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Samenvatting 

In opdracht van BOOT heeft RAAP in juni 2022 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het 

plangebied Insingerstraat te Soest in de gemeente Soest. 

Binnen het plangebied werden op grond van het bureauonderzoek archeologische resten verwachting 

uit de periode laat-paleolithicum tot en met de late middeleeuwen. De archeologische resten werden 

verwacht in de top van het dekzand, onder het matig dikke esdek van de laarpodzolgrond die werd 

verwacht. Uit de boringen is gebleken dat er binnen het plangebied geen sprake (meer) is van e en 

podzolbodem in het dekzand. In verschillende boringen is tussen de A-horizont en het onderliggende 

intacte dekzand een geroerde laag aangetroffen waarin een verploegde podzol -B horizont herkenbaar 

was. Op grond van deze resultaten kan de verwachting voor archeologische resten uit de steentijd naar 

laag worden bijgesteld. 

Uit de boringen is ook gebleken dat het plangebied in een relatief laag gelegen deel van het 

pleistocene landschap lag. Alleen in het westelijke deel is sprake van een dekzandpakket dikk er dan 1 

m. In het oosten is een dunne dekzandlaag aanwezig die op een pakket fluvioperiglaciale afzettingen 

ligt, die is door smeltwater vanaf de nabijgelegen stuwwal is gespoeld. De in boring 5 direct onder de 

bouwvoor aangetroffen veenbrokken wijzen er op dat in ieder geval het oostelijke deel van het 

plangebied mogelijk bedekt is geweest met veen, wat het een minder aantrekkelijke locatie maakte 

voor bewoning. Bovendien is dat veen, vermoedelijk in de nieuwe tijd, afgegraven . Op grond van deze 

waarnemingen wordt de verwachting voor de periode bronstijd tot en met de late middeleeuwen op laag 

gesteld. 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat in het plangebied geen archeologische resten 

bedreigd worden. Daarom wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit 

het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. 

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid , de gemeente Soest, deze al dan 

niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding 

In opdracht van BOOT heeft RAAP in juni 2022 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het 

plangebied Insingerstraat te Soest in de gemeente Soest (figuur 1). 

Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. 

Juridisch en beleidskader 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor de 

ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal 

nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden. 

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Soest ligt het plangebied in de categorie Waarde-

Archeologie middelhoge verwachting 2. Het beleid voor beide categorie schrijft voor dat er bij 

bodemingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 30 en 50 cm -mv een archeologisch onderzoek dient 

te worden uitgevoerd. Deze voorschriften zijn verankerd in het bestemmingsplan Landelijk gebied. De 

exacte omvang en diepte van de daadwerkelijke bodemingrepen zijn nog niet bekend. Gezien de aard 

van de plannen (het geschikt maken van het terrein voor tijdelijke verblijven voor vluchtelingen) zijn de 

ingrepen naar verwachting groter dan de vrijstellingsgrens. Een archeologische onderbouwing met 

betrekking tot de eventuele aanwezigheid van archeologische waarden is daarom verplicht conform het 

vigerend beleid. Tijdens het onderzoek is geen archeologische verwachtingskaart aangetroffen.  

Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 4000, conform artikel 5.4 van de 

Erfgoedwet. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), is door de minister aangewezen als norm. 

Voorafgaand aan het onderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld en ter goedkeuring aan de 

bevoegde overheid voorgelegd. Dit PvA is goedgekeurd (op 08-06-22). Dit PvA diende als uitgangspunt 

voor het onderzoek. Het onderzoek is bovendien uitgevoerd conform de geldende richtlijnen van de 

bevoegde overheid. 

RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 

Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, alsmede 4004 

Opgraven (landbodems). 

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 



Plangebied Insingerstraat te Soest, gemeente Soest; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en 

inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

 

 

RAAP-rapport 5900 / versie 23-06-2022   [6] 

 

 

Figuur 1. Ligging van het plangebied. Inzet: ligging in Nederland (ster).  
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1.2 Administratieve gegevens 

Type onderzoek Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 

(verkennend booronderzoek) 

Opdrachtgever Buro BOOT 

Bevoegde overheid Gemeente Soest 

Plaats Soest 

Gemeente Soest 

Provincie Utrecht 

Centrumcoördinaten (X/Y) 147856/463882 

Toponiem Insingerstraat 

Kadastrale gegevens SOE00 G 7411 

Oppervlakte plangebied 1,3 hectare 

Afbakening onderzoeksgebied Tijdens onderhavig onderzoek is het plangebied 

inclusief een zone van 800 m rondom het plangebied 

onderzocht. 

Onderzoeksperiode Juni 2022 

Uitvoerder RAAP West 

Projectleider J.H.F. Leuvering 

Projectmedewerkers F.M. Bulambo, drs. R.A.C. Kroes, S. Bakker 

RAAP-projectcode SOIN 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 5266567100 

Beheer en plaats documentatie RAAP regio West te Leiden en op termijn het provinciaal 

Depot, ARCHIS en E-Depot. 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 

1.3 Doel- en vraagstelling 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwach -

ting aan de hand van verzamelde informatie over bekende en verwachte archeologische resten. Het 

inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) heeft tot doel de archeologische verwachting voor 

het gebied te toetsen door de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw en eventuele bodemver -

storingen in kaart te brengen. Deze onderzoeksfasen zijn onderdeel van het traject van archeologisch 

vooronderzoek dat als einddoel heeft de archeologische waarde van het terrein, dan wel de archeo -

logische vindplaats vast te stellen. 

Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:  

 Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

 Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen in en rond het plangebied zijn 

reeds bekend? 

 Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is 

de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid? 
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 Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 

waarden in het gebied? En wat zijn hiervan de prospectiekenmerken? 

 Komt de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw in het plangebied overeen met 

hetgeen op basis van het bureauonderzoek verwacht werd? 

 Dient op basis van de resultaten van het veldonderzoek de gespecificeerde archeologische 

verwachting te worden bijgesteld? 

 Waar en op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?  

 Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig (intact) dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is? 

 Zijn er aanwijzingen voor (grotere) archeologische nederzettingen?  

 Kan het archeologisch relevante niveau gewaardeerd worden? Zo ja, wat is de waardering en 

zo nee, welke informatie is nodig om tot een waardering te komen? 

Algemeen 

 Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?  

 Op welke wijze kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?  

 Met de inzet van welke zoekmethoden kunnen de verwachte archeologische resten systema-

tisch opgespoord worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)?  
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek dient ervoor om – op basis van verschillende bronnen – inzicht te krijgen in de 

genese van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het menselijk gebruik in de loop van de 

tijd heeft achtergelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld. 

Naast de conform de KNA verplichte bronnen is door de gebiedsexperts van RAAP een beredeneerde 

keuze gemaakt uit betrouwbare bronnen die voor de archeologische verwachting relevante informatie 

bevatten (zie bijlage 2 voor de motivering). Daarvoor is gebruik gemaakt van de landelijk en voor RAAP 

digitaal beschikbare archieven. Voor de beschrijving van de historische situatie is gebruik gemaakt van 

hiervoor relevante informatiedragers. Voor de actuele metadata van de verzamelde gegevens 

(gemeente, plaats, etc.) wordt verwezen naar het van toepassing zijnde data-archief. 

2.2 Aardkundige situatie 

Het landschap rond het plangebied wordt gekenmerkt door enkele Pleistocene vormen. Aan het einde 

van het Pleistoceen lag het plangebied op een gordel van dekzandruggen op een open dekzandvlakte. 

De gordel had een west-oost ligging en werd in het noorden en oosten doorbroken door dalen die met 

name smeltwater vervoerden. Ten noordoosten van het plangebied ligt een kleine stuwwal uit de 

voorlaatste ijstijd.  

Gedurende de opvolgende periode, het Holoceen, steeg de zeespiegel met als gevolge dat de 

dekzandvlaktes in het westen van Nederland geleidelijk plaats maakte voor een kweldergebied waar de 

zee veel invloed uitoefende. Verder landinwaarts zorgde de sluiting van de strandwallen rond 2750 

voor Christus voor de vorming van veen op vele plekken in het binnenland. Enkele kilometers ten 

noordwesten van plangebied begon zich ook een veengebied te vormen. De vorming van het veen zette 

zich verder voort in de loop van het Holoceen waarbij uiteindelijk mogelijk ook het plangebied voor een 

gedeelte met veen werd bedekt.  

In de nieuwe tijd stopte deze uitbreiding en verdween het veen langzaam uit het landschap. Ten  zuiden 

van het plangebied ontstonden landduinen die mogelijk in relatie kunnen worden gebracht met de 

bevolkingsgroei in de omgeving.  

Op de AHN-kaart is te zien dat tweederde van het plangebied lager ligt dan het  westelijke gedeelte. Dit 

kan mogelijk duiden op afgraving van veen en/of dekzand in het verleden.  
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Geologische situatie (Weerts e.a., 2006; 

TNO, 2021) 

Plangebied is gelegen op dekzand (Bx5; Boxtel Formatie, 

Laagpakket van Wierden). In het zuiden ligt een stuifzandgebied 

(Bx1; Boxtel Formatie, Laagpakket van Kootwijk), in het noorden 

gestuwde afzettingen (Gx1). In het noordoosten bevinden zich 

getijdenafzettingen. 

Geomorfologische situatie (Koomen & 

Maas, 2004) 

Gordeldekzandwelvingen met mogelijk een oud bouwlanddek (3L52). 

In het noorden bevinden zich vlaktes met verspoeld dekzand (2M53) 

met ontgonnen veenvlaktes (1M81) en stuwwallen (B11). Ten oosten 

van de gordeldekzandwelvingen zijn glooiingen van 

hellingafspoelingen aanwezig (H32). In zuiden bevinden zich 

landduinen (L54). 

Ouderdom geomorfologische structuur Weichselien 

Bodemkundige situatie Laarpodzolgrond (cHn21), leemarm en zwak lemig fijn zand. Ten 

noorden van het plangebied komen veengronden voor op zand 

zonder humuspodzol. In het westen bevinden zich 

veldpodzolgronden (Hn21) in soortgelijk fijne zand. Ten zuiden van 

de laarpodzolgronden bevinden zich duinvaagrgronden (Zd21) met 

ook hier leemarm en zwak lemig fijn zand. 

Verwachte diepteligging van 

archeologisch relevante lagen 

Verwachte ligging van de archeologische resten bevindt zich in het 

dekzand. Dit ligt mogelijk aan het oppervlak, of onder een matig dik 

esdek (30 à 50 cm). 

Tabel 2. Overzicht van geologische, geomorfologische en bodemkundige kenmerken van het plangebied en de 

directe omgeving. 
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Figuur 2. De geologische kaart. 
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Figuur 3. De geomorfologische kaart.  
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Figuur 4. De Bodemkaart. 
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Figuur 5. De paleografische ontwikkeling van het landschap.  
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Figuur 6. Het plangebied op het Actuele Hoogtebestand Nederland. 

2.3 Archeologische gegevens 

Gemeentelijk archeologiebeleid 

Bestemmingsplan Zie § 1.1 ‘’kader’ 

Gemeentelijke archeologische 

verwachtingskaart 

Zie § 1.1 ‘’kader’ 

Gemeentelijke archeologische 

beleidskaart 

Zie § 1.1 ‘’kader’ 

Tabel 3. Overzicht van het geldende archeologiebeleid en achterliggende verwachtingskaart.  
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Bekende archeologische gegevens 

Binnen het plangebied zijn in het verleden geen archeologische waarnemingen gedaan. I n de omgeving 

zijn echter wel 3 vondstlocaties geregistreerd en 5 archeologische onderzoeken uitgevoerd. Uit de 

veldonderzoeken blijkt de voorgaande, meestal middelhoge, verwachting in het plangebied moest 

worden bijgesteld naar een lage verwachting. Voor de nieuwe tijd zijn er op enkele locaties vondsten 

gedaan tijdens proefsleuvenonderzoeken. Hierdoor lijkt de kans op het treffen van vondsten uit deze 

periode zeer aannemelijk. 

Monument Ligging Complex Datering Materiaal Diepte Waarde 

45995 780 ten 

zuidoosten 

Terrein met 

vuursteenateliers 

Laat-

Paleolithicum 

Vuursteen Onbekend Onbekend 

Tabel 4. Overzicht van de bekende Rijksmonumenten in en rond het plangebied.  

 

Zaakidentificatienr.  Ligging Complex Datering Materiaal Diepte Verzamelwijze 

2270302100 

 

315 m ten 

zuiden 

N.v.t. Nieuwe tijd Keramiek, 

gedraaid - 

geglazuurd 

Niet 

nader 

bepaald 

Niet 

omschreven 

2226255100 428 ten zuiden N.v.t. IJzertijd – 

Romeinse 

tijd 

Keramiek Niet 

nader 

bepaald 

Niet 

omschreven 

2226255100 428 ten zuiden N.v.t. Nieuwe tijd Keramiek Niet 

nader 

bepaald 

Niet 

omschreven 

4755651100 365 ten zuiden N.v.t. Nieuwe tijd Keramiek, 

Witbakkend 

geglazuurd 

bord 

Niet 

nader 

bepaald 

Niet 

omschreven 

4755651100 365 ten zuiden N.v.t. Nieuwe tijd Keramiek, 

kruik 

Niet 

nader 

bepaald 

Niet 

omschreven 

4755651100 365 ten zuiden N.v.t. Nieuwe tijd Keramiek, 

bord 

Niet 

nader 

bepaald 

Niet 

omschreven 

Tabel 5. Overzicht van de bekende archeologische vondstlocaties in en rond het plangebied. 
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Eerder in de omgeving uitgevoerd onderzoek volgens ARCHIS3 

Zaakidentificatienummer Resultaat/advies Opmerking 

4755651100 Lage waardering, omdat de donkere vlekken 

het resultaat zijn van een voormalig naaldbos 

op het terrein en geen archeologische sporen 

betreffen. Geen vervolgonderzoek 

geadviseerd. 

Proefsleuvenonderzoek in 2019 door IDDS 

Archeologie 

2270302100 Tijdens het onderzoek zijn sporen 

aangetroffen uit de nieuwe tijd die de bodem 

flink hebben verstoord. Sporen uit oudere 

perioden zijn niet gevonden, maar men sluit 

niet uit dat deze er waren. Het is echter 

onwaarschijnlijk. Geen vervolgonderzoek 

nodig geacht. 

Proefsleuvenonderzoek in 2012 door ADC 

ArcheoProjecten 

2308535100 Uit het bureauonderzoek is een middelhoge 

verwachting voor sporen van bewoning 

gekomen van het paleolithicum t/m de nieuwe 

tijd. Tijdens het booronderzoek zijn geen 

archeologische indicatoren aangetroffen. Er 

is geadviseerd het plangebied vrij te geven.  

Bureau- en booronderzoek in 2010 door 

Oranjewoud BV 

2327521100 Er is een middelhoge verwachting gegeven 

voor vindplaatsen uit de steentijd en 

archeologische resten uit de perioden 

bronstijd t/m de middeleeuwen. Na het 

booronderzoek is deze verwachting bijgesteld 

naar een lage verwachting. Advies luidt dat er 

geen nader onderzoek nodig is. 

Bureau- en booronderzoek in 2011 door 

Vestigia BV 

5153303100 Rapport is nog niet beschikbaar. Uit de 

eerste bevindingen kan worden opgemaakt 

dat er archeologisch relevante lagen zijn 

aantroffen vanaf 65 cm –mv. Op dit niveau is 

een oud bouwlanddek aangetroffen. In de top 

van het dekzand op een diepte van 100-135 

cm –mv zullen de archeologische 

grondsporen het beste bewaard zijn. Er geldt 

een hoge verwachting vanaf neolithicum t/m 

nieuwe tijd. 

Booronderzoek in 2022 door Transect bv 

Tabel 6. Overzicht van eerder archeologisch onderzoek in en rond het plangebied. 

 

Bekende archeologische gegevens uit andere bronnen 

Wanneer de vindplaatsen en hun landschappelijke inbedding bekeken worden in vergelijking met de 

situering van het plangebied, dan blijkt dat een overgroot deel gesitueerd is op de 

gordeldekzandwelvingen. Het monumentterrein waar resten van vuursteenateliers zijn aangetroffen ligt 

echter in het gebied met lage landduinen, direct ten zuiden van de gordeldekzandwelvingen . Hieruit 

kan worden opgemaakt dat de gordeldekzandwelvingen ook onder de uit stuifzand opgebouwde lage 

landduinen liggen. Het onderzoek uitgevoerd door Sweco bevindt zich op een dekzandvlakte. Toch 

geldt voor alle onderzoeken in de omgeving eerst (op basis van de bureauonderzoeken) een 

middelhoge verwachting die na uitvoer van het veldwerk bijgesteld is naar een lage verwachting.  
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Figuur 7. Overzichtskaart archeologische gegevens uit de directe omgeving van het plangebied. 
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2.4 Historische situatie 

Op basis van historische kaarten kan inzicht worden verkregen in het historisch gebruik van een gebied 

van na de late middeleeuwen tot begin 20e eeuw. In die periode was men veel meer dan nu gebonden 

aan de (on)mogelijkheden die het natuurlijke landschap bood voor bewoning en andere vormen van 

landgebruik. Het historisch gebruik zegt daarmee iets over de archeologische potentie van het gebied. 

Daarnaast kan het informatie leveren over eventuele bodemverstoringen die in het verleden hebben 

plaatsgevonden. 

Uit deze analyse blijkt dat aan het begin van 19de eeuw het plangebied gelegen is aan de op de 

overgang van zand- naar veengebied. In deze periode is er geen sprake van bebouwing in de nabije 

omgeving. Pas op de kaart van 1858 begint er bebouwing in de omgeving te komen. Onder  andere ten 

westen en zuiden lijkt er sprake te zijn van enkele sporen van bewoning. Tevens was er op grote 

schaal sprake van veenontginningen ten noorden van het plangebied. De kaart van 1899 laat ten 

noorden van het plangebied duidelijk verscheidene putten zien waar veen is afgegraven. In het 

plangebied zelf besloeg heide het westelijke gedeelte, maar is in een later stadium veranderd in 

akkerland waardoor het gehele perceel dezelfde functie kreeg. De ontginningen waren niet alleen 

gericht op de veengebieden in het noorden, maar ook op het zuiden. Hier zijn weidegronden te zien, 

maar ook enkele zandgronden waar enkele schaapskooien op zijn gevestigd. De weidegronden zijn 

echter in de 20ste eeuw in stuifzandgronden veranderd en in een latere fase in cultuur gebracht als 

bosgrond. Vanaf de jaren 80 is er in de omgeving van het plangebied een toename in bebouwing waar 

te nemen. Dit is met name het gevolg van de uitbreiding van de stad Soest waardoor het plangebied nu 

binnen de bebouwde kom van Soest ligt. 

Uit het databestand met historische maaiveldhoogtes blijkt dat het maaiveld in het relatief laag gelegen 

deel van het plangebied in 1972 op 4,7 m NAP lag. In de huidige situatie ligt het maaiveld op dezelfde 

plek op 4,2 m NAP. Hieruit kan worden opgemaakt dat dit deel van het plangebied in het laatste kwart 

van de twintigste eeuw ongeveer een halve meter is afgegraven. 
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Figuur 8. Overzicht van historische kaarten. 
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2.5 Huidige situatie 

Aan de hand van actuele gegevens van recente luchtfoto’s, Google Street View, locatiebezoek en 

navraag bij de opdrachtgever zijn de onderstaande zaken over de huidige situatie te melden.  

Huidig grondgebruik Weiland ( 

 

 

figuur 9) 

Hoogteligging maaiveld 3.97 m NAP in het oosten tot 5 m NAP in het westen  

Grondwatertrap of -stand Grondwatertrap VII (laagste gemiddelde stand 80-140 cm; hoogste 

gemiddelde stand lager dan 120 cm) 

Milieutechnische condities Op de website www.bodemloket.nl zijn binnen het plangebied geen 

gegevens bekend 

Aanwezige constructies (funderingen, 

kelders e.d.) 

Worden niet verwacht 

Locatie en diepte van kabels/leidingen Datatransport, oosten van het plangebied 

Tabel 7. Overzicht van de huidige situatie van het plangebied. 

http://www.bodemloket.nl/
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Figuur 9. Het plangebied op een 

luchtfoto. 

2.6 Toekomstige 
situatie 

Uit navraag bij de opdrachtgever 

is het volgende gebleken over de 

toekomstige situatie: 
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Aard Bouw van tijdelijke huizen voor vluchtelingen 

Omvang en diepte 1,3 ha, de diepte is vooralsnog onbekend 

Invloed op maaiveld en 

grondwater 

De exacte invloed op het maaiveld is niet bekend. Naar verwachting wordt het 

grondwater niet beïnvloed 

Toekomstig gebruik Tijdelijke huisvesting vluchtelingen 

Tabel 8. De toekomstige situatie. 

Er is nog geen ontwerp van de inrichting bekend.  
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2.7 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van de tijdens het bureauonderzoek verzamelde gegevens is een gespecificeerde archeo-

logische verwachting opgesteld. Deze geeft inzicht in de aard en de ouderdom (inclusief omvang en 

uiterlijke kenmerken), (diepte)ligging, en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten. 

Aard en ouderdom 

Het verspreidingspatroon van archeologische vindplaatsen is voor een groot deel gerelateerd aan de 

fysieke eisen die de mens stelde aan de leef- en woonomgeving. Het meest markant zijn de verschillen 

tussen jager-verzamelaars enerzijds en landbouwers anderzijds.  

Jager-verzamelaars 

In de steentijd (paleolithicum t/m neolithicum) leefden de mensen voornamelijk van de jacht, visvangst 

en het verzamelen van eetbare planten en vruchten. Deze zogenaamde jager -verzamelaars trokken 

door het landschap en verbleven alleen tijdelijk op een plek. Uit een ruimtelijke analyse blijkt dat hun 

kampementen in vrijwel alle gevallen waren gesitueerd op de overgang van nat naar droog. Nabij 

dergelijke gradiëntzones waren namelijk de meeste voedselbronnen voorhanden en was (drink)water 

bereikbaar. 

Het plangebied ligt in een gradiëntsituatie, op de overgang van de relatief hoog gelegen stuwwal, naar 

de relatief lager gelegen Gelderse Vallei met daarin het dal van de Eem. Zodoende kunnen 

vindplaatsen van jager-verzamelaars worden verwacht. Het betreft resten van tijdelijke kampementen 

uit de periode laat-paleolithicum tot en met het mesolithicum. Deze vindplaatsen kenmerken zich door 

een (oppervlakkige) concentratie van vuurstenen werktuigen en afval. 

Landbouwers 

Met de introductie van de landbouw (vanaf het neolithicum) werd de mate waarin gronden geschikt 

waren om te beakkeren een steeds belangrijker factor in de locatiekeuze van de mensen. De eerste 

akkergronden werden aangelegd op de van nature vruchtbaarste gronden. Bovendien moesten de 

gronden goed ontwaterd zijn. 

Het plangebied kenmerkt zich door de ligging in een gebied met gordeldekzandwelvingen met een 

laarpodzolgrond. Het humeuze dek dat bij de laarpodzolgrond hoort, is naar verwachting niet ouder dan 

19e eeuws (op de topografische kaart uit 1899 bestaat de westelijke helft van het plangebied nog uit 

heide. Hierdoor worden wel archeologische resten vanaf de tijd van de eerste landbouwers (late 

prehistorie)/ de middeleeuwen verwacht.  

Op basis van het historisch kaartmateriaal blijkt dat er in de nieuwe tijd geen bewoning in het 

plangebied heeft plaatsgevonden. Zodoende worden in het plangebied geen archeologische resten van 

bewoning verwacht uit de nieuwe tijd.  

(Diepte)ligging  

De eventueel aanwezig archeologische resten worden direct onder het humeuze dek van de 

laarpodzolgrond verwacht. Dit dek is naar verwachting 30 à 50 dik.  
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Fysieke kwaliteit 

Aangezien in het plangebied afdekkende pakketten aanwezig zijn is mogelijk sprake van een goede 

conservering van de archeologische resten. Resten uit de periode laat -paleolithicum bestaan uit een 

strooiing van met name vuursteen en ondiepe grondsporen. Dergelijke resten kunnen alleen nog in situ 

worden verwacht indien het podzolprofiel nog intact aanwezig is. Indien deze door bewerking van de 

bodem is opgenomen in de bouwvoor en het humeuze dek, dan worden archeologische resten uit deze 

periode niet meer verwacht. Indien het podzolprofiel niet meer aanwezig is, dan is ook het 

vondstniveau van vindplaatsen uit de periode neolithicum tot en met de middeleeuwen waarschijnlijk 

niet meer intact. In dat geval zijn alleen de diepere grondsporen mogelijk nog aanwezig.  

 

 

 

Figuur 10. Diagram voor archeologische vondst- en spoorcomplexen. Rode kader: aanduiding van de situatie in het 

plangebied. 

Fysieke kwaliteit 

Aangezien in het plangebied afdekkende pakketten ontbreken is mogelijk sprake van een slechte 

conservering van de archeologische resten. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. De gevolgde 

onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van het door de bevoegde overheid 

goedgekeurde PvA (Leuvering, 2022). Het veldonderzoek is uitgevoerd op 13 juni 2022. 

In het plangebied zijn 13 boringen verricht in een grid van 30 bij 35 m in 3 in zuidwest - noordoost 

georiënteerde raaien (figuur 11). Ten behoeve van de optimale spreiding versprongen de boorpunten 

ten opzichte van de volgende raai 17,5 m van elkaar, waardoor een systeem van gelijkbenige 

driehoeken ontstond. 

Er is geboord tot maximaal 240 cm -mv met een Edelmanboor (7 cm). De boringen zijn tijdens het 

veldwerk lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) digitaal beschreven 

in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah3: zie bijlage 3) en met behulp van een RTK-GPS 

ingemeten. Van alle boringen is de hoogte bepaald met behulp van een RTK-GPS. 

Hoewel het onderzoek een verkennend onderzoek betreft, is het opgeboorde materiaal in het veld door 

middel van verbrokkeling en versnijding gecontroleerd op de aanwezigheid van a rcheologische 

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

3.2 Resultaten 

3.2.1 Veldwaarnemingen 

Het plangebied bestond tijdens de uitvoer van het veldwerk uit een paardenweide. Het terrein heeft een 

licht glooiend reliëf. In het westelijke deel van het plangebied was in het veld een wat meer abrupte 

sprong in het maaiveld zichtbaar. Deze is ook op het AHN duidelijk ter herkennen.  
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Figuur 11. De uitgevoerde boringen met de aangetroffen verstoringsdieptes, geprojecteerd op het AHN4. 

 

3.2.2 Geologie en bodem 

Aan de basis van de boringen (met uitzondering van boring 1 en 6) is een pakket klastische afzettingen 

aangetroffen met een sterk wisselende samenstelling. De lithologie binnen dit pakket loopt uiteen van 

zandige leem tot grindhoudend grof zand. De grens tussen de leem- en zandlagen is steeds abrupt. 

Deze afzettingen zijn in het veld geïnterpreteerd als fluvioperiglaciale afzettingen. Het betreft 

waarschijnlijk sediment dat door smeltwater van de ten noordoosten van het plangebied gelegen kleine 

stuwwal is gespoeld. 

Op de fluvioperiglaciale afzettingen is een laag goed gesorteerd, matig fijn, zwak siltig zand 

aangetroffen. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand en wordt gerekend tot het Laagp akket van 
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Wierden, dat onderdeel uitmaakt van de Formatie van Boxtel. De totale dikte van het dekzand binnen 

het plangebied is gering. In het oostelijke deel van het plangebied bedraagt de dikte niet meer dan 

enkele decimeters. In het relatief hoog gelegen westelijke deel van het plangebied is het 

dekzandpakket wat dikker, tot meer dan 1 meter.  

De top van het bodemprofiel bestaat in alle boringen uit een donker bruingrijze, matig fijne, zwak siltige 

zandlaag, die sterk humushoudend is. Dit is de A-horizont, die hier waarschijnlijk is opgebracht tijdens 

bewerking en bemesting van de bodem. De dikte van deze A-horizont varieert van 20 tot 40 cm, 

waardoor deze niet altijd dik genoeg is om geclassificeerd te worden als een matig dik esdek van een 

laarpodzolgrond, het bodemtype dat op grond van de bodemkaart binnen het plangebied werd 

verwacht. In de A-horizont zijn in het geheel geen insluitsels aangetroffen op grond waarvan er iets 

gezegd kan worden over de datering van deze laag. Er zijn zelfs geen puinfragmenten in aangetroffen. 

Tussen de A-horizont en intacte dekzand is vaak een geroerde zandlaag aangetroffen, waarin 

zandbrokken zijn waargenomen. Een deel van de zandbrokken waren herkenbaar als de restanten van 

een inspoelingshorizont (podzol B-horizont). In slechts één boring zijn in de geroerde zandlaag ook 

veenbrokken waargenomen.  

 

 

Figuur 12. Doorsnede door de ondergrond van het plangebied over boring 1 tot en met 5.  

 

In boring 9 is tussen 30 en 75 cm beneden maaiveld een donker oranjebruine laag dekzand 

aangetroffen. Deze laag werd in het veld geïnterpreteerd als een podzol -B horizont. Gezien het feit dat 

deze dekzandlaag direct op een laag zandige leem ligt is het betreft het echter waarschijnlijk een laag 

dekzand die verrijkt is aan ijzer als gevolg van op de onderliggende leemlaag stagnerend grondwater. 

In figuur 11 zijn met de rode labels de aangetroffen verstoringsdieptes weergegeven. De verstoring van 

de ondergrond is in de meeste gevallen beperkt tot de A-horizont en de daaronder gelegen geroerde 

laag met zand- en veenbrokken. In twee boringen (boring 3 en 10) is de ondergrond tot meer dan een 

meter beneden maaiveld verstoord. Uit de boringen is niet duidelijk geworden waar deze verstoringen  
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aan toe te schrijven zijn. Een mogelijke verklaring voor in een enkele boring voorkomende diepere 

verstoring is dat het een dichtgegooide sloot betreft. Historisch kaartmateriaal geeft hier ter plaatse van 

de betreffende boringen echter geen aanwijzingen voor. Vermoedelijk betreffen het lokale 

vergravingen. 

3.2.3 Archeologische indicatoren 

Tijdens het veldonderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Let wel, het onderzoek 

betrof een verkennend booronderzoek en had ook niet tot doel archeologische vindplaatsen op te 

sporen, aangezien de boordichtheid en boordiameter hiertoe ontoereikend waren.  

3.3 Archeologische relevantie 

Binnen het plangebied werden op grond van het bureauonderzoek archeologische resten verwachting 

uit de periode laat-paleolithicum tot en met de late middeleeuwen. De archeologische resten werden 

verwacht in de top van het dekzand, onder het matig dikke esdek van de laarpodzolgrond die werd 

verwacht. Uit de boringen is gebleken dat er binnen het plangebied geen sprake (meer) is van e en 

podzolbodem in het dekzand. In verschillende boringen is tussen de A-horizont en het onderliggende 

intacte dekzand een geroerde laag aangetroffen waarin een verploegde podzol -B horizont herkenbaar 

was. Op grond van deze resultaten kan de verwachting voor archeologische resten uit de steentijd naar 

laag worden bijgesteld. 

Uit de boringen is ook gebleken dat het plangebied in een relatief laag gelegen deel van het 

pleistocene landschap lag. Alleen in het westelijke deel is sprake van een dekzandpakket dikk er dan 1 

m. In het oosten is een dunne dekzandlaag aanwezig die op een pakket fluvioperiglaciale afzettingen 

ligt, die is door smeltwater vanaf de nabijgelegen stuwwal is gespoeld. De in boring 5 direct onder de 

bouwvoor aangetroffen veenbrokken wijzen er op dat in ieder geval het oostelijke deel van het 

plangebied mogelijk bedekt is geweest met veen, wat het een minder aantrekkelijke locatie maakte 

voor bewoning. Bovendien is dat veen, vermoedelijk in de nieuwe tijd, afgegraven . Op grond van deze 

waarnemingen wordt de verwachting voor de periode bronstijd tot en met de late middeleeuwen op laag 

gesteld. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusie 

Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende 

uitspraken worden gedaan: 

Binnen het plangebied werden op grond van het bureauonderzoek archeologische resten verwachting 

uit de periode laat-paleolithicum tot en met de late middeleeuwen. Uit de boringen is gebleken dat er 

binnen het plangebied geen sprake (meer) is van een podzolbodem in het dekzand. Op grond van deze 

resultaten kan de verwachting voor archeologische resten uit de steentijd naar laag worden bijgesteld.  

Uit de boringen is ook gebleken dat het plangebied in een relatief laag gelegen deel van het 

pleistocene landschap lag met natte omstandigheden, wat het een minder aantrekkelijke locatie maakte 

voor bewoning. Bovendien is het veen, vermoedelijk in de nieuwe tijd, afgegraven. Op grond van deze 

waarnemingen wordt de verwachting voor de periode bronstijd tot en met  de late middeleeuwen op laag 

gesteld. 

4.2 Advies 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat in het plangebied geen archeologische resten 

bedreigd worden. Daarom wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit 

het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. 

  

4.3 Tot slot 

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid , de gemeente Soest, deze al dan 

niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  
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Bijlage 1. Tijdschaal 
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Bijlage 2. Motivatie geraadpleegde bronnen 

LS03 en LS04, motivatie voor de keuze van de geraadpleegde bronnen (+ indien van toepassing) 
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Bodemkaart van NL  +         

Geologische kaart van NL  +         

Geomorfologische kaart van NL  +         

Gedetailleerde bodemkaarten      +     

DINO  +         

Gegevens milieukundig bodemonderzoek      +     

Actueel Hoogtebestand Nederland  +         

Lucht- en satellietfoto’s  +         
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Historische kaarten van Nederland  +         

Beeldmateriaal bouwhistorie      +     

Archeologische en cultuurhistorische rapportages  +         

Archieven (RAAP)  +         

Eigenaar en gebruiker  +         

AMK  +         

ARCHIS  +         

CMA           

CAA           

CHW           

Literatuur (arch./aardwet.)  +         

Gebiedsgerichte specialisten  +         

Amateurarcheologen         
 Niet 
geraadpleegd 

Gemeentelijke waarden- of verwachtingskaart  +         

Archeologisch depot           



Plangebied Insingerstraat te Soest, gemeente Soest; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en 

inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

 

 

RAAP-rapport 5900 / versie 23-06-2022   [35] 

 

Bijlage 3. Boorbeschrijvingen 

 



bron: Soin.geojson - 20-06-2022 15:05:01

Boring: SOIN_1
Kop algemeen: Projectcode: SOIN, Boornummer: 1, Beschrijver(s): HL,FB,SB, Datum: 13-06-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 147811, Y-coördinaat in meters: 463833, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 4.882, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Utrecht, Gemeente: Soest
Uitvoering: Opdrachtgever: BOOT, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%)
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
40 / 4.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 65, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verploegd
65 / 4.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
90 / 3.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 3.68

Boring: SOIN_2
Kop algemeen: Projectcode: SOIN, Boornummer: 2, Beschrijver(s): HL,FB,SB, Datum: 13-06-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 147843, Y-coördinaat in meters: 463849, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 4.37, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Utrecht, Gemeente: Soest
Uitvoering: Opdrachtgever: BOOT, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
40 / 3.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verploegd
50 / 3.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
80 / 3.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: leemlagen-enkele-dik, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
fluvioperiglaciale afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Bodem: IJzer/mangaan: veel Fe-vlekken
100 / 3.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: leemlagen-enkele-dun, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
fluvioperiglaciale afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Einde boring 140 / 2.97



bron: Soin.geojson - 20-06-2022 15:05:01

Boring: SOIN_3
Kop algemeen: Projectcode: SOIN, Boornummer: 3, Beschrijver(s): HL,FB,SB, Datum: 13-06-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 147874, Y-coördinaat in meters: 463864, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 4.092, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Utrecht, Gemeente: Soest
Uitvoering: Opdrachtgever: BOOT, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
25 / 3.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verploegd
55 / 3.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: IJzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
115 / 2.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: matig grindig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: leemlagen-enkele-dun,
Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Lithogenese: fluvioperiglaciale afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Einde boring 150 / 2.59



bron: Soin.geojson - 20-06-2022 15:05:01

Boring: SOIN_4
Kop algemeen: Projectcode: SOIN, Boornummer: 4, Beschrijver(s): HL,FB,SB, Datum: 13-06-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 147905, Y-coördinaat in meters: 463880, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 4.021, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Utrecht, Gemeente: Soest
Uitvoering: Opdrachtgever: BOOT, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
25 / 3.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verploegd
60 / 3.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, IJzer/mangaan: veel Fe-vlekken
80 / 3.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluvioperiglaciale
afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
110 / 2.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: matig grindig, Mediaanklasse: zeer fijn, Sublagen1: leemlagen-enkele-dun,
Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluvioperiglaciale afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 150 / 2.52



bron: Soin.geojson - 20-06-2022 15:05:01

Boring: SOIN_5
Kop algemeen: Projectcode: SOIN, Boornummer: 5, Beschrijver(s): HL,FB,SB, Datum: 13-06-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 147937, Y-coördinaat in meters: 463895, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 3.995, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Utrecht, Gemeente: Soest
Uitvoering: Opdrachtgever: BOOT, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
30 / 3.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en veenbrokken, Bodemkundige interpretatie: verploegd
50 / 3.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: IJzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
60 / 3.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-oranje-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, IJzer/mangaan: veel Fe-vlekken
95 / 3.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluvioperiglaciale
afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Bodem: IJzer/mangaan: veel Fe-vlekken
115 / 2.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Sublagen1: grindlagen-enkele-dun, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
fluvioperiglaciale afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 150 / 2.50



bron: Soin.geojson - 20-06-2022 15:05:01

Boring: SOIN_6
Kop algemeen: Projectcode: SOIN, Boornummer: 6, Beschrijver(s): HL,FB,SB, Datum: 13-06-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 147814, Y-coördinaat in meters: 463868, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 4.735, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Utrecht, Gemeente: Soest
Uitvoering: Opdrachtgever: BOOT, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%)
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Brokken en vlekken: zandbrokken
25 / 4.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: IJzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
45 / 4.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
75 / 3.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 130 / 3.44

Boring: SOIN_7
Kop algemeen: Projectcode: SOIN, Boornummer: 7, Beschrijver(s): HL,FB,SB, Datum: 13-06-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 147845, Y-coördinaat in meters: 463883, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 3.84, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Utrecht, Gemeente: Soest
Uitvoering: Opdrachtgever: BOOT, Uitvoerder: RAAP West

0 / 3.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: wortels-spoor (<1%)
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
25 / 3.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 65, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
65 / 3.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: IJzer/mangaan: Fe-concreties
90 / 2.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: fluvioperiglaciale
afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 120 / 2.64



bron: Soin.geojson - 20-06-2022 15:05:01

Boring: SOIN_8
Kop algemeen: Projectcode: SOIN, Boornummer: 8, Beschrijver(s): HL,FB,SB, Datum: 13-06-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 147876, Y-coördinaat in meters: 463899, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 3.779, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Utrecht, Gemeente: Soest
Uitvoering: Opdrachtgever: BOOT, Uitvoerder: RAAP West

0 / 3.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
30 / 3.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, IJzer/mangaan: veel Fe-vlekken
55 / 3.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithologie vrijveld: leembrokken
70 / 3.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Lithogenese: fluvioperiglaciale afzettingen, Lithostratigrafie:
Fv Boxtel
95 / 2.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: zeer fijn, Lithogenese: fluvioperiglaciale
afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Einde boring 120 / 2.58

Boring: SOIN_9
Kop algemeen: Projectcode: SOIN, Boornummer: 9, Beschrijver(s): HL,FB,SB, Datum: 13-06-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 147908, Y-coördinaat in meters: 463914, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 3.961, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Utrecht, Gemeente: Soest
Uitvoering: Opdrachtgever: BOOT, Uitvoerder: RAAP West

0 / 3.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
20 / 3.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: verploegd tot in B-horizont, Brokken en vlekken: zandbrokken
30 / 3.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-oranje-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, IJzer/mangaan: veel Fe-vlekken
75 / 3.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluvioperiglaciale
afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, Lithologie vrijveld: verspoeld
Bodem: IJzer/mangaan: Fe-concreties
110 / 2.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: grindlagen-enkele-dun, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluvioperiglaciale afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 150 / 2.46
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Boring: SOIN_10
Kop algemeen: Projectcode: SOIN, Boornummer: 10, Beschrijver(s): HL,FB,SB, Datum: 13-06-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 147785, Y-coördinaat in meters: 463887, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 4.711, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Utrecht, Gemeente: Soest
Uitvoering: Opdrachtgever: BOOT, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithologie
vrijveld: steenkool
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
40 / 4.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 85, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: verploegd tot in B-horizont, IJzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Indicatoren overig 1: grind-enkel fragment
85 / 3.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
95 / 3.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: IJzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
110 / 3.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Indicatoren overig 1: grind-enkel fragment
130 / 3.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: matig grindig, Mediaanklasse: matig fijn, Spreidingsklasse: slecht gesorteerd,
Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluvioperiglaciale afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Einde boring 160 / 3.11
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Boring: SOIN_11
Kop algemeen: Projectcode: SOIN, Boornummer: 11, Beschrijver(s): HL,FB,SB, Datum: 13-06-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 147816, Y-coördinaat in meters: 463902, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 4.274, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Utrecht, Gemeente: Soest
Uitvoering: Opdrachtgever: BOOT, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: wortels-spoor (<1%)
20 / 4.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 25, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: wortels-spoor (<1%)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, Brokken en vlekken: zandbrokken
25 / 4.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
45 / 3.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
90 / 3.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 105, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
105 / 3.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Lithogenese: fluvioperiglaciale afzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Bodem: IJzer/mangaan: Fe-concreties, Brokken en vlekken: zandbrokken
145 / 2.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: matig grindig, Mediaanklasse: matig fijn, Spreidingsklasse: slecht gesorteerd,
Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluvioperiglaciale afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Einde boring 170 / 2.57
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Boring: SOIN_12
Kop algemeen: Projectcode: SOIN, Boornummer: 12, Beschrijver(s): HL,FB,SB, Datum: 13-06-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 240
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 147847, Y-coördinaat in meters: 463918, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 4.027, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Utrecht, Gemeente: Soest
Uitvoering: Opdrachtgever: BOOT, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
20 / 3.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, IJzer/mangaan: veel Fe-vlekken
30 / 3.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 85, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
85 / 3.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 105, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-oranje-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Lithogenese: fluvioperiglaciale afzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Bodem: IJzer/mangaan: veel Fe-vlekken
105 / 2.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: leemlagen-enkele-dun, Lithogenese: fluvioperiglaciale
afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
115 / 2.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: matig grindig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: leemlagen-enkele-dik
140 / 2.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Lithogenese: beekafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
160 / 2.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig, Lithogenese: fluvioperiglaciale afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken
180 / 2.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: groen
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken
235 / 1.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: fluvioperiglaciale afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Laag opmerking: Opmerking: boor loopt leeg
Einde boring 240 / 1.63
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Boring: SOIN_13
Kop algemeen: Projectcode: SOIN, Boornummer: 13, Beschrijver(s): HL,FB,SB, Datum: 13-06-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 147879, Y-coördinaat in meters: 463933, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 4.103, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Utrecht, Gemeente: Soest
Uitvoering: Opdrachtgever: BOOT, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
30 / 3.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Brokken en vlekken: zandbrokken
45 / 3.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
95 / 3.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik, Lithogenese: fluvioperiglaciale afzettingen, Lithostratigrafie:
Fv Boxtel
Bodem: IJzer/mangaan: Fe-concreties
135 / 2.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: fluvioperiglaciale
afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Einde boring 150 / 2.60
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