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Bijlage 2.1

Geselecteerde profielbeschrijvingen van de huisplaatsen (inclusief de nieuw ontdekte huisplaatsen 99-104) en hun natuurlijke
ondergrond, en van de gelaagdheid in boring 2402.

lithologie

interpretatie

veen

(recent) opgebrachte grond

detritusgytttja

antropogene pakketten

klei

eenheid Om (organische meerafzettingen)

zand

eenheid O3 (mesotroof veen)

leem

eenheid O2 (mesotroof en oligotroof veen)
eenheid O1 (mesotroof en oligotroof veen)

bijmengingen

eenheid Oo (veen)

sterk gyttjeus

eenheid K3 (klei)

licht kleiig

eenheid Kk (klapklei)

sterk kleiig

eenheid K2 (klei)

licht siltig

eenheid K1v (venige klei en kleiig veen)

matig siltig

eenheid K1 (klei)

licht zandig

eenheid Kp (overwegend zand)

sterk zandig

humusgehalte

overige lithologie

licht humeus

kleibrokken

matig humeus

veenbrokken

sterk humeus

veen- en kleibrokken
gelaagd/gelamineerd

diversen
monster (macrobotanische analyse)
14

C-datering (geaccepteerd)

14

C-datering (verworpen)

1

huisplaats 12
(zuidprofiel putje en boring; 228857/578147, z=0,28 m -NAP)

-0,4

-0,6

-0,8

K2
-1,0

m t.o.v. NAP

-1,2

spoor 12001: bruingrijze matig siltige licht humeuze klei
interpretatie: bouwvoor
spoor 12002: licht bruingrijze licht siltige klei; met verbrande leembrokken
interpretatie: tweede bouwvoor/vers toorde brandlaag
spoor 12004: oranjegrijze licht siltigeklei; met zeer veel verbrand leem
interpretatie: brandlaag
spoor 12005: donker bruinzwarte licht siltige klei
interpretatie: loop/woonniveau
spoor 12006: grijsbruine licht siltige klei
interpretatie: ophogingslaag
spoor 12009: bruingrijze tot lichtbruingrijze licht siltige licht humeuze klei;
siltloos; gelamineerd; met plantenresten
interpretatie: overslibbingspakket in depressie
donker bruin veraard veen; compact; geheel veraard; iets rommelig
bruin veenmosveen met wollegras; enkele heideresten; geband

-1,4

-1,6

O2

donker bruin zeggeveen met galigaanresten; sterk amorf; zwarte matrix

-1,8
roodbruin zeggeveen met veel galigaanresten; vrij amorf
-2,0

K1v

geelbruin zeggeveen; iets amorf; met enkele rietresten
licht grijsbruin licht kleiig rietveen; iets amorf; met enkele zeggeresten
grijsbruin sterk kleiig rietveen
grijze licht siltige klei; met veel rietresten

K1

grijze licht siltige klei; met enkele rietresten

-2,2

-2,4

-2,6

donker grijze licht siltige licht humeuze klei met plantenresten
niet opgeboord; top van het zand

-2,8

bruingrijs licht siltig matig humeus zeer fijn zand
interpretatie: dekzand

Kp
-3,0

-3,2

2

licht bruingeel licht siltig zeer fijn zand; met humusvlekken
interpretatie: dekzand
licht grijsgroen licht siltig matig fijn zand
interpretatie: dekzand

huisplaats 100
(boring 9968; ca. 226023/578418, z=ca. 0,70 m -NAP)
-0,7

bruingrijze matig siltige matig humeuze klei
interpretatie: bouwvoor/verstoorde laag

-0,8
donker grijze matig siltige klei; met veel oranjegrijze vlekken; brokkelige
structuur; fragment aardewerk
interpretatie: vertrapt/verploegd vloerniveau
licht grijze licht siltige klei
interpretatie: spoorvulling (mogelijk natuurlijk)

m t.o.v. NAP

-0,9

-1,0

vrij grote veen- en kleibrokken (plaggen?)
interpretatie: spoorvulling

-1,1

donker bruin zeggeveen; enkele rietresten; tamelijk amorf
-1,2

-1,3

O2

bruin broekveen met enkele zeggeresten; vrij amorf
bruin rietzeggeveen; licht amorf

-1,4

huisplaats 100
(boring 9969; ca. 226023/578418, z=ca. 0,70 m -NAP)

-1,2

bruingrijze matig siltige matig humeuze klei
interpretatie: bouwvoor/verstoorde laag
licht blauwgrijze licht siltige klei; met enkel ijzeroxidevlekjes
donkerbruin licht kleiig veen (veentype onbepaald); met kleibrokjes
interpretatie: betredingshorizont
bruin zeggeveen; met enkele rietresten; tamelijk amorf
bruin zeggeveen; licht amorf
bruin zeggeveen; vrij amorf

-1,4

bruin rietzeggeveen; vrij amorf

m t.o.v. NAP

-0,8

K2

-1,0

O2

-1,6

huisplaats 100
(boring 9970; ca. 226023/578418, z=ca. 0,70 m -NAP)
-0,8

K2

m t.o.v. NAP

-1,0

bruingrijze matig siltige matig humeuze klei
interpretatie: bouwvoor/verstoorde laag
licht blauwgrijze licht siltige klei; egaal, homogeen; enkele ijzeroxidevlekjes
licht bruingrijze licht siltige klei; met humeuze vlekken en veenbrokjes
donker grijsbruin licht kleiig amorf veen; met kleibrokjes
interpretatie: betredingshorizont
bruin zeggeveen; zeer amorf en licht veraard

-1,2

O2

bruin rietzeggeveen; vrij amorf

-1,4
zwartbruin rietzeggeveen; vrij amorf
-1,6

3

huisplaats 101
(boring 9956; 227969/578471, z=0,78 m -NAP)
-0,8

grijze matige siltige klei; licht doorworteld
interpretatie: bouwvoor/verstoorde laag

-0,9

grijze matig siltige klei; met geelgrijze kleibrokjes met ijzervlekjes
interpretatie: in de bouwvoor opgenomen vloerniveau
donker grijsbruin sterk kleiig veraard veen
interpretatie: betredingshorizont
donkerbruin heideveen met veenmos; vrij amorf

-1,0

m t.o.v. NAP

-1,1
bruin veenmosveen; tamelijk amorf

-1,2

-1,3

O2
-1,4

-1,5

-1,6

bruin zeggeveen; licht amorf; nogal grof; hoogveenachtig

-1,8

bruin zeggeveen; vrij amorf

huisplaats 101
(boring 9954; 227961/578472, z=0,84 m -NAP)
K2
-1,0

grijze matig siltige klei; met recente wortels
donkerbruin licht kleiig veraard veen
interpretatie: betredingshorizont
bruin zeggeveen met galigaanresten; vrij amorf
bruin veenmosveen met wollegras; vrij amorf

-1,2

m t.o.v. NAP

-1,4

-1,6

O2

bruin broekveen met zeggeresten; licht amorf
bruin rietzeggeveen; licht amorf

-1,8

-2,0
bruin rietzeggeveen; vrij amorf
-2,2

4

huisplaats 102
(boring 9982; ca. 226275/578136 (centrumcoördinaten locatie), z=ca. 0,78 m -NAP)
-0,8

-1,0

-1,2

m t.o.v. NAP

-1,4

-1,6

Oo

donkerbruin veen; bestaat hoofdzakelijk uit veenbrokken
interpretatie: opgebrachte grond
donker grijsbruin licht kleiig veen; rommelig; een fragment aardewerk
interpretatie: opgebrachte grond
grijze licht siltige klei; enkele ijzeroxidevlekjes
interpretatie: vloer of plag
donker grijsbruin veen; met kleibrokjes
interpretatie: betredingshorizont
grijsbruin licht kleiig rietveen; vrij amorf
bruin rietzeggeveen; vrij amorf

Kk?

donkergrijze licht siltige klei
interpretatie: klapklei?
zwartbruin rietzeggeveen; vrij amorf; zwarte matrix

-1,8

-2,0

Oo
bruin rietzeggeveen; vrij amorf

-2,2

Kk
-2,4

-2,6

Oo
Kp

lichtgrijze licht siltige klei
interpretatie: klapklei
bruin rietzeggeveen; vrij amorf
bruingrijs licht siltig matig humeus matig fijn zand
interpretatie: dekzand (Ah-horizont)

huisplaats 102
(boring 9983; ca. 226275/578136 (centrumcoördinaten locatie), z=ca. 0,78 m -NAP)
-0,8

donkerbruin veen (veentype onbepaald); rommelig
interpretatie: opgebrachte grond
grijsbruin sterk kleiig veen (veentype onbepaald); rommelig
interpretatie: opgebrachte grond
bruin veen (veentype onbepaald); rommelig; met kleibrokjes
interpretatie: opgebrachte grond

-1,0

-1,2
bruingrijze fijne detritusgyttja met galigaanresten; zeer licht doorworteld
interpretatie: meerafzettingen

m t.o.v. NAP

-1,4

-1,6

Om

-1,8
bruin zeggeveen; vrij amorf

-2,0

-2,2

-2,4

-2,6

Oo
Kk
Oo

bruin rietzeggeveen; licht amorf
lichtgrijze licht siltige klei
interpretatie: klapklei
zwartbruin rietzeggeveen; vrij amorf; zwarte matrix

5

huisplaats 103
(boring 9960; 228275/578890, z=ca. 0,84 m -NAP)
donkergrijze matig siltige klei; licht doorworteld
-0,9

K2?
K3?

-1,0

-1,1

K2

bruingrijze licht siltige klei; met enkele fragmentjes houtskool
interpretatie: mogelijk ophogingspakket
bruingrijze matig siltige klei met veen- en kleibrokjes; gevlekt
interpretatie: betredingshorizont
donkerbruin veenmosveen met zeggeresten; vrij amorf

m t.o.v. NAP

-1,2

-1,3

-1,4

O2

-1,5

bruin zeggeveen; licht amorf

bruin rietzeggeveen; vrij amorf

-1,6

-1,7

-1,8

huisplaats 103
(boring 9961; 228273/578892, z=ca. 0,83 m -NAP)

donkergrijze matig siltige klei
-0,9

K2
-1,0

donker grijsbruine licht siltige klei; met veenbrokjes
interpretatie: betredingshorizont

donkerbruin heideveen met veenmo’; vrij amorf

-1,1

buirn zeggeveen; vrij amorf

m t.o.v. NAP

-1,2

-1,3
bruin zeggeveen; vrij amorf; met enkele rietresten
-1,4

O2
-1,5

-1,6

-1,7

-1,8

6

bruin rietzeggeveen; vrij amorf

huisplaats 104
(boring 9974; 226379/577765, z= 0,89 m -NAP)
donkergrijze licht siltige sterk humeuze klei; enkele ijzeroxidevlekjes
-1,0

K2
donkerbruin veraard veen

m t.o.v. NAP

-1,2
bruin zeggerietveen; licht amorf
-1,4

Oo
-1,6

-1,8

bruin broekveen

huisplaats 104

m t.o.v. NAP

(boring 9975; 226375/577765, z= 0,89 m -NAP)

-1,0

donkergrijze matig siltige licht humeuze klei; opvallend lichter van kleur dan in
boring 9974
interpretatie: mogelijk ophogingspakket

-1,2

bruin broekveen; met elzenhout/-wortels

-1,4

Oo
-1,6

-1,8

-1,0

Kp

zwartbruin zeggeveen; met enkele houtfragmentjes
grijsbruin matig siltig sterk humeus matig fijn zand
interpretatie: dekzand (Ah-horizont)
bruin matig siltig licht humeus matig fijn zand
interpretatie: dekzand (AC-horizont)
lichtgeel matig siltig zeer fijn zand
interpretatie: dekzand (C-horizont)

huisplaats 104
(boring 9976; 226370/577760, z= 0,79 m -NAP)
-0,8

donkerbruingrijze matig siltige sterk humeuze klei
interpretatie: mogelijk antropogeen pakket, opgenomen in bouwvoor
grijze licht siltige licht humeuze klei; met kleibrokjes en ijzeroxidevlekjes
interpretatie: mogelijk vloerniveau of betredingshorizont
bruin broekveen

-1,0

m t.o.v. NAP

-1,2

-1,4

Oo

-1,6

-1,4

Kp

bruin rietzeggeveen; vrij amorf

licht bruingrijs licht siltig matig fijn zand met enkele humeuze vlekken
interpretatie: dekzand (E-horizont)
donkerbruin licht siltig matig humeus matig fijn zand
interpretatie: dekzand (Bh-horizont)
oranjebruin licht siltig matig fijn zand
interpretatie: dekzand (Bs-horizont)

7

boring 2402
(228580/579044, z=0,81 m -NAP)

O3

bruin licht kleiig veen (veentype onbepaald)
interpretatie: bouwvoor
bruin veen (veentype onbepaald)
interpretatie: verlandingsfase spoor?
bruine detritusgyttja
interpretatie: spoorvulling

-1,0

-1,2

-1,4
bruin rietveen
1-,6
D-012 (3640 ± 30 BP)
-1,8

O2
grijsbruin sterk kleiig rietveen met galigaanresten

-2,0

K1
-2,2

Om
K1

-2,4

m t.o.v. NAP

K1v
-2,6

K1

D-024 (3930 ± 30 BP)
lichtgrijze licht siltige klei met enkele plantenresten
bruine fijne detritusgyttja
interpretatie: open-waterafzettingen
lichtgrijze licht siltige klei met plantenresten
grijsbruin sterk kleiig rietveen
lichtgrijze licht siltige klei met enkele plantenresten
bruingrijze licht siltige licht humeuze klei met veel plantenresten

-2,8
bruin zeggeveen
D-011 (3830 ± 30 BP)

-3,0

bruin veenmosveen met wollegras
-3,2

-3,4

O1
-3,6

-3,8
D-010 (6550 ± 30 BP)

-4,0

-4,2

-4,4

-4,6

8

Kp

bruin veenmosveen; met verkoolde plantenresten
bruingrijs matig siltig matig humeus zeer fijn zand
interpretatie: dekzand (A-horizont)
bruin licht siltig matig humeus matig fijn zand
interpretatie: dekzand (AC-horizont)
donkergeel licht siltig matig humeus matig fijn zand
interpretatie: dekzand (C-horizont)

huisplaats 22
(zuidprofiel, ca. 7,5 m en boring 22; 228711/578.467, z=0,54 m -NAP)
-0,6

-0,8

-1,0

-1,2

-1,4

-1,6

O2

m t.o.v. NAP

-1,8

-2,0

spoor 22001: donker bruingrijze matig siltige licht humeuze klei
interpretatie: bouwvoor/verstoorde laag
spoor 22002: bruingrijze licht zandige licht humeuze klei
interpretatie: ophoging/tweede bouwvoor
spoor 22003: licht geelgrijze sterk zandige leem; met ijzeroxidevlekjes
interpretatie: vloer
spoor 22015: grijze matig siltige klei
interpretatie: woonniveau
spoor 22004: licht geelgrijze sterk zandige leem; met ijzeroxidevlekjes
interpretatie: vloer
spoor 22005: zwartbruin licht kleiig veraard veen; klei- en keileembrokjes
interpretatie: betredingshorizont
D-023 (1760 ± 30 BP)
spoor 22006: donkerbruin heideveen met veenmos; licht amorf; met enkele
boomwortels en verkoolde Calluna-blaadjes
spoor 22007: bruin veenmosveen met heideresten; platig, vrij grof
spoor 22008: donkerbruin heideveen met veenmos en verkoolde
spoor 22037: geelbruin veenmosveen; enkele heideresten; viltig, gelaagd
spoor 22012: donkerbruin zeggeveen met galigaanresten; licht amorf
D-025 (3260 ± 30 BP; geprojecteerd)
bruin zeggeveen; licht amorf
licht grijsbruin licht kleiig zeggeveen met galigaanresten; enkele rietresten
licht grijsbruin licht kleiig rietveen
grijsbruin sterk kleiig rietveen

-2,2

-2,4

K1v
-2,6

-2,8

bruin zeggeveen; tamelijk amorf

O1
-3,0

-3,2

-3,4

Kp

zwartbruin veen (veentype onbepaald); gyttjeus
donkerbruin matig siltig matig humeus zeer fijn zand
interpretatie: dekzand (Ah-horizont)
licht bruingeel matig siltig licht humeus zeer fijn zand
interpretatie: dekzand (AC-horizont)
geel matig siltig matig fijn zand
interpretatie: dekzand (C-horizont)

-3,6

9

huisplaats 31/32
(zuidprofiel, ca. 38 m en boring 31; 228788/579313, z=0,84 m -NAP)
spoor 31001: donkergrijze licht siltige sterk humeuze klei
interpretatie: bouwvoor/verstoorde laag
spoor 31021: donkergrijze licht siltige matig humeuze klei
interpretatie: tweede bouwvoor/verploegde huisplaats

-1,0

-1,2

K2
-1,4

-1,6

-1,8

O2

-2,0

K1v

m t.o.v. NAP

-2,2

spoor 31022: grijze licht siltige klei; met veel ijzerozidevlekjes
interpretatie: ophogingspakket
spoor 31023: donkergrijze licht siltige licht humeuze klei
interpretatie: ophogingspakket/oud loopvlak?
spoor 31024: donkergrijze licht siltige licht humeuze klei
interpretatie: overslibbingspakket
spoor 31006: donkerbruin licht kleiig veraard veen
interpretatie: betredingshorizont
donkerbruin veraard veen met enkele zeggeresten
donkerbruin veenmosveen; sterk amorf; licht veraard
donkerbruin veenmosveen met heideresten; matig amorf
bruin zeggeveen; matig vrij amorf
bruin rietzeggeveen; licht amorf
licht grijsbruin licht kleiig rietzeggeveen; licht amorf
licht grijsbruin sterk kleiig rietveen
grijze licht siltige klei; met rietresten

-2,4

-2,6

-2,8

K1

-3,0

-3,2

-3,4

-3,6

O1

donkergrijs matig siltig matig humeus zeer fijn zand
interpretatie: dekzand (Ah-horizont)

-3,8

Kp
-4,0

10

donkerbruin amorf veen; met riet- en zeggeresten

grijs matig siltig zeer fijn zand met humeuze vlekken
interpretatie: dekzand (AE-horizont)
donkerbruin matig siltig matig humeus zeer fijn zand
interpretatie: dekzand (Bh-horizont)
oranjebruin matig siltig licht humeus zeer fijn zand
interpretatie: dekzand (Bhs-horizont)

huisplaats 31/32
(zuidprofiel, ca. 69 m en boring 3101; 228725/579295, z=0,98 m -NAP)
-1,0

-1,2

K2

-1,4

-1,6

K2?
-1,8

-2,0

-2,2

-2,4

spoor 31001: donkergrijze licht siltige sterk humeuze klei
interpretatie: bouwvoor/verstoorde laag
spoor 31026: donker bruingrijze licht siltige matig humeuze klei
interpretatie: tweede bouwvoor
spoor 31039: donkergrijze licht siltige klei
interpretatie: overslibbingspakket
spoor 31033: donkergrijze licht siltige klei
interpretatie: overlsibbingspakket
spoor 31034: grijze licht siltige klei; top gelamineerd; met ijzeroxidevlekjes
interpretatie: overslibbingspakket
spoor 31035: licht bruingrijze licht siltige klei; siltloos, met bandjes
plantenresten en zeer fijne detritusgyttja
interpretatie: overslibbingspakket
spoor 31037: donkergrijze licht siltige klei; enkele detritische vlekjes; top
gebioturbeerd, met graaf- en wortelgangen
interpretatie: voorloper overslibbingspakket?
spoor 31028: donker bruingrijze licht kleiige detritusgyttja; overgaand in
bruingrijze licht siltige matig detritische klei; met grijze kleilaagjes
interpretatie: oever- en (ondiepe) meerafzettingen
spoor 31031: licht groengrijze licht siltige sterk gyttjeuze klei; met (verkoolde)
plantenresten
interpretatie: meerafzettingen

m t.o.v. NAP

Om
-2,6

-2,8

D-025 (3260 ± 30 BP)
spoor 31036:
interpretatie: meerafzettingen

-3,0

groengrijze licht kleiige zeer fijne detritusgyttja
interpretatie: meerafzettingen
grijsbruin licht kleiig rietveen

-3,2

O2
-3,4
grijze licht siltige matig gyttjeuze klei; enkele rietresten

-3,6

K1
-3,8
donkerbruin rietveen
-4,0

O1
donkerbruin bosveen

-4,2

-4,4

Kp

bruingrijs licht siltig matig humeus matig fijn zand
interpretatie: dekzand

11

huisplaats 50
(noordprofiel E, ca. 0,5 m en boring 50; 227623/579179, z=0,72 m -NAP)
-0,8

-1,0

-1,2

-1,4

-1,6

-1,8

K2

-2,0

-2,2

-2,4

m t.o.v. NAP

-2,6

-2,8

-3,0

O2

bruin veenmosveen met enkele heideresten; rossig bruin, naar donkerbruin
verkleurend
bruin zeggeveen met enkele rietresten; tamelijk amorf; zwartige matrix
bruin zeggeveen met enkele rietresten; tamelijk amorf

-3,2

-3,4

spoor 50001: donker grijsbruine sterk humeuze klei
interpretatie: bouwvoor/zode
spoor 50028: donkergrijze licht siltige licht humeuze klei; met houtskool
interpretatie: oude bouwvoor
spoor 50003: donkergrijs gevlekte lichtgrijze licht siltige licht humeuze klei
interpretatie: ophogingspakket
spoor 50048: donkerbruine licht siltige klei met veenbrokken
interpretatie: ophogingspakket
spoor 50050: grijze licht siltige klei
interpretatie: ophogingspakket
spoor 50049: donkerbruine licht siltige klei met veenbrokken
interpretatie: ophogingspakket
spoor 50024: licht bruingrijze licht humeuze klei met donkergrijze vlekken
interpretatie: ophogingspakket
spoor 50008: lichtgrijze licht siltige matig humeuze klei met detrituslaagjes
interpretatie: overslibbingspakket
spoor 50027: licht bruingrijze matig siltige licht humeuze klei
interpretatie: overslibbingspakket
spoor 50009: lichtgrijze matig siltige licht humeuze klei
interpretatie: overslibbingspakket
D-022 (910 ± 30 BP)
spoor 50029: lichtgrijze matig siltige licht humeuze klei
interpretatie: slootvulling
spoor 50010: donkerbruin licht kleiig organisch materiaal met veenbrokken
interpretatie: slootvulling
spoor 50011: licht bruingrijze matig siltige matig humeuze klei
interpretatie: slootvulling
D-020 (1020 ± 30 BP)
spoor 50012: donkerbruin licht kleiig organisch materiaal met kleibrokken
interpretatie: slootvulling
bruin veenmosveen met veel wollegrasresten; licht amorf

Kk?

-3,6

K1
-3,8

bruin rietzeggeveen; licht amorf
lichtgrijze licht siltige klei; siltloos en plastisch
interpretatie: klapklei?
licht bruingrijze licht siltige licht humeuze klei; vrij veel rietresten
grijze licht siltige klei; vrijwel siltloos; enkele rietresten en laagjes verbrande
plantenresten
bruin zeggeveen; vooral aan de top galigaanresten; vrij amorf

-4,0
donkerbruin veenmosveen; met wollegrasresten en geoxideerde
plantenresten; matig tot sterk gehumificeerd

-4,2

O1
-4,4

-4,6

-4,8

Kp
-5,0
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bruingrijs matig siltig matig humeus zeer fijn zand
interpretatie: dekzand (Ah-horizont)

huisplaats 77
(zuidprofiel, ca. 15 m; 228272/577955, z=1,00 m -NAP)
-1,0

spoor 77001: donkerbruin veen (veentype onbepaald)
spoor 77002: donkerbruin veraard rietveen

-1,2

O3

spoor 77003: bruin rietveen met laagjes en vlekken mosveen
interpretatie: top verlandingssequentie
D-016 (370 ± 30 BP)

spoor 77005: bruine zeer fijne detritusgyttja; basis licht kleiig; top zeer licht
doorworteld
interpretatie: meerafzettingen

-1,4

m t.o.v. NAP

-1,6

Om

-1,8
spoor 77006: lichtgrijze licht siltige klei; zo goed als siltloos; strak
gelamineerd met dunne laagjes fijne detritus
interpretatie: overslibbingspakket, afgezet in openwater
-2,0

K2

-2,2

Oo

-2,4

Kp

spoor 77007: donkergrijsbruin rietveen; tamelijk amorf; met een donkere,
grauwe matrix
D-015 (3090 ± 30 BP)
D-014 (4700 ± 30 BP)
spoor 77092: zwartbruin licht zandig rietveen
opmerking: de Ah-horizont van de onderliggende bodem lijkt deels hierin
opgenomen te zijn
spoor 77009: licht bruingrijs licht siltig matig fijn zand; met humeuze vlekken
interpretatie: dekzand (E-horizont)
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huisplaats 77
(zuidprofiel, ca. 46-48 m; 228241/577948, z=0,58 m -NAP)
-0,6

spoor 77001: bruingrijze matig siltige licht humeuze klei
interpretatie: bouwvoor

-0,8

spoor 77084: grijze matig siltige klei; met ijzeroxidevlekjes
interpretatie: vloer (verploegd)
spoor 77105: lichtgrijze licht siltige klei; met ijzeroxidevlekjes; brokkig
interpretatie: vloer
spoor 77101: donker grijsbruin licht kleiig veraard veen; met kleibrokjes
interpretatie: betredingshorizont
D-021 (2800 ± 30 BP)
spoor 77102: donkerbruin veraard veen; amorf, mogelijk heideveen

-1,0

spoor 77097: bruin zeggeveen met rietresten; tamelijk amorf

Oo

m t.o.v. NAP

-1,2
D-017 (3590 ± 30 BP)
spoor 77103: licht grijsgeel matig siltig uiterst fijn zand
interpretatie: ingewaaid zand
spoor 77104: bruin zeggeveen met rietresten; iets amorf
D-018 (3560 ± 30 BP)

-1,4

Oo
-1,6

Kk
-1,8

Oo

-2,0
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Kp

spoor 77099: licht grijze licht siltige klei; siltloos; met één detritusbandje;
interpretatie: klapklei
spoor 77091: bruin rietveen met enkele zeggeresten; sterk amorf met een
zwartige matrix
spoor 77092: zwartbruin licht zandig rietveen
opmerking: de Ah-horizont van de onderliggende bodem lijkt deels hierin
opgenomen te zijn
spoor 77009: licht bruingrijs licht siltig matig fijn zand; met humeuze vlekken
interpretatie: dekzand (E-horizont)

huisplaats 99
(boring 9963; ca. 225973/578225, z=ca. 0,5 m -NAP)
bruin licht kleiig veen (veentype onbepaald)
interpretatie: bouwvoor

-0,6

donker grijze matig siltige klei; met oranje kleibrokjes en -vlekjes
interpretatie: vertrapt/verploegd vloerniveau

m t.o.v. NAP

-0,8

grijze licht siltige klei; met veen- en kleibrokjes
interpretatie: spoorvulling of ophogingspakket

-1,0

bruin amorf veen
interpretatie: betredingshorizont

-1,2

O2
zwartbruin rietzeggeveen ; tamelijk amorf
bruin rietzeggeveen

-1,4

huisplaats 99
(boring 9964; ca. 225973/578225, z=ca. 0,5 m -NAP)

m t.o.v. NAP

donker grijze matig siltige licht humeuze klei
-0,6

-0,8

O2

donker grijze matig siltige klei; met licht oranjegrijze kleibrokje
interpretatie: vertrapt/verploegd vloerniveau
donker grijsbruin sterk kleiig veraard veen
interpretatie: betredingshorizont
bruin veraard veen; met enkele zeggeresten

-1,0

huisplaats 99
(boring 9965; ca. 225973/578225, z=ca. 0,5 m -NAP)

m t.o.v. NAP

donker grijze klei; rommelig; met kleine veen- en kleibrokjes
-0,6

-0,8

O2

donker grijsbruin licht kleiig amorf veen; met kleibrokjes
interpretatie: betredingshorizont
donker bruin veraard veen; met enkele zeggeresten
bruin zeggeveen; vrij amorf
zwartbruin zeggeveen; vrij amorf

-1,0

huisplaats 99
(boring 9966; ca. 225973/578225, z=ca. 0,5 m -NAP)

m t.o.v. NAP

bruingrijze matig siltige matig humeuze klei
-0,6

-0,8

O2
-1,0

donker grijze matig siltige klei; met licht oranjegrijze kleibrokjes; fragment
aardewerk
interpretatie: vertrapt/verploegd vloerniveau
donker grijsbruin licht kleiig amorf veen; met kleibrokjes
interpretatie: betredingshorizont
donker bruin veraard veen
bruin zeggeveen; matig amorf
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