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Samenvatting

In opdracht van de Rotij Grondontwikkeling West b.v. heeft Archol BV een 

inventariserend archeologisch veldonderzoek (verkennende fase door middel 

van boringen) uitgevoerd in het plangebied Hoofdweg te Kudelstaart (gemeente 

Aalsmeer). Aanleiding voor het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging die 

nodig is in verband met de plannen voor de ontwikkeling van een woonwijk in het 

gebied. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot aantasting van eventueel in de bodem 

aanwezige archeologische resten.

Doel van onderhavig onderzoek is vaststellen of 1) in de ondergrond archeologische 

resten aanwezig kunnen zijn, en 2) of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting 

van eventueel aanwezige archeologische waarden. Op basis hiervan volgt een advies 

over de noodzaak van vervolgonderzoek.

Op basis van het eerder uitgevoerde bureauonderzoek gold voor het plangebied:

- een middelhoge archeologische verwachting voor archeologische resten uit de 

periode Laat Paleolithicum - Mesolithicum, samenhangend met een afgedekt 

pleistoceen dekzandlandschap (op ca. 10 m -NAP);

- een middelhoge archeologische verwachting voor archeologische resten uit het 

Neolithicum, samenhangend met de loop van een getijdengeul die in het gebied 

werd vermoed.

De ondergrond van het plangebied wordt gevormd door een pakket mariene 

afzettingen met een totale dikte van bijna 5 meter. Hieronder bevindt zich een laag 

basisveen die op het dekzand rust. De pleistocene afzettingen bevinden zich vanaf 5,7 

m -mv (10,5 m -NAP). De bovenste meters van de mariene afzettingen (oude getijden-

afzettingen) bestaan overwegend uit zandige wadplaatafzettingen.

De geul die op basis van het vooronderzoek in het plangebied werd vermoed, is alleen 

aangetroffen in boorraai A. Het gaat om een kleiig opgevulde geul (ca. 15 à 20 meter 

breed) die lijkt te zijn ingesneden in de onderliggende zandige wadplaatafzettingen. 

De maximale diepte van de onderzijde van de geulafzettingen is aangetroffen op 1,55 

m -mv (6,4 m -NAP). Aan de hand van verschil in vegetatie, kon de geul in het veld 

vervolgd worden over het meeste zuidwestelijke perceel. In de twee andere boorraaien 

was de geul niet aanwezig. In de boringen 8 en 10 zijn mogelijk de dunne restanten 

(1o cm) van oever(achtige) afzettingen herkend, de top van de oeverafzettingen was 

evenwel opgenomen in de verploegde bovengrond. 

Verder bleek dat de bodem tot een diepte van 50 à 60 cm -mv is ge(diep)ploegd. 

Het is dan ook aannemelijk dat een eventueel aanwezig potentieel archeologisch 

niveau (dat vanaf het maaiveld wordt verwacht) zo goed als zeker is verstoord. In 

overeenstemming hiermee zijn tijdens het booronderzoek zijn geen aanwijzingen 

gevonden voor de aanwezigheid van een archeologische laag (in de top van de 

oude getijdenafzettingen of in het dekzand). Evenmin zijn in een van de boringen 

archeologische indicatoren aangetroffen. 

Op grond van de onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat de kans klein is dat bij 

uitvoering van de voorgenomen woningbouwplannen archeologische waarden zullen 

worden verstoord. Op basis hiervan wordt voor het plangebied in het kader van de 
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voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische 

Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de Rotij Grondontwikkeling West b.v. heeft Archol BV een 

inventariserend archeologisch veldonderzoek (verkennende fase door middel van 

boringen) uitgevoerd in het plangebied Hoofdweg te Kudelstaart (gemeente Aalsmeer; 

Figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging die 

nodig is in verband met de plannen voor de ontwikkeling van een woonwijk in het 

gebied. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot aantasting van eventueel in de bodem 

aanwezige archeologische resten.

Het terrein heeft in het bestemmingsplan gedeeltelijk de dubbelbestemming 

Waarde- Archeologie 4. Hiervoor geldt dat bij voorgenomen bodemingrepen met 

een oppervlakte van meer dan 10.000 m2 en dieper dan 40 cm voorafgaand aan ver-

gunningverlening een archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Met de 

voorgenomen ingrepen die de bestemmingsplanwijziging voorziet, zullen deze vrijstel-

lingsgrenzen worden overschreden.

In 2019 is voor het plangebied een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd.1 

Op basis van het bureauonderzoek is geadviseerd een verkennend archeologisch 

booronderzoek uit te voeren. Een bureauonderzoek maakte dan ook geen deel uit van 

onderhavig onderzoek. 

1  Melman 2019.

Figuur 1.1 
Ligging plangebied (rode lijn); inzet: ligging 
in Nederland (bron: Top25 Kadaster).

1
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Doel van onderhavig het onderzoek is vast te stellen of 1) in de ondergrond 

archeologische resten aanwezig kunnen zijn, en 2) of de werkzaamheden kunnen 

leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Op basis 

hiervan volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt ten zuiden van de bebouwde kom van Kudelstaart, aan de 

noordwestzijde en van de Hoofdweg (Figuur 1.1).  

Het plangebied beslaat de kadastrale percelen AMR03, sectie D, percelen 5284, 5286 

en 5288. De percelen bestaan uit grasland en (vervallen) kassen. De omvang van het 

plangebied bedraagt circa 2,8 ha (Figuur 1.2).

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. 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. 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) en 

een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaard-

rapportages. 

Onderhavig rapport betreft de verkennende fase van het inventariserend 

veldonderzoek (IVO-overig). Het verkennend onderzoek heeft tot doel inzicht te 

krijgen in de vormeenheden van het landschap en de gespecificeerde archeologische 

verwachting nader aan te scherpen of controleren. Voor onderhavig onderzoek 

Figuur 1.2 
Luchtfoto van het plangebied (rode lijn; bron 
luchtfoto: Nationaal Georegister 2018).
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betekent dit dat gekeken wordt of in het plangebied archeologische niveaus aanwezig 

zijn en of deze risico lopen bij de geplande bodemingrepen. Op basis van de resultaten 

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

zoek.

Soort onderzoek: Inventariserend veldonderzoek, verkennende fase

Projectnaam: Kudelstaart, Hoofdweg

Archolprojectcode: 1915

Archis-zaaknummer: 4725640100

Opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling West b.v.

dhr. K. Jansen

Directievoering: Arcure
dhr. D. Bente

Bevoegd gezag: Gemeente Aalsmeer 

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 21 augustus 2019

Rapport gereed: 22 november 2019

Versie 1.0 definitief

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Aalsmeer

Plaats: Kudelstaart

Toponiem: Hoofdweg 

Kadastrale aanduiding AMR03, sectie D, percelen 5284, 5286 en 5288 

Centrumcoördinaten plangebied: 110.880 / 471.185

Oppervlakte plangebied: ca. 2,8 ha 

Huidig grondgebruik: gras-/rietland, kassen

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Archis / e-depot (Dans Easy)

 

Tabel 1.1
 Administratieve gegevens.
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Voorgaand onderzoek 

In 2018/2019 is voor het plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd.2 Hierin is 

voor het plangebied een middelhoge verwachting geformuleerd voor aanwezigheid 

van archeologische resten uit de periode Laat Paleolithicum - Mesolithicum. 3 Deze 

verwachting is gebaseerd op de aanwezigheid van (intact) dekzand in de ondergrond 

van het plangebied. Het dekzandlandschap was vermoedelijk bewoonbaar gedurende 

het Laat Paleolithicum en Mesolithicum voor rondtrekkende groepen van jager-

verzamelaars. De archeologische verwachting voor dergelijke vindplaatsen wordt met 

name bepaald door de aanwezigheid van ecologische gradiëntzones (overgangen 

van nat naar droog, zoals bijvoorbeeld dekzandruggen grenzend aan depressies, 

beekdalen e.d.). In deze zones kunnen zowel grotere nederzettingsterreinen met een 

dichte strooiing van vuursteenmateriaal, als kleine jachtkampementjes met een ijle 

vondststrooiing aanwezig zijn. Daarnaast is ook de intactheid van het dekzandland-

schap van belang voor de archeologische verwachting.4

Verder geldt voor het plangebied een middelhoge verwachting voor aanwezigheid 

van archeologische resten uit het Neolithicum. Deze verwachting hangt samen met 

de vermoede aanwezigheid van een getijdengeul die vanuit zuidwestelijk richting het 

plangebied in loopt. De hoger gelegen en goed ontwikkelde oevers van dergelijke 

geulen vormden in het verleden gunstige locaties voor prehistorische bewoning en 

gebruik. 

Het kan zowel gaan om relatief kleine en grote nederzettingsterreinen (groter dan 

ca. 500 m²), akkers en lokale archeologische resten (graven, greppels en rituele 

deposities). Nederzettingsterreinen uit het Neolithicum kenmerken zich doorgaans 

door een ruime vondststrooiing en met een duidelijke vondstlaag. Archeologische 

resten worden verwacht in de top van oeverafzettingen, deze afzettingen kunnen 

al vanaf het maaiveld worden aangetroffen (en mogelijk direct onder en/of in de 

bouwvoor). De kans is dan ook aanwezig dat een eventueel archeologisch niveau is 

aangetast (vervening, agrarisch gebruik). Indien dat het geval is, dient de middelhoge 

verwachting naar beneden te worden bijgesteld.

Op basis van de bevindingen van het bureauonderzoek is geadviseerd een verkennend 

booronderzoek uit te voeren, waarbij middels enkele boorraaien de ligging, opbouw 

en intactheid van de oevers in kaart worden gebracht. Hiertoe is een Plan van Aanpak 

opgesteld, waarin nadere onderzoeksvragen en uitgangspunten zijn vastgelegd.5

2  Melman 2019.
3  Dat het dekzandlandschap nog bewoonbaar was tijdens het Neolithicum, zoals in het PvA 

wordt gesteld, lijkt, op basis van de diepteligging ervan niet erg waarschijnlijk 
4  Door de grote diepteligging van het dekzand, is van beide kenmerken (reliëf en gaafheid) 

feitelijk geen/onvoldoende informatie voorhanden om een onderbouwde uitspraak te kunnen 
doen over de archeologische verwachting voor vindplaatsen van jagers-verzamelaars.

5  Isarin 2019.

2
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Figuur 2.1 
Geologische en archeologische 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, door het (1) in kaart brengen van bodemopbouw, (2) de 

aanwezigheid en opbouw van de getijdengeul en (3) het vaststellen van eventuele 

bodemverstoringen en de invloed hiervan op de archeologische verwachtingswaarde. 

Concreet heeft het onderzoek tot doel om de aanwezigheid en karakteristieken van de 

getijdengeul (dikte, breedte, diepteligging, intactheid, opbouw en bodemvorming) in 

beeld te brengen.6 

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 4.1. Er zijn 23 boringen gezet, verspreid over drie 

boorraaien (A, B en C; Figuur 3.1). De afstand tussen de boringen binnen een raai 

bedraagt in principe 20 meter. Op basis van de bevindingen is deze afstand op enkele 

plekken verdicht tot 10 meter. 

Vanwege de bouwkundige staat van de kas waarin de boringen van raai C in eerste 

instantie waren beoogd (het gevaar op vallend glas), is in overleg met de adviseur van 

de opdrachtgever besloten deze boorraai naar het zuidwesten te verplaatsen, zodat de 

boringen net buiten de kas vielen (Figuren 3.1 en 3.2).7

6  Isarin 2019.
7  De vroegere eigenaar van de kassen waarschuwde hiervoor.

Figuur 3.1 
Ligging van de boorraaien A, B en C (groen) 
en de vermeende geul (blauw) op een 
uitsnede van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN3).

3
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De boringen zijn gezet met een Edelmanboor (diameter 7 cm, tot ca. 1,0 m -mv) en een 

gutsboor (diameter 3 cm). De meeste boringen zijn gezet tot een diepte van 2,0 m -mv, 

van elke raai is één boring doorgezet tot in het pleistocene ondergrond (max. 6,5 m 

-mv; 11,2 m -NAP).

De boringen zijn in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijving (ASB) en lithologisch conform de NEN 5104.8 De boorbeschrijvingen 

zijn als bijlage 1 opgenomen achter in het rapport. Tijdens het veldonderzoek zijn de 

bodemopbouw en de hierin aanwezige lagen beschreven en bestudeerd. Specifieke 

aandacht is besteed aan:

- de aard en kleur van het sediment;

- kalkgehalte;

- aard van de laagovergangen (erosieverschijnselen);

- de genese van de laag;

- de aanwezigheid van bodemhorizonten.

8  Nederlands Normalisatie-instituut 1989.

Figuur 3.2
 Impressie van (de staat van) de kassen.
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Het opgeboorde materiaal is in het veld door middel van versnijden en verbrokkelen 

met het blote oog gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren 

(zoals houtskool, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). De 

gehanteerde methode is geschikt voor het vaststellen van de bodemopbouw, het 

bepalen van de verstoringsdiepte en het opsporen van een eventueel aanwezige 

archeologische (cultuur)laag.9 De gehanteerde methode is in principe niet geschikt 

voor het opsporen van de in het gebied mogelijk aanwezige archeologische 

vindplaatsen.

3.3 Resultaten

3.3.1   Bodemopbouw

Het booronderzoek levert een goed beeld op van de bodemopbouw van het 

plangebied. Van boven naar beneden ziet de algemene profielopbouw er als volgt uit:

-	 antropogene lagen;

-	 oude getijdenafzettingen;

-	 veen;

-	 pleistoceen substraat.

9  Tol et al. 2012.

Figuur 3.3 
Resultaten booronderzoek geprojecteerd op 
een luchtfoto (bron luchtfoto: Microsoft Bing).



16 Hoofdweg te Kudelstaart

Figuur 3.4 
Profiel van boorraai A.
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Figuur 3.5 
Profiel van boorraai B.
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Figuur 3.6 
Profiel van boorraai C.
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Pleistoceen substraat
Drie boringen (7, 15 en 20) zijn doorgezet tot in de pleistocene ondergrond en geven 

een beeld van de diepere bodemopbouw (Figuren 3.3 t/m 3.6). Aan de basis hiervan 

is een pakket zwak siltig, matig fijn, lichtbruingrijs zand. Het zand is kalkloos en 

bevat plantenresten. Het zand is geïnterpreteerd als dekzand. De bovenzijde ervan is 

aangetroffen tussen 5,7 en 6,2 m -mv (10,5 en 10,9 m -NAP). Met uitzondering van een 

dun (enkele centimeters), humeus overgangslaagje in boring 7, zijn in het zand geen 

bodemhorizonten (dan een C-horizont) onderscheiden. Lithostratigrafisch worden de 

afzettingen gerekend tot het Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel).10 

Veen
Naar boven toe gaat het dekzand abrupt over in een compacte laag, bruin veen. Het 

veen is mineraalarm en matig tot sterk amorf. In boring 7 bevat de laag houtresten. 

Naar boven toe wordt het veen kleiiger (boring 7) of is er sprake van enkele dikke 

kleilagen (boring 20). De dikte van het veenpakket varieert van 80 tot 115 cm (resp. 

boringen 15 en 20). De top van het veen is aangetroffen tussen 4,6 en 5,4 m -mv (9,4 

en 10,1 m -NAP). Lithostratigrafisch wordt het veen gerekend tot de Basisveen Laag 

van het Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop).11 

Oude getijdenafzettingen 
Naar boven toe gaat het veen geleidelijk over in een bruingrijze, sterk siltige, zwak/

matig humeuze, kalkloze klei. De bovenzijde hiervan is aangetroffen tussen 4,0 en 5,1 

m -mv (8,9 en 9,3 m -NAP), de laag heeft een dikte variërend van 20 tot 55 cm (resp. 

boringen 7 en 20). Naar boven toe gaat deze humeuze afzetting over in een uiterst 

siltige, kalkarme/kalkrijke, matig slappe klei. Deze laag bevat dunne humuslagen en/of 

plantenresten (m.n. riet). De top ervan is aangeboord tussen 3,3 en 3,9 m -mv (8,1 en 

8,7 m -NAP). Naar boven toe gaat de slappe klei, veelal geleidelijk over in een pakket 

matig siltig, zeer fijn, kalkrijk zand met dunne kleilagen Verder bevat het zandpakket 

plantenresten en fragmenten van wadschelpen (m.n. kokkels [Cerastoderma spp,]) 

en neemt het aantal kleilagen naar boven toe af. De bovenzijde van de zandige 

afzettingen is aangetroffen tussen 40 en 60 cm -mv (resp. boringen 7 en 20). De 

ondiepe boringen (alle boringen met uitzondering van boringen 7, 15 en 20), zijn alle 

geëindigd in deze zandige wadafzettingen. 

Een duidelijke afwijkende profielopbouw is aangetroffen in de boringen 5, 6, en 9 

(raai A: Figuur 3.4). Hier gaan de zandige getijdenafzettingen op een diepte variërend 

van 1,25 tot 1,55 m -mv ( m -NAP) naar boven toe scherp over in een uiterst siltige, 

kalkrijke klei met enkele dunne zandlagen. De klei is matig slap, zwak humeus en is 

geïnterpreteerd als een geulvulling. De basis van deze geulvulling (de maximale diepte) 

is aangetroffen op 1,55 m -mv (boring 9). In boringen 8 en 10 ontbreekt de slappe 

kleilaag. Hier gaan de zandige getijdenafzettingen op respectievelijk 70 en 50 cm -mv 

over in een dunne laag uiterst siltige, zwak humeuze, kalkrijke klei met enkele dunne 

zandlagen. Deze laag is geïnterpreteerd als de randzone van de geul/oeverachtige 

afzetting. In beide boringen is deze laag slechts 10 cm dik en is de bovenzijde ervan 

opgenomen in de bovenliggende verploegde laag (zie Antropogene lagen). 

Zowel het zand- als de kleiige pakketten betreffen sub- of intergetijdenafzettingen 

(m.a.w. afgezet beneden gemiddeld hoogwater). Deze worden lithostratigrafisch 

10  Schokker e.a. 2005.
11  Weerts & Busschers 2003.
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gerekend tot het Laagpakket van Wormer (Formatie van Naaldwijk).12 Wel kan op basis 

van de lithologische kenmerken nader onderscheid te gemaakt worden in het afzet-

tingsmilieu. De humeuze klei is geïnterpreteerd als lagunaire afzetting, behorend bij 

het verdrinkende kustveenmoeras. De slappe, kalkhoudende klei is geïnterpreteerd als 

een wadvlakte-afzetting. De overgang naar het zandige, gelaagde pakket weerspiegelt 

vermoedelijk de overgang van een relatief ondiepe en nog gesloten kust naar een 

opener getijdengebied met zandige wadplaten en/of getijdengeulen. 

Antropogene lagen
De natuurlijke lagen (hetzij zandige wadplaat-, geul- of oeverafzettingen) gaan naar 

boven toe abrupt over in een donkerbruingrijze, matig/zwak humeuze laag uiterst 

siltig/zwak zandige klei. Het onderste deel van de laag is veelal zwak humeus en bevat 

zand- en/of kleibrokken. Dit traject is in het (recente) verleden gediepploegd.13 De 

bovenste 30 à 40 cm is homogener en betreft de huidige bouwvoor. 

3.3.2   Archeologie

Het booronderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van 

een archeologische laag (in de top van de oude getijdenafzettingen, of in het dekzand). 

Evenmin zijn in een van de boringen archeologische indicatoren aangetroffen. 

3.3.3   Synthese

De geul die op het AHN en op luchtfoto’s is te zien, is alleen aanwezig/herkend in 

boorraai A. Het gaat om een kleiig opgevulde geul die lijkt te zijn ingesneden in 

de onderliggende zandige wadplaatafzettingen. De geul is aangetroffen over een 

breedte van ongeveer 40 meter; omdat deze schuin is aangesneden is de werkelijke 

12  Weerts 2003.
13  Dit werd bevestigd door de voormalige eigenaar van het perceel. 

Figuur 3.7 
Een baan met afwijkende vegetatie (brandne-
tels in plaats van riet) ter hoogte van de ver-
meende loop van de voormalige getijdengeul 
(foto genomen vanaf boring 9 in oostelijke 
richting). 
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breedte van de geul minder, ongeveer 15 à 20 meter. De maximale diepte van de 

onderzijde van de geulafzettingen is aangetroffen op 1,55 m -mv (6,4 m -NAP). Aan 

het maaiveld wijst een zone met afwijkende begroeiing (brandnetels in plaats van riet 

en gras) vermoedelijk op de ligging van de geul (Figuur 3.7). Deze zone is eveneens te 

onderscheiden op luchtfoto’s (vgl. Figuur 3.3). 

In twee boringen, langs de buitenzijden van de geul (boringen 8 en 10), zijn mogelijk 

de restanten van oever(achtige) afzettingen herkend; deze laag was slechts 10 cm dik. 

Tijdens het onderzoek zijn geen ontkalkte niveaus aangetroffen die erop wijzen dat 

een niveau enige tijd aan het oppervlak heeft gelegen; in vrijwel alle boringen gaat de 

antropogene (verploegde) laag abrupt over in kalkrijke afzettingen. Deze dikte van 

deze verploegde bedraagt 50 a à 60 cm. Indien wel gerijpte/ontkalkte oeverafzettin-

gen aanwezig zijn geweest dan zijn deze grotendeels verploegd en opgenomen in de 

bouwvoor. 14 

De bovenzijde van de permanent gereduceerde afzettingen (reductiegrens; Figuren 

3.4, 3.5 en 3.6) varieert van 90 tot 155 cm -mv (5,8 en 6,4 m -NAP; gemiddeld: 125 

m -mv / 6,1 m -NAP). Het potentieel archeologische niveau ligt in alle boringen ruim 

boven de reductiegrens, in de geoxideerde zone. 

Hoewel de geul duidelijk herkenbaar was in raai A, is deze zoals gezegd in beide 

andere boorraaien (B en C) niet aangetroffen. Hier gaan de antropgene lagen naar 

beneden toe direct over in zandige wadafzettingen. Gelet op de korte afstanden 

tussen de raaien en de dimensies van de geul, is het niet waarschijnlijk dat deze tussen 

de boringen door loopt, evenmin zijn aanwijzingen dat de geul nog voor raai B of C 

afbuigt. Wel is het goed mogelijk dat een deel van de geul naderhand is opgeruimd 

door de verlegging van getijdengeulen/zandplaten. Dit zou betekenen dat de geul in 

een hoogdynamisch waddenmilieu lag (bijv. vergelijkbaar met actieve delen van de 

huidige Waddenzee). Een dergelijk milieu is evenwel ongeschikt voor bewoning of 

(droog) gebruik.

 

14  Nog los van de vraag of zich in het voormalige waddengebied wel oeverwallen konden 
ontwikkelen.
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Conclusie

4.1 Conclusie

De ondergrond van het plangebied wordt gevormd door een pakket mariene 

afzettingen met een totale dikte van bijna 5 meter. Hieronder bevindt zich een laag 

basisveen die op het dekzand rust. De pleistocene afzettingen bevinden zich vanaf 5,7 

m -mv (10,5 m -NAP). De bovenste meters van de mariene afzettingen (oude getij-

denafzettingen) bestaan overwegend uit zandige wadplaatafzettingen. Vermoedelijk 

betreft het sub- of intergetijdenafzettingen. 

De geul die op basis van het vooronderzoek in het plangebied werd vermoed, is 

alleen aangetroffen in boorraai A. Het gaat om een kleiig opgevulde geul die lijkt te 

zijn ingesneden in de onderliggende zandige wadplaatafzettingen. De geul heeft een 

breedte van ongeveer 15 à 20 meter. De maximale diepte van de onderzijde van de 

geulafzettingen is aangetroffen op 1,55 m -mv (6,4 m -NAP). Aan de hand van verschil 

in vegetatie, kon de geul in het veld vervolgd worden over het meeste zuidwestelijke 

perceel. In de twee andere boorraaien was de geul niet aanwezig. Hier gaat de 

verstoorde (ge[diep]ploegde) bovengrond naar beneden toe, abrupt over in zandige 

wadafzettingen. 

Aan de buitenzijde van de geul zijn in twee boringen (boringen 8 en 10) mogelijk 

de restanten (1o cm) van oever(achtige) afzettingen herkend. Eventueel aanwezige 

kansrijke niveaus (top van de oeverafzettingen) zijn opgenomen in de bovenliggende, 

verploegde bovengrond. (50 à 60 cm dik). 

Tijdens het booronderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van 

een archeologische laag (in de top van de oude getijdenafzettingen of in het dekzand). 

Evenmin zijn in een van de boringen archeologische indicatoren aangetroffen. 

Op basis van de onderzoeksresultaten en de voorgenomen ontwikkelingen, is 

geconcludeerd dat in het plangebied geen sprake (meer) is van hogergelegen en 

gerijpte oeverafzettingen waarop prehistorische bewoningsresten verwacht kunnen 

worden. Ten aanzien van het dieper gelegen dekzand (aangetroffen vanaf 5,7 m -mv; 

10,6 m -NAP) geldt dat op basis van het booronderzoek in beginsel geen aanwijzingen 

zijn gevonden voor drogere (eertijds hoger gelegen) bodems. Hierbij dient wel een 

kanttekening gemaakt te worden dat de drie boringen, die tot in het dekzand zijn 

gezet, weliswaar een aanwijzing vormen voor de intactheid/opbouw van het afgedekte 

dekzandlandschap, maar dat deze niet zonder meer geëxtrapoleerd kunnen worden 

naar het gehele plangebied. De waarnemingsintensiteit is daarvoor simpelweg te 

gering. 

Op grond van de onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat de kans klein is dat bij 

uitvoering van de voorgenomen woningbouwplannen archeologische waarden zullen 

worden verstoord.

4.2 Advies

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt voor het plangebied in het 

kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de 

Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. 

4
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Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten 

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

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

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding online via ARCHIS 

of het vondstmeldingsformulier).

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Aalsmeer een 

formeel besluit. Met betrekking tot deze aanbevelingen dient dan ook contact te 

worden opgenomen met het bevoegd gezag.
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Bijlage 1 Boorkolommen

1

boring: AAKH-1
beschrijver: GdB, datum: 19-8-2019, X: 110.769,30, Y: 471.184,41, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,92, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,92 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 5,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

50 cm -Mv / 5,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

85 cm -Mv / 5,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 6,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen, matig slap, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 6,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpengruis marien wadplaat, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,92 m -NAP

boring: AAKH-2
beschrijver: GdB, datum: 19-8-2019, X: 110.781,71, Y: 471.168,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,87, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,87 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 5,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

55 cm -Mv / 5,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 5,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 6,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,87 m -NAP
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2

boring: AAKH-3
beschrijver: GdB, datum: 19-8-2019, X: 110.794,12, Y: 471.153,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,83, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,83 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 5,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

45 cm -Mv / 5,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 5,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpengruis marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

120 cm -Mv / 6,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 6,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dikke kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,83 m -NAP

boring: AAKH-4
beschrijver: GdB, datum: 19-8-2019, X: 110.806,53, Y: 471.137,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,83, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,83 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 5,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, kleibrokken, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

60 cm -Mv / 5,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

85 cm -Mv / 5,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 5,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 6,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, matig slap, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,83 m -NAP
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3

boring: AAKH-5
beschrijver: GdB, datum: 19-8-2019, X: 110.818,93, Y: 471.121,66, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,80, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,80 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 5,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig stevig
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

75 cm -Mv / 5,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

115 cm -Mv / 5,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, matig slap, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 6,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,80 m -NAP

boring: AAKH-6
beschrijver: GdB, datum: 19-8-2019, X: 110.831,34, Y: 471.105,98, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,84, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,84 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 5,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

60 cm -Mv / 5,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

105 cm -Mv / 5,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

125 cm -Mv / 6,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpengruis marien wadplaat, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,84 m -NAP
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4

boring: AAKH-7
beschrijver: GdB, datum: 19-8-2019, X: 110.843,75, Y: 471.090,29, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,80, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,80 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 5,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 5,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpengruis marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

120 cm -Mv / 6,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpengruis marien wadplaat, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

390 cm -Mv / 8,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele humuslagen, matig slap, spoor riet, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

450 cm -Mv / 9,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, weinig riet, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

470 cm -Mv / 9,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

510 cm -Mv / 9,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, grijs, bosveen, compact (alleen zand en veen), weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

575 cm -Mv / 10,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd

577 cm -Mv / 10,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 600 cm -Mv / 10,80 m -NAP
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boring: AAKH-8
beschrijver: GdB, datum: 19-8-2019, X: 110.837,55, Y: 471.098,14, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,86, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,86 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 5,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 5,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 5,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,86 m -NAP

boring: AAKH-9
beschrijver: GdB, datum: 19-8-2019, X: 110.825,14, Y: 471.113,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,85, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,85 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 5,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

60 cm -Mv / 5,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

95 cm -Mv / 5,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, matig slap, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

120 cm -Mv / 6,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, matig slap, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 6,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,85 m -NAP
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boring: AAKH-10
beschrijver: GdB, datum: 19-8-2019, X: 110.812,73, Y: 471.129,51, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,82, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,82 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 5,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

60 cm -Mv / 5,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 5,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

125 cm -Mv / 6,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 6,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer fijn, schelpfragment marien wadplaat, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,82 m -NAP

boring: AAKH-11
beschrijver: GdB, datum: 19-8-2019, X: 110.901,54, Y: 471.096,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,92, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,92 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 5,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

65 cm -Mv / 5,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 6,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpengruis marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 6,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpengruis marien wadplaat, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,92 m -NAP
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boring: AAKH-12
beschrijver: GdB, datum: 19-8-2019, X: 110.915,31, Y: 471.107,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,77, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,77 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 5,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 5,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 6,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpengruis marien wadplaat, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,77 m -NAP

boring: AAKH-13
beschrijver: GdB, datum: 19-8-2019, X: 110.933,00, Y: 471.121,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,87, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,87 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 5,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, kleibrokken, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

70 cm -Mv / 5,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 5,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 6,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 6,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpengruis marien wadplaat, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,87 m -NAP
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boring: AAKH-14
beschrijver: GdB, datum: 19-8-2019, X: 110.948,73, Y: 471.134,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,84, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,84 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 5,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, kleibrokken, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

65 cm -Mv / 5,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

135 cm -Mv / 6,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig slap, zeer fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,84 m -NAP
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boring: AAKH-15
beschrijver: GdB, datum: 19-8-2019, X: 110.964,46, Y: 471.146,37, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,74, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,74 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 5,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel dikke kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 5,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 6,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, enkele kleilagen, matig slap, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 6,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpengruis marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 7,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

360 cm -Mv / 8,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

510 cm -Mv / 9,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

540 cm -Mv / 10,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), compact (alleen zand en veen)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

580 cm -Mv / 10,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

620 cm -Mv / 10,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 650 cm -Mv / 11,24 m -NAP
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boring: AAKH-16
beschrijver: GdB, datum: 19-8-2019, X: 110.980,20, Y: 471.158,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,85, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,85 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 5,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

95 cm -Mv / 5,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

145 cm -Mv / 6,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dunne kleilagen, matig slap, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,85 m -NAP

boring: AAKH-17
beschrijver: GdB, datum: 20-8-2019, X: 110.883,55, Y: 471.188,59, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,84, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,84 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 5,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 5,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 5,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 6,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, matig slap, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,84 m -NAP
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boring: AAKH-18
beschrijver: GdB, datum: 20-8-2019, X: 110.895,83, Y: 471.172,80, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,83, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,83 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 5,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 5,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

155 cm -Mv / 6,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,83 m -NAP

boring: AAKH-19
beschrijver: GdB, datum: 20-8-2019, X: 110.908,11, Y: 471.157,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,88, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,88 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 5,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

65 cm -Mv / 5,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

100 cm -Mv / 5,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpengruis marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 6,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpengruis marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,88 m -NAP
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boring: AAKH-20
beschrijver: GdB, datum: 20-8-2019, X: 110.920,40, Y: 471.141,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,87, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,87 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 5,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 5,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 6,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 8,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele humuslagen, matig slap, spoor riet, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

400 cm -Mv / 8,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele humuslagen, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

455 cm -Mv / 9,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruingrijs, veen (niet gedifferentieerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

490 cm -Mv / 9,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruingrijs, veen (niet gedifferentieerd), compact (alleen zand en veen)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

570 cm -Mv / 10,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 600 cm -Mv / 10,87 m -NAP
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boring: AAKH-21
beschrijver: GdB, datum: 20-8-2019, X: 110.940,87, Y: 471.127,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,88, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,88 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 5,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

65 cm -Mv / 5,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 6,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

150 cm -Mv / 6,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpengruis marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,88 m -NAP

boring: AAKH-22
beschrijver: GdB, datum: 20-8-2019, X: 110.925,14, Y: 471.115,49, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,95, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,95 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 5,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

60 cm -Mv / 5,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 6,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk

130 cm -Mv / 6,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,95 m -NAP
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boring: AAKH-23
beschrijver: GdB, datum: 20-8-2019, X: 110.956,60, Y: 471.140,20, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31B, hoogte: -4,82, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Aalsmeer, plaatsnaam: Kudelstaart, opdrachtgever: Rotij Grondontwikkeling, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,82 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 5,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 6,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpengruis marien wadplaat, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,82 m -NAP
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