, matig fijn zand. In het zuidwesten van het plangebied, 

in boring 4, is dit pakket slechts 37 cm dik, waaronder de C-horizont aanvangt. 

In de rest van het plangebied is de Aa-horizont 60 tot 85 cm dik. Op basis van de 

humeuze A-horizont van meer dan 50 cm dik kan de bodem worden beschreven als 

enkeerdgrond.

Het huidige maaiveld ligt tussen 4.92 en 5.02 m + NAP.

3.4 Conclusie

Op basis van het booronderzoek kan de gespecificeerde archeologische verwachting 

gehandhaafd blijven. Het booronderzoek heeft het verwachtte bodemtype 

aangetoond en er zijn geen grote verstoringen aangetroffen. 

3.5 Advies

Volgens opgave wordt het terrein in verband met de bouwwerkzaamheden niet 

afgegraven. De enige verstoring aan eventuele archeologische vindplaatsen die 

door de bouw van de stal zal optreden is door het plaatsen van de poeren (20 stuks). 

Geadviseerd wordt om in dit geval geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren. De 

bodemingrepen en mogelijke verstoring zijn minimaal. Bovendien lijkt een beperkte 

vorm van archeologisch vervolgonderzoek, zoals een archeologische begeleiding, in 

een dergelijk geval door de kleine bodemingrepen weinig zinvol.

Indien bij de bouw van de rijhal toch (een deel van) de bovengrond zal worden 

afgegraven tot een diepte van meer dan 50 cm – Mv wordt vervolgonderzoek in de 

vorm van proefsleuven aanbevolen, omdat eventuele archeologische vindplaatsen 
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die zich direct onder de bovengrond (Aa horizont) zullen bevinden daarbij verstoord 

worden. Dit onderzoek zou moeten plaatsvinden door middel van een gering aantal, 

zo verspreid mogelijk gelegen proefsleuven volgens de richtlijnen van de Leidraad 

Proefsleuvenonderzoek.6

3.6 Beantwoording onderzoeksvragen 

- Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?

De bodemopbouw kan worden beschreven als een A-C profiel. De ondergrond bestaat 

uit lichtgeelbruin, matig fijn, zwak siltig (Zs1) dekzand. De bovengrond bestaat uit 

een 37-85 cm dikke humeuze A-horizont. Dit type bodem staat bekend als een hoge 

enkeerdgrond.

- Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?

Ja. Er zijn geen grote verstoringen aangetroffen en de oorspronkelijke bodem lijkt 

maar beperkt te zijn afgetopt.

- Op welke diepte zouden de eventuele archeologisch interessante lagen zich kunnen 

bevinden?

Aan de basis van het plaggendek/de A-horizont en/of de top van de C-hoizont, op een 

diepte van ca. 37-85 cm –Mv.

- Zijn er bodemverstoringen in het gebied aanwezig en wat betekent dit voor de 

archeologische verwachting?

Nee.

6  Borsboom et al. 2014.
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Bijlage I Boorbeschrijvingen
Boorprofielen Doelstraat 7, Dongen

boring: 1548-1
beschrijver: JL, datum: 3-6-2015, X: 122.270, Y: 404.038, kaartblad: 44G, hoogte: 4,93, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Dongen, plaatsnaam: Dongen, opdrachtgever: M.
Verharen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,93 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 4,18 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

78 cm -Mv / 4,15 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 3,93 m +

boring: 1548-2
beschrijver: JL, datum: 3-6-2015, X: 122.252, Y: 404.028, kaartblad: 44G, hoogte: 4,98, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Dongen, plaatsnaam: Dongen, opdrachtgever: M.
Verharen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,98 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

85 cm -Mv / 4,13 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 105 cm -Mv / 3,93 m +

boring: 1548-3
beschrijver: JL, datum: 3-6-2015, X: 122.267, Y: 404.020, kaartblad: 44G, hoogte: 5,00, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Dongen, plaatsnaam: Dongen, opdrachtgever: M.
Verharen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 5,00 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 4,50 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: menglaag
Opmerking: met vlekken leu (c-horizont)

60 cm -Mv / 4,40 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 4,00 m +

boring: 1548-4
beschrijver: JL, datum: 3-6-2015, X: 122.276, Y: 403.987, kaartblad: 44G, hoogte: 5,02, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Dongen, plaatsnaam: Dongen, opdrachtgever: M.
Verharen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 5,02 m +
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

33 cm -Mv / 4,69 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: menglaag
Opmerking: restant Bg opgenomen in BV

37 cm -Mv / 4,65 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geeloranje, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv / 4,52 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 4,22 m +
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Boorprofielen Doelstraat 7, Dongen

boring: 1548-5
beschrijver: JL, datum: 3-6-2015, X: 122.286, Y: 403.993, kaartblad: 44G, hoogte: 4,99, plaatsnaam: Dongen, opdrachtgever: M. Verharen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,99 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 4,29 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 3,99 m +

Boorprofielen Doelstraat 7, Dongen

boring: 1548-1
beschrijver: JL, datum: 3-6-2015, X: 122.270, Y: 404.038, kaartblad: 44G, hoogte: 4,93, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Dongen, plaatsnaam: Dongen, opdrachtgever: M.
Verharen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,93 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 4,18 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

78 cm -Mv / 4,15 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 3,93 m +

boring: 1548-2
beschrijver: JL, datum: 3-6-2015, X: 122.252, Y: 404.028, kaartblad: 44G, hoogte: 4,98, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Dongen, plaatsnaam: Dongen, opdrachtgever: M.
Verharen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,98 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

85 cm -Mv / 4,13 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 105 cm -Mv / 3,93 m +

boring: 1548-3
beschrijver: JL, datum: 3-6-2015, X: 122.267, Y: 404.020, kaartblad: 44G, hoogte: 5,00, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Dongen, plaatsnaam: Dongen, opdrachtgever: M.
Verharen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 5,00 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 4,50 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: menglaag
Opmerking: met vlekken leu (c-horizont)

60 cm -Mv / 4,40 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 4,00 m +

boring: 1548-4
beschrijver: JL, datum: 3-6-2015, X: 122.276, Y: 403.987, kaartblad: 44G, hoogte: 5,02, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Dongen, plaatsnaam: Dongen, opdrachtgever: M.
Verharen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 5,02 m +
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

33 cm -Mv / 4,69 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: menglaag
Opmerking: restant Bg opgenomen in BV

37 cm -Mv / 4,65 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geeloranje, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv / 4,52 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 4,22 m +
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