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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding bestemmingsplan

Op 14 december 2009 heeft de gemeenteraad van Enschede de Structuurvisie gebiedsontwikkeling 

luchthaven Twente e.o. vastgesteld. Hiermee is de keuze gemaakt voor een gebiedsontwikkeling gericht op 

de realisering van een compacte luchthaven in het groen met ruimte voor ontwikkeling van bedrijvigheid, 

natuurontwikkeling, leisure en een beperkt woningbouwprogramma. 

De voormalige militaire kampen Zuidkamp, Prins Bernhardpark en Overmaat worden getransformeerd tot in 

het landschap gesitueerde woonenclaves, waarbij een groot deel van de historische bebouwing en de 

oorspronkelijke ruimtelijke structuur behouden blijft.

Bij de herontwikkeling van Prins Bernhardpark is het behoud van de bestaande panden (officiersmess en vier 

woningen), groenstructuur en lanen uitgangspunt, met de uitgifte van kavels voor woningen. Voor de mess 

wordt gekeken naar hergebruik, waarvoor mogelijkheden gezien worden in de vorm van hergebruik van het 

pand voor woningen gecombineerd met bijvoorbeeld kantoor- en praktijkruimte, een galerie, bed en breakfast 

of kleinschalige horeca. 

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Het gebied waarop het bestemmingsplan “Prins Bernhardpark” betrekking heeft is gelegen in stadsdeel 

Noord en maakt deel uit van de buurt 'Lonneker-West'. Het plangebied wordt begrensd door de Bergweg aan 

de westzijde, aan de noord- en zuidzijde door agrarische en natuurgronden en aan de oostzijde door de 

Oldenzaalsestraat.

Figuur 1: b lauwomlijnd plangebied Prins Bernhardpark
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1.3  Geldende juridische regelingen

Voor het plangebied geldt momenteel het bestemmingsplan 'Buitengebied 1996'. Binnen het plangebied 

geldt de bestemming 'Militair terrein'. De voor militair aangewezen gronden zijn bestemd voor militaire 

doeleinden. 

1.4  Wettelijk kader

Een bestemmingsplan is een juridisch ruimtelijk beleidsdocument, waarin de bestemming van de gronden 

met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde gebruiks- en bouwregels en de daarop aanwezige 

bebouwing worden vastgelegd, maar waarin ook ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn opgenomen. 

Het wettelijk kader van een bestemmingsplan zijn de Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro) en het Besluit 

ruimtelijke ordening (hierna Bro). 

Wet ruimtelijke ordening

De Wro schrijft voor dat de gemeenteraad "voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer 

bestemmingsplannen vaststelt, waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van 

de in dat plan begrepen grond wordt aangewezen en met het oog op die bestemming regels worden 

gegeven".

Besluit ruimtelijke ordening 

In het Bro is geregeld hoe een bestemmingsplan en andere ruimtelijke plannen er uit moeten zien, wat 

vastgelegd moet worden en wat meegewogen moet worden De toelichting moet daarom vermelden wat de 

uitkomsten zijn van onderzoeken over ecologie/flora/fauna, hoe het is gesteld met de waterhuishouding, of de 

Wet milieubeheer van toepassing is voor bijvoorbeeld een Milieu Effect Rapport, of sprake is van 

archeologie/cultuurhistorie, welke milieukwaliteitseisen wat betreft lucht, bodem, geluid bij het plan betrokken 

zijn en welk beleid van gemeente, provincie en Rijk een rol speelt.

1.5  Adviezen, vooroverleg en procedure

Adviezen

Voorafgaand aan het in procedure brengen van een bestemmingsplan vragen burgemeester en wethouders 

aan het binnen het plangebied werkzame erkende wijkorgaan advies uit te brengen over het in voorbereiding 

zijnde bestemmingsplan. Dit is geen wettelijke procedurestap maar een binnen de gemeente Enschede 

gehanteerde werkwijze die is vastgelegd in de Regeling Wijkorganen 2003 en nader uitgewerkt in de notitie 

Wijkorganen en Adviesafspraken. Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Prins Bernhardpark” is 

de Dorpsraad Lonneker actief. De Dorpsraad Lonneker is gevraagd schriftelijk advies uit te brengen. Het 

advies van de dorpsraad Lonneker is op 11 maart 2015 ontvangen. 

Inhoud advies

De dorpsraad kan zich vinden in het aangepaste aantal woningen. De gevolgen van de ontwikkeling voor de al 

hoog ervaren verkeersdruk op de Oldenzaalsestraat vinden ze onderbelicht in de plantoelichting. De vraag 

wordt daarnaast gesteld of er rekening is gehouden met de plannen voor de voormalige vliegbasis Twente op 

het gebied van geluid. Tenslotte stellen ze de vraag op welke termijn de bewoning gerealiseerd zal worden 

rekening houdend met de ontwikkeling van Zuidkamp als woongebied.

Gemeentelijke reactie

Uit de meest recente verkeersonderzoeken blijkt dat er nog voldoende ruimte zit tussen de werkelijke 
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verkeersmetingen en de capaciteit van de Oldenzaalsestraat. Een ontwikkeling van 30 woningen waarbij 

gemiddeld zes verkeersbewegingen per dag per woning een reële aanname is zorgt voor een zeer beperkte 

toename ten opzichte van het huidige gebruik. Er blijft nog voldoende ruimte tussen het gebruik en de 

capaciteit van de weg.

Bij de ontwikkeling van de plannen voor Pr. Bernhardpark is rekening gehouden met de plannen voor de 

andere delen van de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente eo. Deze afweging heeft plaatsgevonden in 

zowel de structuurvisie uit 2009 en het ontwikkelingsplan uit 2012. De in de "Nota van Uitgangspunten 

omgevingsplan Middengebied" (behandeld maart 2015 in de gemeenteraad van Enschede) opgenomen 50 

dB(A) opgenomen geluidscontour ligt bijvoorbeeld buiten het plangebied Prins Bernhardpark.

Sinds het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan voor 't Vaneker eind 2014 zit er vaart in de verkoop 

van de kavels. Er zijn al meerdere bestaande panden en kavels verkocht, voor een aantal kavels is een 

betaalde reservering en daarnaast zijn er diverse opties. Door de beperktere omvang van Prins Bernhardpark 

en de verschillen in inrichting en type verkaveling wordt niet verwacht dat de verkoop voor 't Vaneker gaat 

stagneren door Prins Bernhardpark. Planning is dat het bestemmingsplan uiterlijk eind 2015 onherroepelijk 

is. Net als bij 't Vaneker zal deze datum bepalend zijn voor de uitgifte van de kavels. 

Vooroverleg bestemmingsplan “Prins Bernhardpark”

Het bestemmingsplan “Prins Bernhardpark” maakt ontwikkelingen mogelijk waarbij het ruimtelijke belang 

van de provincie Overijssel van toepassing is. De provincie heeft geen vooroverlegreactie en/of zienswijze 

kenbaar gemaakt.

Procedure

Vooraankondiging

Burgemeester en wethouders moeten burgers en anderen informeren over het voornemen een 

bestemmingsplan voor te bereiden op verzoek van een derde of uit eigen beweging. Dat voornemen wordt 

gepubliceerd in het gemeentelijk huis-aan-huisblad en op internet.

In dit geval is het voornemen om een nieuw bestemmingsplan genaamd “Prins Bernhardpark” in 

voorbereiding te nemen op 12 maart 2014 gepubliceerd in het gemeentelijk blad “Huis aan Huis" en op de 

website van de gemeente Enschede. 

Terinzagelegging ontwerpplan

In de Wro staat dat op de procedure van een bestemmingsplan de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Dit betekent 

dat het ontwerp van een bestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage moet worden 

gelegd. Deze terinzagelegging biedt iedereen de mogelijkheid om gedurende die periode zienswijzen naar 

voren te brengen bij de gemeenteraad. Die terinzagelegging wordt gepubliceerd in de Nederlandsche 

Staatscourant en in het gemeentelijk blad "Huis aan Huis" en langs “elektronische weg”, dus internet. 

Zienswijzen 

Van de eventueel ingekomen zienswijzen en de gemeentelijke beantwoording daarvan wordt een verslag 

gemaakt dat als bijlage bij het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan wordt gevoegd.

Rechtsbescherming

De Crisis en Herstelwet is van toepassing op dit bestemmingsplan. Na vaststelling van het 

bestemmingsplan door de gemeenteraad staat voor belanghebbenden nog de mogelijkheid open om bij de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 2  Planologisch beleidskader

2.1  Ruimtelijk beleid en regels van de provincie Overijssel

2.1.1  Omgevingsvisie Overijssel

Het ruimtelijk beleid van de provincie Overijssel staat vooral in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 

die Provinciale Staten van Overijssel op 1 juli 2009 hebben vastgesteld en geactualiseerd bij besluit van 3 juli 

2013. De Omgevingsvisie is een integrale visie waarin de beleidsambities en doelstellingen staan die van 

provinciaal belang zijn voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van Overijssel. Het uitgangspunt is 

gericht op het jaar 2030. De visie biedt kaders in de vorm van ontwikkelingsperspectieven voor de groene 

omgeving en stedelijke omgeving. Daarbinnen krijgen gemeenten, waterschappen, maatschappelijke 

organisaties en andere initiatiefnemers mogelijkheden om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren. 

De hoofdambitie van de visie is een toekomst vaste groei van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag 

op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden. In het beleid van de provincie staan daarom de zorg 

voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid centraal. De provincie wil ruimtelijke kwaliteit realiseren door vooral 

in te zetten op het beschermen van bestaande kwaliteiten en deze te verbinden met nieuwe ontwikkelingen. 

Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving staat voorop, in combinatie met een goed 

vestigingsklimaat, een goede woonomgeving en een fraai buitengebied. De essentiële gebiedskenmerken 

zijn daarbij het uitgangspunt.

Om deze ambities waar te kunnen maken bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. De filosofie van dit 

model is dat de provincie samen met partners een gezamenlijke visie of doel deelt en dat vervolgens elke 

partij in de eigen verantwoordelijkheidssfeer in actie komt. Het uitvoeringsmodel heeft drie niveaus: generieke 

beleidskeuzes, ontwikkelperspectieven en gebiedskenmerken. Aan de hand van deze niveaus wordt duidelijk 

of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en of er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en 

hoe de ontwikkeling uitgevoerd kan worden.

In het resterende deel van deze paragraaf wordt nader ingegaan op de generieke beleidskeuzes, de 

ontwikkelingsperspectieven en de gebiedskenmerken voor zover van toepassing op het plangebied.

2.1.2  Omgevingsverordening Overijssel

De hoofdlijnen van de Omgevingsvisie zijn juridisch geborgd in de Omgevingsverordening. Het gaat om de 

onderwerpen uit de visie die de provincie zo belangrijk vindt dat deze dwingend worden opgelegd.

In de verordening staan algemene regels op het gebied van de ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, water 

en bodem. De verordening als juridisch instrument om de doorwerking van provinciaal beleid af te dwingen, 

is beperkt tot die onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van algemene regels noodzakelijk is om 

provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen. De 

Omgevingsverordening geeft regels aan gemeenten die bij het maken van bestemmingsplannen in acht 

genomen moeten worden. 

Toetsing bestemmingsplan aan de omgevingsverordening Overijssel

In de in augustus 2013 geconsolideerde Omgevingsverordening zijn o.a. regels opgenomen t.a.v. 

concentratie, zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik (titel 2.1), cultuurhistorie (titel 2.11) en de ruimtelijke 

reservering Luchthaven Twente (titel 2.21). 

In met name de hoofdstukken 2, 3 en 4 van deze toelichting wordt aangetoond dat de ontwikkeling past 

binnen de verordening, omdat het uitgangspunt is om bestaande gebouwen en infrastructuur her te 

gebruiken en dit niet leidt tot milieukundige bezwaren.
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2.1.3  Ruimtelijke visie gebiedsontwikkeling luchthaven Twente

Op 16 juni 2010 hebben Provinciale Staten van Overijssel de Ruimtelijke visie gebiedsontwikkeling 

luchthaven Twente vastgesteld. Deze ruimtelijke visie is een uitwerking van de Omgevingsvisie, waarin de 

provinciale kaders voor de gebiedsontwikkeling luchthaven Twente scherper worden neergezet. De ruimtelijke 

principes en beleidsuitgangspunten die in de Omgevingsvisie zijn vastgelegd, vormen het vertrekpunt voor het 

formuleren van de provinciale kaders voor de beoogde herontwikkeling. 

De provincie wil vanuit haar rol als gebiedsregisseur heldere kaders meegeven voor deze 

gebiedsontwikkeling en heeft daartoe een ruimtelijke visie voor de luchthaven Twente en omgeving 

ontwikkeld. Er is voor gekozen om deze kaderstellende ruimtelijke visie vast te stellen als uitwerking van de 

Omgevingsvisie om duidelijk te maken dat het algemene beleid dat in het kader van de Omgevingsvisie is 

ontwikkeld van toepassing blijft op de beoogde herontwikkeling van het gebied rond luchthaven Twente. 

Hieronder staan de relevante onderdelen uit de ruimtelijke visie voor het Prins Bernhardpark:

Woningbouw

De provincie zet in op differentiatie in woonmilieus om nu en in de toekomst voldoende ruimte te kunnen 

bieden aan de huisvesting van doelgroepen. Daarbij wordt groot belang gehecht aan de afstemming over de 

woningbouwprogrammering met buurgemeenten en de provincie. Voor de gebiedsontwikkeling betekent dit 

dat waar ruimte wordt geboden voor de bouw van nieuwe woningen, deze woningbouw uiteraard zal moeten 

passen binnen het gemeentelijk beleid. 

De centrale ambitie voor de ontwikkeling van landelijk wonen en werken geeft invulling aan het principe van 

zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik en biedt ruimte voor een wervend woon-, werk- en leefklimaat. Behoud en 

ontwikkeling van de gebiedskenmerken en onder andere cultuurhistorische waarden staan daarbij centraal. 

Het deelgebied Prins Bernhardpark was in vroegere tijden de plek waar de officieren verbleven. Een restant 

daarvan is de officiersmes die hier nog staat. Op dit moment staan er 3 woningen, maar in het verleden was 

hier meer bebouwing aanwezig. Het patroon kan hersteld worden door het toevoegen van enkele nieuwe 

woningen. Voor de bestaande officiersmes wordt gezocht naar een passende nieuwe invulling. Het gebied 

kan goed ontsloten worden via de Deventerstraat naar de Oldenzaalsestraat. 

2.1.4  Toetsing bestemmingsplan aan beleid en regels van de provincie Overijssel

Voor de beoordeling van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn drie onderdelen in het bijzonder van belang in 

de Omgevingsvisie, namelijk:

1. Generieke beleidskeuzes

Generieke beleidskeuzes vloeien voort uit keuzes van EU, Rijk of provincie. Het zijn keuzes die bepalend zijn 

of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk zijn. In de Omgevingsvisie is onder meer aangegeven voor het 

plangebied dat het gebied ligt in de concreet begrensde EHS (zie hieronder). 

2. De ontwikkelingsperspectieven

Realisatie groene hoofdstructuur: concreet begrensde EHS, bestaande natuur (inclusief water)

Dit ontwikkelingsperspectief omvat gebieden met als hoofdaccent de ontwikkeling van natuur en versterking 

van het watersysteem. Dit omvat de EHS (inclusief de Natura 2000-gebieden) en het watersysteem. De 

groen-blauwe hoofdstructuur is dooraderd met beken, waterlopen, bronnen en vennen. Het behouden en 

ontwikkelen van natuur- en landschapskwaliteiten staan hier voorop. In dit ontwikkelingsperspectief staan de 

kwaliteitsambities Natuur als ruggengraat en Continu en beleefbaar watersysteem voorop. Het perspectief op 

provinciaal/regionaal niveau (via de realisering van de EHS is om de gebieden met hoge natuurwaarden 

(weer) in een onderling verband te brengen. Hierdoor ontstaat er een robuust systeem waar plant- en 

diersoorten stevige levensgemeenschappen in kunnen ontwikkelen, waar natuurlijke processen meer vrij 

spel kunnen krijgen en waartussen vrije uitwisseling van plant en dier mogelijk is. Behoud en - waar mogelijk 

- toename van de biodiversiteit is een belangrijk doel. 

3. Gebiedskenmerken
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De in de omgevingsvisie beschreven gebiedskenmerken geven inzicht in de kenmerken van verschillende 

gebieden en wat in die gebiedskenmerken van provinciaal belang is voor hoe een ontwikkeling invulling krijgt. 

De kwaliteitsopgaven en -voorwaarden op basis van gebiedskenmerken kunnen te maken hebben met 

landschappelijke inpassing, infrastructuur, milieuaspecten, bodemaspecten, cultuurhistorie, toeristische en 

recreatieve aantrekkingskracht, natuur, water etc. De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar 

meestal richtinggevend of inspirerend. 

Natuurlijke laag - Stuwwallen en ruggen

De afwisseling van opgewaaide ruggen en uitgesleten beekdalen en de daarbij horende hoogteverschillen 

kenmerken de dekzandvlaktes van Overijssel. Opvallend is de overwegend oost-west georiënteerde richting 

van ruggen en dalen.

Laag van het agrarisch cultuurlandschap - jonge heide- en broekontginningslandschap

Veel heidegebieden en nattere delen van het landschap zijn ontgonnen en/of vergaand ontwaterd. Daarmee 

is een nieuw landschap ontstaan. De dragende lineaire structuren van lanen, bosstroken en waterlopen en 

ontginningslinten met erven en de kenmerkende grote ruimtematen bepalen nu het beeld. 

De stedelijke laag en de lust en leisurelaag zijn niet van toepassing. 

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke ontwikkeling 

niet volledig in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel verwoorde en in de 

Omgevingsverordening verankerde provinciaal ruimtelijk beleid. Er heeft een doorvertaling van de 

oorspronkelijke omgevingsvisie plaatsgevonden in de ruimtelijke visie gebiedsontwikkeling Twente. Hierin is 

een herbegrenzing opgenomen van de EHS en is de woningbouw in lage dichtheid genoemd voor Prins 

Bernhardpark. Ten opzichte van de structuurvisie wordt een ander gebruik (kantoor / praktijkruimte / galerie of 

bed en breakfast) beoogd dan horeca vanwege de beperkte exploitatiemogelijkheden. Daarnaast gaat het 

bestemmingsplan uit van maximaal 30 nieuw toe te voegen woningen ten opzichte van circa 15 nieuwe 

woningen in de structuurvisie. Hier is voor gekozen vanwege de opzet van het nieuwe woongebied: door een 

hoger aantal wordt het community-gevoel verhoogd en het concept versterkt. De dichtheid sluit nog steeds 

aan bij het omliggend landelijk gebied. 

2.2  Gemeentelijk beleid

Deze paragraaf bevat een korte beschrijving van het algemene ruimtelijke relevante beleid van de gemeente 

Enschede. De inhoud van deze toelichting is zodanig opgebouwd dat eerst algemene informatie aan de orde 

komt en vervolgens onderwerpen die specifiek aan dit bestemmingsplan zijn toegeschreven. Het sectorale 

beleid wordt daarom verderop in deze toelichting behandeld.

2.2.1  Stedelijke Koers

Onder de noemer "Stedelijke Koers" heeft de gemeenteraad op 24 september 2012 ingestemd met een 

andere koers voor Enschede. Dat was nodig omdat vraag en aanbod in de vastgoedmarkt op het gebied van 

wonen, bedrijventerreinen en kantoren flink uit balans zijn. De maatschappij is veranderd. Het aantal 

projecten, de ambities en de plannen in Enschede die werden voorbereid en uitgevoerd pasten niet meer bij 

de huidige en toekomstige vraag. Om dit terug te brengen naar een realistisch aanbod heeft de 

gemeenteraad gekozen voor de plannen en projecten die het meest waardevol zijn voor de toekomst van 

Enschede en die de economie van Enschede en de regio zoveel mogelijk stimuleren. De financiële 

uitwerking hiervan vond plaats tijdens de behandeling van de Programmabegroting op 12 november 2012.
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In Enschede zullen niet alleen minder woningen worden gebouwd, maar ook andere soorten: minder 

appartementen en meer woningen met een tuin. De prognose voor de verkoop van grond voor 

bedrijventerreinen wordt naar beneden bijgesteld. Voor de kantorensector wordt naast verlagen van het aantal 

te bouwen kantoren ook gekeken naar hergebruik van bestaande kantoren, omdat er sprake is van leegstand.

Stedelijke Koers in relatie tot het plangebied

Enschede is een gemeente die voorop loopt als het gaat om de verkoop van grond voor (collectief) particulier 

opdrachtgeverschap. De markt voor kavels heeft zijn beperkingen in de vraag en er is dan ook in de Stedelijke 

Koers zorgvuldig gekeken naar concurrentie en fasering. Het plangebied van het Prins Bernhardpark is in de 

Stedelijke Koers integraal beoordeeld als een project dat doorgang moet ondervinden.

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het bestemmingsplan 'Prins Bernhardpark' in overeenstemming is met de 

Stedelijke Koers. 

2.2.2  Kantorenvisie Netwerkstad Twente

In 2012 is de Kantorenvisie Netwerkstad Twente  vastgesteld. Deze visie is opgesteld met als doel een beter 

beeld te krijgen van het functioneren van de Kantorenmarkt in Netwerkstad Twente en zo nodig te komen tot 

gezamenlijke afspraken, met als doel het faciliteren van een goed functionerende kantorenmarkt. Een van de 

beleidsuitgangspunten is geen nieuwe kantoorlocaties toe te voegen aan de bestaande. 

Kantorenvisie Netwerkstad Twente in relatie tot het plangebied

De voormalige officiersmess kan gekenschetst worden als een monumentaal pand. De Mess heeft in het 

bestemmingsplan Prins Bernhardpark de functieaanduiding 'Gemengd', waardoor onder andere ook 

kantoren op deze locatie mogelijk worden gemaakt. Door deze kantoorfunctie mogelijk te maken wordt 

bijgedragen aan het behoud van dit pand. Meegewogen is dat deze locatie een bijzonder karakter heeft en in 

het buitengebied is gelegen. Ze concurreert om die reden niet met binnenstedelijke kantoorlocaties, 

waardoor de kantoorfunctie in de Mess conform de Kantorenvisie Netwerkstad Twente is geoorloofd. 

 Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het bestemmingsplan 'Prins Bernhardpark' in overeenstemming is met de 

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. 

2.2.3  Horecabeleid

Vigerend beleid is het ontwikkelkader horeca 2005 – 2015. Volgens dit beleid is in het Horeca concentratie 

gebied (Oude Markt) en Horeca Ontwikkelingsgebied (Walstraat) als enige uitbreiding mogelijk en 

toegestaan. Voor de stadsdelen bestaat een consolidatiebeleid. Dit houdt in dat er geen nieuwe vestigingen 

worden toegestaan. 

Het horeca beleid geeft een mogelijkheid om bij een horeca sterlocatie een uitzondering op het beleid te 

maken op basis van het uitzonderlijke en monumentale karakter van het pand waarbij de vestiging van een 

horeca bedrijf in dat pand een bijdrage levert aan het behoud van dat pand. De officiersmess is een 

monumentaal pand en is op de kwaliteitskaart aangeduid als waardevolle karakteristieke bebouwing. 

Conclusie

Op basis van de aanwezige waarden en de instandshoudingsdoelstellingen wordt de officiersmess 

aangewezen als sterlocatie voor horeca-activiteiten.  
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2.2.4  Structuurvisies

De Wro verplicht iedere gemeente om voor het hele grondgebied één of meer structuurvisies vast te stellen 

voor een goede ruimtelijke ordening. Een soortgelijke verplichting geldt ook voor de provincies en het Rijk.

In een gemeentelijke structuurvisie staan de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied en 

de hoofdzaken van het ruimtelijk beleid. De structuurvisie bevat ook een uitvoeringsparagraaf waarin de raad 

aangeeft via welke instrumenten en bevoegdheden de voorgenomen ontwikkeling gerealiseerd zal kunnen 

worden.

Structuurvisie Enschede

De gemeenteraad van Enschede heeft op 26 september 2011 de Structuurvisie vastgesteld. Hierin is het 

bestaande ruimtelijk beleid uit de hieronder genoemde gemeentelijke nota's opgenomen en met elkaar in 

relatie gebracht.

Groenstructuur Actieplan, bevat de belangrijkste gemeentelijke ambities op het gebied van behouden en 

versterken van parken en groenstructuren;

Nieuwe Energie voor Enschede, bevat de gemeentelijke duurzaamheidsambities voor nieuwe 

ontwikkelingen, herstructurering en renovatie. Hierbij staat de reductie van CO2 centraal.

Gids Buitenkans, bevat op basis van landschapstypologieën en -plekken het kwalitatieve kader voor 

ontwikkelingen in het buitengebied;

Structuurvisie Luchthaven Twente en omgeving, bevat het ruimtelijke ontwikkelingskader voor de 

herontwikkeling van het terrein van de voormalige militaire vliegbasis Twente.

De individuele beleidsnota's zijn nog steeds van kracht omdat deze meer bevatten dan wat is opgenomen in 

de Structuurvisie.

In de Structuurvisie gaat het om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor de toekomst op het gebied van 

wonen, groen, economie, verkeer, milieu en gebiedsontwikkeling. 

Het doel van de Structuurvisie is het in samenhang presenteren van de hoofdlijnen van sectoraal of 

gebiedsgericht beleid. Het gaat om de hoofdlijnen van ruimtelijk beleid op de lange termijn, zodat er op 

projectniveau voldoende flexibiliteit is om in te kunnen spelen op veranderingen.

De Structuurvisie is continu in ontwikkeling. Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen en nieuw stedelijk beleid wordt 

de Structuurvisie aangevuld of nader uitgewerkt, zodat het een actueel strategisch en integraal kader vormt.

Sectorale en gebiedsgerichte structuurvisies

In aanvulling op de eerder genoemde integrale Structuurvisie, heeft de gemeenteraad van Enschede ook 

sectorale structuurvisies vastgesteld. Hierin worden specifieke onderwerpen geregeld. 

Woonvisie

Op 12 maart 2012 is de Woonvisie Enschede 2025 vastgesteld. De Woonvisie vormt een nadere uitwerking 

van de Structuurvisie, specifiek toegespitst op de gemeentelijke beleidsdoelstellingen ten aanzien van het 

wonen.

Woonvisie in relatie tot het plangebied Prins Bernhardpark

In overeenstemming met de Stedelijke Koers zijn de ontwikkelingen rondom de luchthaven inzake 

woningbouw meegenomen in de Woonvisie. De woningen rondom het vliegveld zijn vanaf 2015 geprioriteerd. 

De geplande woningbouw in het plangebied is derhalve in overeenstemming met de gemeentelijke 

woonvisie. 

Watervisie

Op 27 mei 2013 is de Watervisie 2013-2025 vastgesteld. Deze sectorale structuurvisie richt zich op het 

samen met partners in de waterketen aanpakken van waterknelpunten in Enschede op het gebied van 

hemelwateroverlast, grondwateroverlast, grondwaterverontreiniging en waterkwaliteit. De watervisie heeft 
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twee sporen, het oplossen van knelpunten en het realiseren van een zestal waterambities. 

De op te lossen knelpunten zijn:

Overbelasting van het rioolstelsel.

Grondwateroverlast.

Problemen met waterkwaliteit.

De Enschedese waterambities zijn:

Daar waar het kan is het regenwaterwater afgekoppeld van het gemengde riool.

De beleving van de groene en blauwe kwaliteit van Enschede versterken door water zichtbaar te maken.

Water in de buitenruimte wordt zoveel mogelijk benut voor het opvangen van extreme regenbuien en om 

bij warme perioden de stad te verkoelen.

De watergerelateerde component van de (woon)lasten blijft beheersbaar.

Enschedees gaan bewuster met water om en zijn meer betrokken bij de watervoorzieningen in de stad.

De waterpartners zorgen samen voor een goede waterkwaliteit en – kwantiteit in Enschede.

Watervisie i.r.t. het plangebied

Bij de herinrichting van het terrein zijn bovenstaande ambities het uitgangspunt. De bestaande gebouwen 

worden bij de herinrichting op het gebied van water betrokken.

Structuurvisie Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.

Op 14 december 2009 heeft de gemeenteraad (geamendeerd) de structuurvisie gebiedsontwikkeling 

luchthaven Twente e.o. vastgesteld. Hierin is gekozen voor optie B (herontwikkeling luchthaven).
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Figuur 2: uitsnede structuurvisie B uit Structuurvisie Luchthaven Twente e.o.

Ten zuiden van het vliegveld aan de voet van de Lonnekerberg ligt de nadruk op het uitbouwen van de 

landschappelijke kwaliteit van het gebied. Beekherstel en het ontwikkelen van nieuwe natuur opent het 

perspectief op een nieuwe verbinding in de Ecologische Hoofdstructuur zuidelijk van de luchthaven. In dit 

landschap zuidelijk van de luchthaven is ter plekke van de voormalige kampen plaats voor thematische 

woonclusters en vormen van leisure en bedrijvigheid. 
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Wonen

Er is behoefte aan een kwaliteitsverbreding op alle niveaus van de aanbodzijde van de woningmarkt in de 

omgeving. Dit biedt ruimte voor nieuwe concepten. Kansen hiervoor liggen met name in de binnenstedelijke 

ruimte en in het buitengebied, met de daaraan gelieerde specifieke woonconcepten en -milieus. De 

gemeente Enschede heeft tegelijkertijd als beleidsdoel het aanbod in het hogere segment van de 

woningmarkt uit te breiden, om zodanig het aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden te kunnen 

nastreven.

Structuurvisie Luchthaven Twente e.o. in relatie tot het plangebied

Prins Bernhardpark blijft landschappelijk gekenmerkt door twee lanen met daar omheen bebouwing in een 

losse groene opzet. De bebouwing zit in het midden- en hoge segment van de markt en wordt vervolgens een 

bepaald thematisch concept ontwikkeld. 

2.2.5  Ontwikkelingsplan 2012

In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede een herijking van de tot dan toe geldende plannen voor de 

gebiedsontwikkeling luchthaven Twente vastgesteld. In dit ontwikkelingsplan zijn ten opzichte van de 

Structuurvisie Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. aanpassingen gemaakt voor het plangebied van 

het Prins Bernhardpark. 

Ontwikkelingsplan 2012 in relatie tot het plangebied

Als ontwikkelingsstrategie wordt uitgegaan van een ontwikkeling met particuliere bewoning op individuele 

bouwkavels. Met een verbijzondering van het concept kan een andere sfeer neer worden gezet zodat het Prins 

Bernhardpark zich kan onderscheiden van andere locaties in hetzelfde prijssegment. Gezien de 

hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit, de keuzevrijheid en de overzichtelijke omvang van het gebied worden 

marktkansen gezien. 

De woningbouwontwikkelingen zijn voor het gehele ADT-gebied bezien in aantal teruggebracht en tegelijk 

meer geconcentreerd op de locaties Prins Bernhardpark en Zuidkamp. Daarbij heeft een geringe verdichting 

plaatsgevonden op het Prins Bernhardpark. In de concepten wordt uitgegaan van 30 nieuwe woningen. Deze 

verdichting wordt ruimtelijk goed inpasbaar geacht zonder daarmee de kwaliteiten van het gebied aan te 

tasten.

Op basis van het ontwikkelingsplan heeft een nadere marktoriëntatie plaatsgevonden. Op basis hiervan is 

gekozen voor het ontwikkelingsperspectief voor woningbouw. Marktpartijen zien hiervoor kansen als het 

bijbehorende concept zorgvuldig wordt vormgegeven en ook de marktbenadering goed wordt uitgelijnd.  

Kernpunten van het gekozen ontwikkelingsperspectief zijn:

de woonontwikkeling gaat uit van een extensieve opzet, primair in het hogere prijssegment; enige 

menging met andere woonvormen is inpasbaar;

in het woonconcept de vrijheid en lossigheid die de lokatie en de sfeer kenmerken uitnutten en centraal 

stellen, waardoor ook onderscheid ontstaat met vergelijkbare of nabijgelegen 

woningbouwontwikkelingen;

primaire inzet op particulier opdrachtgeverschap aan de hand van kaveluitgifte. Voor de Randkavels is 

naast particuliere kaveluitgifte ook een projectmatige ontwikkeling goed mogelijk. Daarvoor worden 

gesprekken met partijen gecontinueerd.

Het ontwikkelingsperspectief geeft tevens richting aan de ontwikkelingsmogelijkheden voor het bestaande 

vastgoed. In aanvulling op dit ontwikkelingsperspectief kan voor het overige vastgoed worden ingezet op:

verkoop van de bestaande, verhuurde woningen tegen markconforme prijzen, en rekening houdend met 

de verhuurde staat;

voor het ontwikkelingsperspectief van de Officiersmess flexibiliteit van gebruik zoeken (denk aan B&B, 

praktijkruimte, dienstverlening, galerie), voor zover het geen afbreuk doet aan het extensieve woonklimaat 

van het park. Een ontwikkeling waarbij het bestaande pand als centrale voorziening gebruikt wordt en 
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geclusterd wonen gesitueerd wordt in een nieuwe vleugel is toelaatbaar.

de tennisbaan vooralsnog in gebruik en beheer laten bij bewoners, met de mogelijkheid dat dit 

struktureel gemaakt wordt. 

2.2.6  Regionale Woonvisie Twente 2015-2025

De 14 Twentse gemeenten hebben samen met de 18 in WoON verenigde Twentse woningcorporaties en de 

Provincie Overijssel de Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 opgesteld, met als titel “Natuurlijk… wonen 

in Twente”. De regionale woonvisie geeft richting aan het gezamenlijke woonbeleid in de komende jaren, 

waarmee de lokale woonafspraken en keuzes in lijn zijn. In 2015 zullen op basis van de regionale woonvisie 

concrete woonafspraken tussen de provincie en gemeenten worden gemaakt. 

De gemeenten en corporaties vertalen de regionale woonvisie verder naar lokaal beleid en concrete plannen. 

De provincie zal de regionale woonvisie verankeren in de provinciale Omgevingsvisie (2016).

Aan de regionale woonvisie wordt een actieprogramma gekoppeld waarin voor de diverse nader uit te werken 

onderwerpen en thema’s wordt aangegeven in welke periode welke partijen daar mee aan de slag zullen 

gaan.

Relatie met het plangebied

De planontwikkeling van Prins Bernardpark sluit aan op de regionale woonvisie omdat beoogd wordt om het 

terrein te transformeren van defensieterrein naar woongebied, met behoud van aanwezige kwaliteiten en 

gebouwen. In de woonvisie ligt een focus op inbreiding en herbestemming binnen bestaand stedelijk gebied. 

De defensieterreinen zijn altijd voor stedelijke functies gebruikt, maar vanwege de specifieke activiteiten was 

dit niet mogelijk binnen de bebouwde kom. Hoewel omgeven door landelijke functies wordt het gebied 

daarom wel als bestaand stedelijk gebied beoordeeld. De planontwikkeling sluit daarmee aan op de (ook 

wettelijk vastgelegde) doelstelling om de beschikbare ruimte zorgvuldig te gebruiken. Met de ontwikkeling 

wordt leegstand van bestaand vastgoed tegen gegaan en wordt ruimte geboden voor de vraag naar 

landelijke, betaalbare woonmilieus.

In de herontwikkeling van het gebied wordt naast transformatie ook nieuwbouw toegestaan. Door de 

specifieke omstandigheden is de noodzaak hiervan voldoende te onderbouwen. De bestaande bebouwing is 

geschikt voor bewoning. Om de bestaande kwaliteiten van de onbebouwde ruimte en die van de bestaande 

panden te kunnen behouden en te verbeteren zijn grotere investeringen noodzakelijk dan verkoop van 

bestaand vastgoed oplevert. In de afweging tussen de verschillende belangen is gekozen voor een 

ontwikkeling die aansluit op de vraag naar de specifieke woonmilieus en de doelstelling om midden- en 

hogere inkomensgroepen aan Enschede te binden. Het historische groene karakter van het gebied wordt 

behouden, zodat het een unieke plek blijft om te wonen in de natuur.

Doordat hergebruik van bestaande bebouwing het uitgangspunt is, is een verdere toets aan de ladder voor 

duurzame verstedelijking niet verder aan de orde.
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt een algemene beschrijving van de huidige situatie in het plangebied gegeven. Daarbij 

zal voornamelijk worden ingegaan op de huidige ruimtelijke structuur met een beschrijving van de ruimtelijke 

kenmerken en buurtkarakteristieken. Doel is het aanreiken van een kader waaraan ontwikkelingen in de wijk 

of buurt kunnen worden getoetst. 

3.1  Stedenbouwkundig plan

Bij de ontwikkeling is het behoud van de panden (officiersmess en vier woningen), groenstructuur en lanen 

uitgangspunt, met een nieuwontwikkeling voor maximaal 30 woningen. Voor de Mess wordt gekeken naar 

hergebruik, waarvoor mogelijkheden worden gezien in de vorm van hergebruik van het pand voor een 

combinatie van activiteiten (wonen, kantoren, praktijkruimten, lichte horeca e.d.). 

Woningbouw in het Prins Bernhardpark is bedoeld voor bevolkingsgroepen uit de middelhoge en hogere 

inkomensgroepen. Door de situatie en ligging heeft het gebied het karakter van afgeschermd wonen.

Figuur 3: stedenbouwkundig plan Prins Bernhardpark

In de zone langs de Oldenzaalsestraat mag geen woningbouw worden toegevoegd vanwege de 

geluidsbelasting. Dit gebied leent zich voor een landschappelijke of recreatieve invulling ten behoeve van het 

nieuwe woongebied. Hier zou een mooie entree kunnen ontstaan. Het westelijke deel van het plangebied 

bestaat uit waardevol beukenbos die onderdeel uitmaakt van het aangrenzende bos. Dit bos blijft behouden. 

In het plangebied zijn de waardevolle bomen geïnventariseerd. In het bestemmingsplan worden een aantal 

van deze bomen opgenomen, zodat deze mede de nadere verkaveling en beleving van het woongebied 

bepalen. De nieuwe woningen dienen zich tussen de bomen in te voegen.
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3.2  Cultuurhistorie

Historie en ontstaansgeschiedenis plangebied

De van oorsprong beboste zandgronden werden in de Middeleeuwen ontgonnen middels een potstalsysteem 

ten behoeve van landbouw. Het grootste areaal van landschap, waaronder ook Prins Bernhardpark, werd 

ingenomen door heide en woeste grond, die door intensieve begrazing vrijwel boomloos waren. 

Rond 1850 nam de textielindustrie in Twente een hoge vlucht en groeiden de Twentse steden in rap tempo. 

Om landelijk te wonen in de nabijheid van de stad, ontwikkelden de textielbaronnen landgoederen op de 

gronden die bij de verdeling van de gemeenschappelijke woeste gronden midden negentiende eeuw 

beschikbaar kwamen. Vermoedelijk zijn de waterplassen ten zuiden van Prins Bernhardpark leemputten waar 

klei werd gewonnen voor de nabij gelegen steenfabriek. 

In 1921 namen enkele Twentse zakenlieden het initiatief om een veldje voor de vliegsport aan te leggen. Tien 

jaar later werd dit uitgebreid tot een commercieel vliegveld. In de nazomer van 1940 werd door de Duitsers 

begonnen met de grootschalige uitbouw van het vliegveld tot Fliegerhorst. de bebouwing van Fliegerhorst was 

verdeeld in verschillende kampen, die vanuit de lucht de indruk van agrarische nederzettingen moest wekken. 

De architectuur van de militaire bebouwing is gebaseerd op traditionele plattelandsarchitectuur, zoals in Prins 

Bernhardpark. Mogelijk heeft toen ook een deel van het bos moeten plaatsmaken voor de militaire 

bebouwing. 

Direct na de Tweede Wereldoorlog werd het vliegveld eigendom van Defensie en ook sterk in omvang 

teruggebracht. Tot in de jaren '90 werden gronden herontwikkeld en werd er bijgebouwd. Zo ook in Prins 

Bernhardpark dat toen Oostkamp werd genoemd. 

Rond 1990 wordt het Prins Bernhardpark omgevormd tot woonenclave. Grotendeels alle gebouwen en delen 

van de verharding werden gesloopt. Er werden tuinen, plantsoenen en boscomplexen aangelegd. Het gebied 

bleef eigendom van Defensie totdat in 2007 het laatste vliegtuig vertrok vanaf de militaire vliegbasis Twente. 

Archeologisch erfgoed in het plangebied

Door onderzoeksbureau RAAP is eind 2011 nader onderzoek uitgevoerd naar o.a. de archeologische 

waarden in het plangebied van het Prins Bernhardpark. Dit onderzoek met kenmerk 0925-6229 is als bijlage 

1 aan dit bestemmingsplan toegevoegd. 

In het plangebied van het Prins Bernhardpark zijn boringen verricht. Tijdens het booronderzoek zijn in het 

plangebied van het Prins Bernhardpark geen archeologische indicatoren aangetroffen. Gezien de feiten dat in 

het grootste deel van het deelgebied zich tertiaire afzettingen vlak onder het maaiveld bevinden en bovendien 

de bodem vrijwel overal verstoord is tot in de C-horizont kan de archeologische verwachting voor het 

plangebied van het Prins Bernhardpark worden bijgesteld naar een lage archeologische 

verwachtingswaarde. In de gebieden met een lage verwachting geldt een kleine kans op het aantreffen van 

archeologische resten, hoewel archeologische resten in deze zones niet zijn uit te sluiten. Voor de zones met 

een lage verwachting gelden met betrekking tot archeologische resten in principe geen restricties ten aanzien 

van de geplande ontwikkeling van het gebied. Voor deze zones is door RAAP dan ook geen archeologisch 

vervolgonderzoek aanbevolen. 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan 

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

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht. 

Conclusie

Vanuit het oogpunt van archeologie zijn er geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan.

Monumenten in het plangebied

Binnen het plangebied van het Prins Bernhardpark bevinden zich geen gemeentelijke of rijksmonumenten. 
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Beschermwaardige bomen in het plangebied

Het huidige bosbeeld van het Prins Bernhardpark wordt grotendeels gevormd door een min of meer 

doorzichtige beplanting met bomen van 15 tot 35 meter hoog, afhankelijk van de grootte van het bosperceel, 

de boomsoorten en de groeiplaats. De mate van doorzichtigheid wordt nu bepaald door de boomsoorten en 

door de groeiplaats. Zo zijn er een gemengd loofbos, een beukenbos en een vochtig gemengd loofbos. 

Onder de boomsoorten in het gemengd loofbos en het vochtig gemengd loofbos, groeien struiken. Onder de 

boomsoorten die weinig licht doorlaten, zoals in het beukenbos, groeien weinig tot geen struiken.

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de beschermwaardige bomen. Deze bomen staan op de 

verbeelding behorend bij dit bestemmingsplan aangegeven en worden middels de bijbehorende regels 

beschermd.

Overige cultuurhistorische waarden

Binnen het plangebied bevinden zich cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren. De nog 

bestaande bebouwing heeft in combinatie met de behouden structuren grote cultuurhistorische waarde als 

voorbeeld van een legeringskamp uit de bezettingstijd en als historisch onderdeel van Vliegbasis Twente. Dit 

is de reden dat de vijf bestaande panden de aanduiding 'karakteristiek' op de plankaart hebben. Waardevolle 

elementen en structuren in het plangebied en directe omgeving zijn:

parkachtige ensemble, bestaande uit een as met lindelanen, klinkerwegen en erfinrichting;

de verspreide ligging van de bebouwing en het daaruit resulterende landelijke karakter;

grote ensemblewaarde van de gebouwen onderling en hun samenhang met de groenaanleg;

het cluster met de entree van het park met het oude wachtgebouw en de voormalige officiersbarak 

ertegenover, als restant van de voormalige hoofdtoegang van de militiaire vliegbasis;

het voormalige exercitieterrein (nu tennisbaan met kleedhokjes als restant van de militaire functie van het 

kamp);

architectuurhistorisch waarde bezitten met name de panden Prins Bernhardpark 1 (wachtgebouw), 12 en 

14 (officiersmess);

het restant van de Oude Deventerweg, voormalige hoofdweg van de vliegbasis, vanaf de 

Oldenzaalsestraat in westelijke richting lopend. 

In het plan blijft het belangrijkste cultuurhistorische patroon van 'oprijlaan' met daarlangs bebouwing 

behouden en wordt versterkt. De waardevolle bestaande bebouwing blijft behouden. Nieuwe bebouwing 

wordt toegevoegd op plaatsen waar ooit bebouwing heeft gestaan. Hierdoor vindt min of meer herstel plaats 

van het cultuurhistorische ensemble. Mits zorgvuldig wordt omgegaan met de erf/tuininrichting levert dit een 

positief effect op. 

3.3  Welstand en beeldkwaliteit

In de Welstandsnota 'Bouwen aan identiteit' is aangegeven aan welke welstandseisen bouwplannen moeten 

worden getoetst. In deze nota is aan de onderhavige locatie de identiteit 'Vrije landelijke bebouwing' 

toegekend. Voor het bestemmingsplan 'Prins Bernhardpark' is een afzonderlijke welstandsparagraaf 

opgesteld. Een welstandsparagraaf is een aanvullend instrument om de welstandsnota op onderdelen aan 

te vullen, aan te scherpen of criteria die niet van toepassing zijn te schrappen. De welstandsparagraaf wordt 

in een afzonderlijke procedure als wijziging van de welstandsnota vastgesteld. 

3.4  Duurzaamheid

De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad van Enschede op verschillende momenten uitgesproken dat haar 

duurzaamheidsambities verder reiken, dan waartoe wettelijke voorschriften de gemeente verplichten. Nota's 

waarin die ambities tot uitdrukking komen betreffen de nota Nieuwe energie voor Enschede en de Woonvisie 

Enschede 2025. In deze paragraaf wordt eerst kort ingegaan op het wettelijk kader en wordt vervolgens 

ingegaan op de Enschedese energie- en klimaatambities, althans voorzover tot uitdrukking komend in 

genoemde nota's. 
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Wettelijk kader

De minimaal in acht te nemen energetische maatregelen bij nieuw- en verbouw zijn beschreven in het 

Bouwbesluit. Het Bouwbesluit schrijft bij nieuwbouw een minimale isolatiewaarde voor de schil van een 

gebouw (buitenmuren, vloer en dak) en voor deuren, ramen en kozijnen voor. Bij verbouw gelden deze eisen 

uitsluitend voor dat deel dat wordt verbouwd. Daarnaast stelt het Bouwbesluit  bij nieuwbouw eisen aan de 

energieprestatie van gebouwen met een bepaalde functie, die wordt uitgedrukt in de vorm van een 

zogenaamde energieprestatiecoëfficiënt. Op grond van artikel 122 Woningwet is het niet toegestaan om bij 

privaatrechtelijke overeenkomst bouwvoorschriften op te leggen die al publiekrechtelijk zijn geregeld. Om die 

reden is het niet mogelijk om bij de kaveluitgifte in de koopovereenkomst te bepalen dat bij de bebouwing van 

de bouwkavels, in afwijking van het Bouwbesluit, andere energieprestatienormen gelden.

Landelijke energieprestatieafspraken

Om energiezuinigheid bij nieuwbouwontwikkelingen de komende jaren een impuls te geven, is in het voorjaar 

van 2008 het zogenaamde Lente-akkoord gesloten tussen de toenmalige minister van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieu en bouwende en ontwikkelende partijen (Bouwend Nederland, NEPROM en 

NVB). Belangrijkste onderdeel van dit akkoord is de afspraak dat in de periode tot 2020 de 

energieprestatiecoëfficiënt als volgt zal worden aangescherpt:

de energieprestatie-eis voor nieuwe woongebouwen wordt met ingang van 1 januari 2011 verlaagd met 

25% (is gebeurd) en in 2015 met 50% .

de energieprestatie-eis voor utiliteitsgebouwen wordt in 2017 met 50% verlaagd.

De bij dit akkoord betrokken partijen hebben bovendien het streven uitgesproken vanaf 2020 te bouwen met 

een energieprestatiecoëfficiënt van 0. Bij een energieprestatiecoëfficiënt van 0 wordt bij een langjarig 

gemiddelde geen energie verbruikt voor de elementaire energiebehoeften van een gebouw, zijnde 

verwarming, warm tapwater, ventilatie en verlichting. 

Energie- en klimaatambities gemeente Enschede

Nieuwe energie voor Enschede

Op 16 november 2009 heeft de gemeenteraad van Enschede de nota Nieuwe energie voor Enschede 

vastgesteld. In de nota Nieuwe Energie voor Enschede heeft de gemeente Enschede zich het volgende ten 

doel gesteld op het gebied van energie en klimaat:

in 2020 hebben we in Enschede 30 procent CO2 bespaard ten opzichte van 1990;

in 2020 voorziet duurzame geproduceerde energie in minimaal 20 procent van de behoefte aan energie;

in 2015 is de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal;

In 2020 zijn alle scholen in Enschede klimaatneutraal.

Woonvisie Enschede 2025

In de op 12 maart 2012 door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie Enschede 2025 is duurzaamheid een 

van de vier centrale thema's. Rondom dit thema zijn in deze visie de volgende uitgangspunten geformuleerd 

voor de op te stellen uitvoeringsagenda: 

Inwoners (huurders en eigenaren) krijgen de mogelijkheid om tegen betaling de energiecomponent van 

de woonlast beheersbaar te houden.

Gemeente, marktpartijen en corporaties onderzoeken en stimuleren de mogelijkheden voor decentrale 

energieopwekking in Enschede.

Vanaf 2015 streven we er naar dat in Enschede alleen nog energieneutrale nieuwbouw wordt 

gerealiseerd.

Via de MIO (majeure inversteringsopgave) Duurzaam Wonen en Werkgelegenheid worden vragers en 

aanbieders op het gebied van duurzaamheid gekoppeld.

Voor woningeigenaren met onvoldoende financiële draagkracht voor noodzakelijke ingrepen aan de 

woning, wordt door marktpartijen en financiers een financieel instrumentarium ontwikkeld.

De gemeente geeft het goede voorbeeld met het verduurzamen van haar eigen gebouwen.
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Duurzaamheid in relatie tot het plangebied

Er heeft een 'nulmeting duurzaamheid' plaatsgevonden in juli 2014. Deze nulmeting heeft geresulteerd in de 

conclusie dat onder andere de waterafvoer, het groen en de cultuurhistorische waarden als sterke aspecten 

zijn verankerd in het bestemmingsplan. De nulmeting is als bijlage 2 bij het bestemmingsplan gevoegd. 

Afspraken omtrent duurzaamheid in de brede zin van het woord zullen worden opgenomen in de voorwaarden 

bij de gronduitgifte. Gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure zal een procedure tot wijziging van de 

welstandsnota worden doorlopen. In de welstandsparagraaf is onder andere meegenomen dat de nieuwe 

bebouwing en de bosomgeving een samenhangende eenheid moeten vormen, waarbij het gebouw een 

positieve rol speelt in het boslandschap. Alleen hoogwaardige, duurzame, op elkaar afgestemde materialen 

zijn toegestaan, die passen bij de architectonische ambitie en de bosrijke omgeving. 

Positief is dat bestaande bebouwing binnen het plangebied wordt hergebruikt (ook vanuit cultuurhistorisch 

perspectief). Nadeel van deze bebouwing is wel dat er kosten zijn verbonden aan betere isolatie. 

Het bestaande groen wordt ingepast in het plangebied, waarbij de belangrijkste waarden ook juridisch 

beschermd worden. Hierdoor worden wel de mogelijkheden beperkt om gebruik te maken van zonne- en 

windenergie. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Bro wordt in het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan 

nagegaan of dat plan uitvoerbaar is. In dat kader moet elk bestemmingsplan worden getoetst aan een aantal 

omgevingsaspecten. Het vaststellen van een bestemmingsplan kan namelijk gevolgen hebben voor de 

belangen van natuur en milieu en voor de waterhuishouding. In dit hoofdstuk wordt de uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan "Prins Bernhardpark" getoetst aan de belangen van milieu, natuur en waterhuishouding.

4.1  Milieu

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de milieuaspecten bodemkwaliteit, geluid, 

luchtkwaliteit en externe veiligheid. Daarnaast wordt in deze paragraaf verslag gedaan van de uitkomsten van 

de bedrijven- en milieu-inventarisatie en de toepassing van milieuzonering.

4.1.1  Bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit algemeen

Bij de toetsing of een bestemmingsplan uitvoerbaar is, moet worden nagegaan of er mogelijk sprake is van 

bodemverontreiniging. Bij functiewijzigingen en nieuwe ontwikkelingen dient daarom te worden bekeken of de 

bodemkwaliteit past binnen het toekomstige gebruik van de bodem en of deze optimaal op elkaar kunnen 

worden afgestemd. 

Bodemkwaliteit en het bestemmingsplan "Prins Bernhardpark" 

De resultaten van het bodemonderzoek liggen vast in het rapport van Hunneman getiteld "Verkennend 

bodemonderzoek ter plaatse van het "Prins Bernhardpark" op het terrein van voormalig Vliegbasis Twenthe in 

Enschede", van februari 2008, projectnummer 2007891_02/lvh/sh (zie bijlage 3 ). Het bodemonderzoek is 

uitgevoerd in opdracht van Dienst Vastgoed Defensie, Directie Noord vanwege de voorgenomen transactie 

(overdracht Rijksgronden aan VTM / ADT). De gemeente Enschede heeft het bodemonderzoek uit 2008 

herbeoordeeld. Conclusie is dat het uitgevoerde onderzoek actueel is. 

Resultaten

De conclusie van het bodemonderzoek is dat de actuele bodemkwaliteit afdoende is vastgelegd, met 

inachtneming van de volgende opmerkingen:

met uitzondering van enkele puinbijmengingen zijn op of in de bodem geen indicaties waargenomen die 

duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging; 

zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op of in de bodem aangetroffen;

in de vaste bodem zijn overwegend licht verhoogde gehalten aan PAK, EOX en/of minerale olie 

aangetoond; 

op het oostelijk gedeelte van het terrein is een sterk verhoogd gehalte aan PAK aangetoond (MM55 

(0,0-0,5 m-mv) bevat 260 mg / kg ds);

in het grondwater zijn licht tot matig verhoogde gehalten aan metalen aangetoond. Zoals verwoord: "De 

aangetoonde gehalten aan zware metalen betreffen naar verwachting van nature aanwezige 

achtergrondgehalten". 

Ter plaatse van het oostelijke gedeelte van het terrein is sprake van een lokaal geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Conform de Verkoopovereenkomst ligt de verplichting tot sanering bij de verkopende 

partij, zijnde het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf van het Ministerie van Financiën, met als uitgangspunt 

saneringsniveau "bedrijventerrein". De aanvullend noodzakelijk uit te voeren kwaliteitsverbetering tot 

"woondoeleinden" is een verplichting van ADT. Met betrekking tot de saneringsactiviteiten zijn afdoende 

afspraken vastgelegd.

Conclusie bodemkwaliteit

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt 
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voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

4.1.2  Geluid

In artikel 3.3.1 van het Bro is bepaald dat in een bestemmingsplan moet worden aangegeven waar 

geluidgevoelige gebouwen en terreinen zijn gesitueerd ten opzichte van wegen, spoorwegen en 

industrieterreinen met een onderzoekszone als bedoeld in de Wet geluidhinder (Wgh). Wanneer het 

bestemmingsplan binnen deze onderzoekszones de realisatie van nieuwe geluidgevoelige gebouwen of 

terreinen mogelijk maakt, moet door middel van een akoestisch onderzoek worden nagegaan of de 

geluidsbelasting binnen de wettelijke normen blijft. De geluidsbelasting mag de in de Wgh genoemde 

grenswaarden niet overschrijden. Daarbij moet ook de doeltreffendheid worden onderzocht van de in 

aanmerking komende maatregelen ter voorkoming van in de toekomst optredende geluidsbelasting van de 

geluidgevoelige gebouwen en terreinen. 

Wegverkeerslawaai

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van geluidgevoelige gebouwen of terreinen binnen de 

onderzoekszone van de Oldenzaalsestraat. Om na te gaan in hoeverre kan worden voldaan aan de 

voorkeurgrenswaarden uit de Wet Geluidhinder is een akoestisch onderzoek verricht. Het betreft het rapport 

'Akoestisch onderzoek Prins Bernhardpark, Nieuwbouw maximaal 30 woningen, Enschede' van  2 april 2014, 

dat als bijlage 3 bij dit bestemmingsplan is gevoegd. 

Resultaten

Vanwege het wegverkeer op de Oldenzaalsestraat bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 50 dB op de 

bouwaanduiding A, waar 7 woningen mogelijk zijn. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee met 2 

dB overschreden. Omdat het bouwplan voorziet in nieuwe woningen in buitenstedelijk gebied bedraagt de ten 

hoogste toelaatbare geluidbelasting 53 dB (art 83 lid 1 Wgh). Hieraan wordt voldaan. 

Hogere waarde

Een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde is uitsluitend mogelijk indien een hogere waarde 

wordt vastgesteld. Het vaststellen van een hogere waarde is pas mogelijk indien aangetoond wordt dat 

maatregelen (bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en/of maatregelen bij de ontvanger) om te voldoen 

aan de voorkeursgrenswaarde niet doeltreffend zijn (bezwaren stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard), en voldaan wordt aan de voorwaarden uit de 

Geluidnota. 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de maatregelen die getroffen moeten worden om aan de 

voorkeursgrenswaarde te voldoen bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige en 

financiële aard. Hiermee wordt aan de eerste eis om een hogere waarde te kunnen vaststellen voldaan.

In de Geluidnota is bepaald dat om een hogere waarde te kunnen vaststellen:

een woning ten minste één geluidluwe gevel heeft. Een gevel is geluidluw indien de geluidbelasting ten 

gevolge van elk van de afzonderlijk te onderscheiden bronnen op grond van de Wet geluidhinder niet 

hoger is dan de voorkeursgrenswaarde die voor elk van de afzonderlijk te onderscheiden geluidbronnen 

geldt;

verblijfsruimten en buitenruimten (indien beschikbaar) bij voorkeur gelegen zijn aan de geluidluwe zijde 

van een woning.

Van de geplande woningen is de nood-, west- en zuidgevel als geluidluw aan te merken. Hiermee wordt 

voldaan aan de eis van een geluidluwe gevel. Aan het uitgangspunt dat verblijfsruimten en buitenruimten bij 

voorkeur aan de geluidluwe gevel zijn gelegen wordt voldaan.
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Cumulatie

In artikel 110f van de Wet geluidhinder is aangegeven dat in het kader van een hogere waarde procedure 

onderzoek naar cumulatie moet plaatsvinden als geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn in twee of meer 

geluidzones. De geluidbelasting ten gevolge van de Oude Deventerweg ligt onder de voorkeursgrenswaarde, 

waardoor gesteld kan worden dat geen sprake is van relevante cumulatie. 

Binnenniveau

In het kader van de aanvraag om een omgevingsvergunning is het niet noodzakelijk om aanvullende 

geluidwerende voorzieningen te treffen om te kunnen voldoen aan de eisen voor de karakteristieke 

gevelwering uit het Bouwbesluit 2012.

Railverkeerslawaai

Het plangebied van het bestemmingsplan is niet gelegen aan of in de nabijheid van een op grond van de Wet 

geluidhinder gezoneerde spoorlijn.

Industrielawaai

Het plangebied van het bestemmingsplan is niet gelegen in de nabijheid van een gezoneerd industrieterrein. 

Bovendien voorziet het bestemmingsplan niet in bestemmingen waarop geluidzoneringsplichtige inrichtingen 

als bedoeld in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht ('grote lawaaimakers') gevestigd kunnen worden. 

Luchtvaartlawaai

Het plangebied van het bestemmingsplan is niet gelegen binnen een geluidszone van het vliegveld.

Conclusie

Uit het onderzoek naar het wegverkeerslawaai blijkt dat niet op alle geprojecteerde woningen kan worden 

voldaan aan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB uit de Wet Geluidhinder. Gelijktijdig met het 

bestemmingsplan zal een procedure hogere grenswaarde worden doorlopen.

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er vanuit akoestisch oogpunt geen sprake is 

van belemmeringen die de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan kunnen beïnvloeden.

4.1.3  Luchtkwaliteit

Wettelijk kader

Op 15 november 2007 is een nieuw wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen van kracht geworden. De 

hoofdlijnen van de nieuwe regelgeving zijn te vinden in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet Milieubeheer. 

Daarmee zijn het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005) en Regeling saldering luchtkwaliteit, het Meet- en 

rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit 2005 en de Meetregeling luchtkwaliteit vervallen.

Luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe 'Wet Luchtkwaliteit' geen belemmering voor ruimtelijke 

ontwikkelingen indien:

Geen sprake is van feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde.

Een project, al dan niet per saldo, niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.

Een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging 

Een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL, dat per 1 

augustus 2009 in werking is getreden.

Overwegingen 
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Het onderhavige plan voorziet in de realisatie van maximaal 30 woningen. Uit de 'Regeling niet in 

betekenende mate' blijkt dat het onderhavige project kan worden aangewezen als zijnde een ontwikkeling die 

niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. 

Conclusie 

Het plan valt binnen de in de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' genoemde 

kaders waardoor er uit het oogpunt van luchtkwaliteit geen belemmering ligt voor de realisatie van het plan. 

4.1.4  Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van de veiligheid van personen in de omgeving van 

activiteiten met gevaarlijke stoffen. Ook de risico's die zijn verbonden aan het gebruik van luchthavens vallen 

onder externe veiligheid. De risico's waar burgers aan worden blootgesteld door de aanwezigheid van 

risicovolle inrichtingen of transportroutes van gevaarlijke stoffen in hun leefomgeving dienen tot een 

aanvaardbaar minimum te worden beperkt. Daarom heeft de overheid regels opgesteld voor inrichtingen en 

transportroutes van gevaarlijke stoffen die onaanvaardbaar grote risico's opleveren voor personen die zich 

bevinden in woningen, scholen en bejaardencentra die in de directe omgeving hiervan liggen. Kort 

samengevat heeft dit tot gevolg dat er veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden tussen risicovolle 

activiteiten en kwetsbare objecten zoals woningen en dergelijke. 

Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden risico en groepsrisico. Het 

plaatsgebonden risico mag in principe nergens groter zijn dan een kans van 1 op 1 miljoen (ofwel 10-6). 

Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. De 

contour is daarom niet bepalend, maar het aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde periode binnen 

een bepaalde afstand (effectafstand) van een risicovolle activiteit ophoudt. Voor het groepsrisico geldt dat de 

actuele hoogte van het groepsrisico en de bijdrage aan het groepsrisico van ruimtelijke ontwikkelingen 

verantwoord moeten worden.

De wet- en regelgeving met betrekking tot externe veiligheid kan grofweg in twee categorieën worden 

ingedeeld: regelgeving met betrekking tot risicovolle activiteiten bij inrichtingen en regelgeving met betrekking 

tot het transport van gevaarlijke stoffen.

Risicovolle activiteiten bij inrichtingen

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is het wettelijk kader voor risicovolle activiteiten bij 

inrichtingen. Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Prins Bernhardpark” of in de directe nabijheid 

daarvan zijn geen bedrijven of inrichtingen aanwezig waarop het Bevi van toepassing is. 

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen

Voor het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb) het wettelijk kader. Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Prins Bernhardpark” of in de 

directe nabijheid daarvan zijn geen buisleidingen aanwezig waarop het Bevb van toepassing is.

Transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water

Voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor of over het water zijn de Wet vervoer 

gevaarlijke stoffen en de Circulaire Vervoer Gevaarlijke Stoffen het wettelijk kader. Momenteel is nieuwe wet- 

en regelgeving in voorbereiding voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water. 

De basis van die nieuwe regelgeving wordt gevormd door het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. Het 

Basisnet kent 3 vervoersmodaliteiten: Basisnet Water, Basisnet Spoor en Basisnet Weg.

Basisnet Weg

Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Prins Bernhardpark” of in de directe nabijheid daarvan zijn 

geen wegen aanwezig die in het Basisnet zijn aangewezen als transportroute voor gevaarlijke stoffen over de 
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weg.

Basisnet Water

Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Prins Bernhardpark” of in de directe nabijheid daarvan zijn 

geen waterwegen aanwezig die in het Basisnet zijn aangewezen als transportroute voor gevaarlijke stoffen 

over water.

Basisnet Spoor

Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Prins Bernhardpark” of in de directe nabijheid daarvan is 

geen spoorweg aanwezig die in het Basisnet is aangewezen als transportroute voor gevaarlijke stoffen over 

het spoor.

Gebruik van luchthavens

De aanwezigheid van vliegvelden en grote luchthavens in de omgeving is van belang in het kader van de 

externe veiligheid omdat de kans op het neerstorten van vliegtuigen in de buurt van een vliegveld of luchthaven 

groter is dan elders. Een luchtvaartongeval is daar dus te voorzien en het is denkbaar dat daarbij 

(woon)bebouwing wordt getroffen. Een vliegtuig of helikopter kan overal neerstorten, de gevolgen kunnen dus 

in beginsel op elke plek optreden. Het risico is echter het grootst nabij een vliegveld of luchthaven, met name 

bij het opstijgen en landen.

Het plangebied van het bestemmingsplan “Prins Bernhardpark” is hemelsbreed op ruim 1500 meter van het 

(voormalige) vliegveld Twente gelegen. Dit betekent dat de kans, vanwege de ligging ten opzichte van de 

baan, op een luchtvaartongeluk in het plangebied (zeer) klein is. 

Conclusie externe veiligheid

Op basis van het bovenstaande en het gegeven dat het plan geen (nieuwe) kwetsbare of beperkt kwetsbare 

objecten mogelijk maakt kan worden geconcludeerd dat de externe veiligheid geen belemmering vormt voor 

de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

4.1.5  Milieuhinder van bedrijven en inrichtingen

Bedrijven- en milieuinventarisatie en milieuzonering 

In het kader van het bestemmingsplan “Prins Bernhardpark” heeft een inventarisatie plaatsgevonden van 

bestaande en toekomstige bedrijvigheid in en rondom het plangebied, die van invloed kan zijn op het woon- 

en leefklimaat in het plangebied. Er is onderzoek gedaan naar de potentiële milieubelasting van deze 

inrichtingen (bedrijven en voorzieningen). De milieubelasting en de bijbehorende hindercontouren worden 

bepaald door verschillende ruimtelijk relevante milieuaspecten, zoals geur, stof, geluid en gevaar. 

Aan de hand van nader dossieronderzoek is beoordeeld in hoeverre de (bedrijfs)activiteiten in werkelijkheid 

een knelpunt opleveren in relatie tot de milieugevoelige functies en bestemmingen in de omgeving en of 

terugschaling mogelijk is. 

Onderzoeksresultaten

Nabij het plangebied van het Prins Bernhardpark ligt een agrarisch bedrijf aan de Bergweg 350 met een 

geurcontour van 100 meter. Deze contour raakt het plangebied aan de Noord-Westzijde. De geurcontour is 

gebaseerd op het besluit Landbouw en is op onderstaande kaart weergegeven. Binnen deze contour worden 

geen nieuwe geurgevoelige objecten bestemd. Zowel de bestaande gebouwen die voor wonen bestemd 

gaan worden als de nieuwe te projecteren woningen vallen buiten 100 meter afstand van het agrarisch 

bouwperceel van 1 ha. 
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Figuur 4: Geurcontour Bergweg 350

Conclusie milieuhinder bedrijven en inrichtingen

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er uit oogpunt van milieuhinder van bedrijven 

en voorzieningen geen belemmering is voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

4.2  Water

Op grond van artikel 3.1.6 van het Bro wordt in een bestemmingsplan een beschrijving opgenomen van de 

wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de waterhuishouding. 

4.2.1  Beleid

Waterwet

De Waterwet moderniseert en integreert de bestaande wetgeving op het gebied van waterbeheer. 

Uitgangspunten van de Waterwet zijn integraal waterbeheer en de watersysteembenadering, volgens welke 

het waterbeheer zich niet alleen richt op het water als zodanig, maar ook op ecologische en infrastructurele 

aquatische systemen, met inbegrip van de bodem, de oevers en de biologische component. Dit in 

wisselwerking met andere terreinen van overheidszorg als bescherming van het milieu en de zorg voor de 

ruimtelijke ordening. 

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen 

waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een flinke bijdrage aan 

kabinetsdoelstellingen, zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. 

Met de Waterwet zijn Rijk, waterschappen, gemeenten en provincies beter uitgerust om wateroverlast, 
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waterschaarste en waterverontreiniging tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het toekennen van functies voor 

het gebruik van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie. Afhankelijk 

van de functie worden eisen gesteld aan de kwaliteit en de inrichting van het watersysteem.

Watertoets

In het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) wordt gestreefd naar duurzame, veerkrachtige 

watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of watertekorten. Door water te laten filteren in de 

bodem en te bergen op daarvoor aangewezen plekken wordt ongecontroleerde overstroming en 

droogteschade voorkomen.

Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die wettelijk is verankerd in artikel 3.1.6 van het Besluit 

ruimtelijke ordening. In bestemmingsplannen dient een beschrijving opgenomen te worden van de gevolgen 

van het plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat 

waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. 

Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, 

tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op 

oppervlaktewater). 

Waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit van 

de landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden haalbare doelen 

gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Vierde Nota 

Waterhuishouding, de Nota Ruimte en het Advies Waterbeheer 21e eeuw. In de provincie Overijssel is de in 

2009 vastgestelde Omgevingsvisie richtinggevend voor waterschap en gemeenten.

Het waterschap Vechtstromen (voorheen Regge en Dinkel) heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader 

uitgewerkt in het vigerende waterbeheerplan. Diverse aspecten van het waterbeleid zijn verder uitgediept in 

afzonderlijke beleidsnota's. Voor het ruimtelijk relevante aandachtsgebied vasthouden en bergen van water is 

de 'Beleidsnota Retentie' opgesteld. De uitgangspunten en wensen voor de inrichting en het beheer van 

beken en overige waterlopen zijn verwoord in de 'Stroomgebied Actie Plannen (STAP)'. Daarnaast is de Keur 

van het waterschap Vechtstromen een belangrijk kaderstellend instrument, waarmee in ruimtelijke plannen 

rekening moet worden gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn de Watervisie (2012) en het Gemeentelijk Rioleringsplan (2012-2015) van belang 

voor het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen. De plannen zijn in overleg met het waterschap 

Vechtstromen opgesteld. 

Gemeentelijk rioleringsplan

In het Gemeentelijk Rioleringsplan zijn de watertaken van de gemeente vastgelegd voor de periode 2012 tot 

2015. Het GRP is door de gemeenteraad vastgesteld in oktober 2011. 

De gemeentelijke watertaken zijn:

1. Inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater;

2. Inzamelen en verwerken van afvloeiend hemelwater, als dit redelijkerwijs niet van particulieren kan 

worden verwacht;

3. Voorkomen van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand, voor zover dit niet tot de zorg van 

het waterschap, de provincie of particulieren behoort. 

4.2.2  Huidige waterhuishoudkundige situatie

Het gebied van het bestemmingsplan Prins Bernhardpark heeft een oppervlak van ongeveer 10 hectare (500 x 

200 meter). 
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Figuur 5: Uitsnede waterkaart gemeente Enschede

Maaiveld

De hoogte van het maaiveld verloopt van ca. NAP + 51,00 meter in het noord-westen naar ca. NAP + 46,00 

meter in het zuiden en oosten. 

Bodem en geohydrologie

Bodem

Volgens de bodemkaart bestaat de bodem voornamelijk uit tertiaire klei aan de westkant en veldpodzolgrond 

aan de oostkant. In geringe mate komen vlakvaaggrond en gooreerdgronden voor. 
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Figuur 6: Bodemopbouw en grondwatertrappen (bron: WRD bodemkaart)

TNO-boring B28H0893 is gesitueerd aan de westkant van het plangebied. Tot 2 meter onder maaiveld, de 

gehele boordiepte, is leem aangetroffen. De aanwezigheid van leem blijkt ook uit enkele handboringen die 

zijn uitgevoerd tot een diepte van 2 meter beneden maaiveld. 

Doorlatendheid

De doorlatendheid van de bodem binnen het plangebied is sterk afhankelijk van de aanwezigheid van 

leemlagen in de bodem. Aan de westkant komt veel leem voor en is de doorlatendheid gering. Aan de 

oostkant, waar hoofdzakelijk veldpodzolgrond aanwezig is, is de doorlatendheid beter. Door de aanwezigheid 

van storende leemlagen kan ook hier (lokaal) de doorlatendheid slecht zijn. 

In figuur 6 zijn de grondwatertrappen die voorkomen in het plangebied weergegeven. Binnen het plangebied 

geldt volgens de bodemkaart grondwatertrap V. Grondwatertrap V heeft gemiddeld hoogste 

grondwaterstanden van boven de o,4 meter beneden maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstanden 

liggen beneden de 1,20 meter beneden maaiveld. 

Op drie locaties binnen het plangebied wordt vanaf eind 2011 de grondwaterstand gemeten. In natte perioden 

komen grondwaterstanden nabij het maaiveld voor. In droge perioden zakt de grondwaterstand tot meer dan 

twee meter beneden maaiveld. 

Grondwateronttrekkingen

Binnen en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen lopende grondwateronttrekkingen aanwezig. 

Riolering en afwatering

Afvalwater

Binnen het plangebied bevinden zich een aantal panden. Het huishoudelijk afvalwater van deze panden voert 

via een vuilwaterstelsel (vrijverval) af naar gemaal G27 aan de Bergweg. Het gemaal pompt het afvalwater via 

een persleiding naar het vuilwaterstelsel (vrijverval) op de voormalige Vliegbasis Twente. Het eindgemaal op 

de vliegbasis pompt via een persleiding in de Braakweg het afvalwater naar het vuilwaterstelsel van de 

gemeente Enschede in de Vanekerstraat. Dit systeem voert onder vrij verval af naar de rioolwaterzuivering aan 

de Auke Vleerstraat. Tijdens een visuele putinspectie is geconstateerd dat het vuilwaterstelsel binnen het 

plangebied in slechte toestand verkeert. Panden nabij de Oldenzaalsestraat voeren afvalwater af via het 

drukriool van de Gemeente Enschede. 

Regenwater

Regenwater dat valt op daken en wegen voert niet af via de riolering maar watert af richting groenstroken, 

bermen en greppels. Van hieruit infiltreert het water in de bodem of wordt het afgevoerd naar het 
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bekensysteem.

Oppervlaktewater

Binnen het plangebied lopen geen leggerwatergangen. Ongeveer 1 kilometer ten noorden van het plangebied 

loopt de Jufferbeek (20-13-3_. Aan de zuidkant loopt de Blankenbellingsbeek (20-13-0-6) op circa 600 meter. 

De waterplassen op de hoek van de Bergweg met de Oude Deventerweg zijn in het verleden gegraven voor 

het leveren van klei aan de steenfabriek 'Het Smulders', vandaar de naam Smulders Kleigaten.

Waterhuishouding en het bestemmingsplan “Prins Bernhardpark” 

De bergingsopgave in het Prins Bernhardpark wordt deels ingevuld door waterberging op particulier terrein. 

Ook wordt water opgevangen en vertraagd afgevoerd via openbare greppels, sloten en retentiegebieden. 

Hiermee wordt de kans op problemen in de waterhuishouding, zoals overstroming van de ontvangende 

beeklopen en verdroging van de bodem, geminimaliseerd. Daarnaast kunnen de kansen die water biedt 

benut worden, zoals gebruik in de tuin en een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. 

Afvalwater wordt via een vuilwaterriool (vrijverval en druk) afgevoerd naar de rioolwaterzuivering Enschede 

West.

Hieronder zijn uitgangspunten opgenomen voor oppervlaktewater, afvalwater, grondwater en afwatering van 

percelen. 

Hemelwater

Hemelwater gescheiden van afvalwater opvangen, bergen en afvoeren.

Hemelwater op eigen terrein bergen en infiltreren.

Hemelwater wordt zo min mogelijk verontreinigd en komt ten goede aan het oppervlakte- en 

grondwatersysteem.

Voor verharde oppervlakten, bijvoorbeeld daken en goten waarmee het hemelwater in aanraking komt, 

wordt de toepassing van uitloogbare bouwwerken voorkomen.

Het opvangen en afvoeren van hemelwater zoveel mogelijk voorkomen. Dit kan door het toepassen van 

bijvoorbeeld halfverharding en/of grasdaken.

Infiltratie- en bergingsvoorzieningen, waarvan meer dan één perceel afhankelijk is, niet op een particulier 

perceel aanleggen.

Voor (extra) verhard oppervlak geldt de eis dat de waterschapsbui T=50 (komt eens in de 50 jaar voor) 

van 40 mm in 75 minuten geheel binnen het gebied wordt geborgen. 3 Mm daarvan wordt geborgen in 

plassen en op daken. Effctief moet dus 37 mm geborgen worden binnen het plangebied.

Maximale afvoer vanuit het plangebied is 2,4 l/s/ha (stedelijke afvoernorm). 

Oppervlaktewater

De bestaande waterlopen (vijver, beken en greppels) zoveel mogelijk handhaven, zodat overtollig regen- 

en grondwater uit het plangebied en de aangrenzende gebieden afgevoerd kan worden op het natuurlijke 

watersysteem. Bij dempen van bestaande sloten/greppels, moet goed bestudeerd worden of het 

dempen geen invloed heeft op de werking van het watersysteem.

Eventuele toekomstige vijvers mogen niet verdrogend werken. Dit houdt in dat het normaalpeil van vijvers 

niet lager mag liggen dan 1,1 meter minus maaiveld.

Toepassen van stedelijke afvoernorm: maximaal waterafvoer uit het plangebied vanuit oppervlaktewater 

mag uitkomen op 2,4 l/s/ha (incl. kwelwater).

Afvalwater

Afvoer van afvalwater via een vuilwater rioleringsstelsel.

Afvoer via vrijvervalsysteem naar het gemaal. 

Grondwater/Ontwatering

Uitgangspunt bij ontwikkelingen is geen toename van de afvoer van grondwater. Dit betekent dat de 

grondwaterstand niet negatief beïnvloedt mag worden. Gevolg hiervan is dat voor het voldoen aan de 

ontwateringsnormen beperkt drainage toegepast mag worden. Gezocht moet worden naar een goede 
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afstemming tussen het ophogen van het maaiveld en het toepassen van drainerende voorzieningen.

Om bij hoge grondwaterstanden te voldoen aan de ontwateringsnormen, moet het maaiveld opgehoogd 

worden ter plaatse van wegen en bebouwing. Aandachtspunten hierbij zijn de gewenste afwatering en het 

gewenste toekomstige beeld van het gebied. Reduceren van de benodigde ophoging kan gerealiseerd 

worden door kruipruimteloos te bouwen.

Om te voorkomen dat wegen, bebouwing en groen problemen krijgen met grondwater worden de 

onderstaande afwateringsnormen gehanteerd. Ontwatering is het verschil tussen peil van de weg/ de 

bebouwing en de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG).

Wegen: ontwateringsdiepte van 0,70 meter, waarbij een zandbed met minimale dikte van 0,50 m 

aanwezig moet zijn. Een te hoge grondwaterstand kan opvriezen en opdooi van de fundering van de weg 

veroorzaken.

Bebouwing: de ontwateringsdiepte van bebouwing hangt af van het type gebouw. Voor woningen of 

gebouwen met een niet-waterdichte kruipruimte die goed toegankelijk moet zijn, dient de ontwatering 

zodanig te zijn dat zich geen grondwater in de kruipruimte bevindt. Als norm wordt vaak gehanteerd dat 

het grondwater tenminste 0,20 m beneden de vloer van de kruipruimte moet staan. Uitgaande van een 

0,50 m hoge kruipruimte en een vloerdikte (woonvloer) van 0,20 m betekent dit een afstand van 0,90 m 

tussen de GHG en de bovenzijde van de vloer. Door kruipruimteloos te bouwen kan de ontwateringsnorm 

onder bepaalde voorwaarden met 0,30 m verminderd worden.

Groen: voor deze bestemming wordt meestal een ontwateringdiepte van 0,50 m –mv geadviseerd. 

Langdurige te hoge grondwaterstanden beïnvloeden de beworteling nadelig.

Afwatering percelen

Om te voorkomen dat afstromend regenwater problemen veroorzaakt op de percelen gelden de volgende 

adviesnormen:

Het vloerpeil van de bebouwing minimaal 0,20 m boven het dichtstbijzijnde wegpeil leggen.

Perceel vlak of richting de weg af laten lopen.

De maaiveldpeilen en vloerpeilen van de verschillende percelen op elkaar afstemmen.

Conclusie

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de waterhuishouding geen belemmering 

vormt voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan als de ontwikkeling plaatsvindt binnen de 

aangegeven kaders.

4.3  Natuur

4.3.1  Natuurbeschermingswet 1998

In de Natuurbeschermingswet 1998 wordt de aanwijzing en bescherming van de Europese 'Natura 2000' 

gebieden geregeld. Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 dienen voor alle Natura 2000 gebieden 

instandhoudingsdoelstellingen en een beheerplan te worden vastgesteld. De instandhoudingsdoelstellingen 

hebben betrekking op de kwaliteit van natuurlijke habitats en habitats van soorten in een Natura 2000 gebied 

en op activiteiten die significant verstorende effecten kunnen hebben op voor een Natura 2000 gebied 

aangewezen soorten. Bestaand gebruik mag worden voortgezet, mits niet conflicterend met de 

instandhoudingsdoelstellingen en als zodanig vastgelegd in het beheerplan. Voor alle andere activiteiten is 

een Natuurbeschermingswetvergunning van het bevoegd gezag noodzakelijk. Bij elke ruimtelijke ontwikkeling 

moet worden getoetst of die activiteiten mogelijk significant negatieve gevolgen kunnen hebben voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000 gebied. Indien dat op voorhand niet kan worden 

uitgesloten dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd en een plan-milieu effect rapportage 

(plan-MER) te worden opgesteld. Wanneer significant negatieve effecten inderdaad niet uitgesloten kunnen 

worden dient voor de betreffende activiteiten een Natuurbeschermingswetvergunning te worden aangevraagd.
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De Natuurbeschermingswet 1998 en het plangebied “Prins Bernhardpark”

Het plangebied is niet gelegen binnen een gebied dat is aangewezen als Natura 2000 gebied of beschermd 

natuurmonument of in de directe omgeving daarvan. Op c a. 4 kilometer afstand ten westen van het 

plangebied is het Natura 2000 gebied "Lonnekermeer" en op grotere afstand van het plangebied zijn de 

Natura 2000 gebieden "Landgoederen Oldenzaal" en "Dinkelland" gelegen. Voor activiteiten die mogelijk 

significant negatieve gevolgen kunnen hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000 

gebied dient een passende beoordeling en een plan-milieu effect rapportage (plan-MER) te worden 

uitgevoerd om te bepalen of en zo ja er daadwerkelijk sprake is van significant negatieve effecten voor 

kwalificerende soorten. Indien significant negatieve effecten inderdaad niet uitgesloten kunnen worden dient 

voor de betreffende activiteiten een Natuurbeschermingswet-vergunning te worden aangevraagd bij het 

bevoegd gezag, zijnde Gedeputeerde Staten van Overijssel. Gelet op de grote afstand van de dichtstbijzijnd 

gelegen Natura 2000 gebieden tot het plangebied "Prins Bernhardpark" in relatie tot de voorgenomen 

kleinschalige woningbouwontwikkeling ter plaatse en de instandhoudingsdoelstellingen van die Natura 2000 

gebieden zijn er voor die gebieden geen negatieve effecten te verwachten. Een verdere toetsing aan de 

Natuurbeschermingswet kan dan ook achterwege blijven.

Conclusie Natuurbeschermingswet 1998

Op grond van het voorgaande kan met aan voldoende zekerheid grenzende stelligheid worden geconcludeerd 

dat de Natuurbeschermingswet 1998 op voorhand geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan.

4.3.2  Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van de meest kwetsbare planten- en diersoorten die in 

Nederland voorkomen. Het gaat daarbij niet om de bescherming van individuele planten of dieren maar om 

waarborgen om te voorkomen dat het voortbestaan van soorten planten of dieren niet in gevaar komt. Hiertoe 

zijn in deze wet een aantal verbodsbepalingen opgenomen, zoals het verbod op het doden of verontrusten van 

dieren of het verbod op het plukken van planten. Daarbij is het “nee, tenzij” principe het uitgangspunt, er mag 

geen schade worden toegebracht aan beschermde dieren of planten tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. 

Indien een voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling mogelijk negatieve gevolgen heeft voor in dat gebied 

voorkomende beschermde soorten dienen passende preventieve of mitigerende maatregelen te worden 

getroffen en/of dient het plan te worden aangepast om eventuele negatieve gevolgen zoveel mogelijk te 

voorkomen. Indien door maatregelen en eventueel planaanpassing negatieve gevolgen voor eventueel 

aanwezige beschermde soorten niet of niet volledig kan worden voorkomen dient ontheffing van de 

betreffende verbodsbepalingen te worden gevraagd bij de staatssecretaris van Economische zaken, 

Landbouw en Innovatie. De ontheffingsregeling is geregeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet en nader 

uitgewerkt in het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. 

De Flora- en faunawet en het plangebied “Prins Bernhardpark”

In het kader van de gebiedsontwikkeling luchthaven Twente en omgeving is er in 2010 door ecologisch 

adviesbureau Eelerwoude een uitgebreid jaarrond Flora- en faunawet onderzoek uitgevoerd in het gehele 

plangebied van de gebiedsontwikkeling luchthaven Twente, waarvan het plangebied "Prins Bernhardpark" 

een deelgebied is. Uitgangspunt bij de effectenbeoordeling in het Flora- en faunawet onderzoek is "variant B" 

uit de door de diverse bij de gebiedsontwikkeling betrokken overheden (Rijk, provincie Overijssel en 

gemeente Enschede) vastgestelde structuurvisies, op basis hiervan worden per deelontwikkeling de 

knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen beschreven. Uit de onderzoeksrapportage (rapportnr. 3784, 

d.d. 24 juni 2011, zie bijlage 5) blijkt dat in het plangebied enkele strikt(er) beschermde soorten voorkomen. In 

de poel komen kamsalamander, kleine watersalamander en poelkikker voor. De rosse vleermuis heeft in het 

plangebied een vermoedelijke verblijfplaats, van laatvlieger en gewone dwergvleermuis zijn met zekerheid 

verblijfplaatsen aangetoond. Enkele andere vleermuissoorten zoals de grootoorvleermuis en de 

baardvleermuis gebruiken het plangebied om te foerageren, mogelijk heeft ook de gewone grootoorvleermuis 

een verblijfplaats in het plangebied. Wat vogels betreft worden hier vooral vogels van bossen en parken 

gezien. Echte bossoorten als de houtsnip hebben er hun broedgebied naast parksoorten als de grauwe 

vliegenvanger en grote bonte specht. De ontwikkelingen binnen het Prins Bernhardpark zijn in vergelijking met 

ontwikkelingen binnen de andere gebieden beperkt tot enkele nieuwe bouwkavels en het ontwikkelen van in 
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hoofdzaak bestaande ontsluitingswegen. Op basis van het onderzoek kan er van worden uitgegaan dat de 

voorgenomen ontwikkelingen in het deelgebied Prins Bernhardpark geen nadelige gevolgen hebben voor de 

gunstige staat van instandhouding van in het plangebied aanwezige (strikt) beschermde soorten. Het 

uitvoeren van specifieke mitigerende of compenserende maatregelen is vooralsnog niet noodzakelijk.

Soortenmanagementplan en aanvraag generieke ontheffing Flora- en faunawet

Uit het ecologisch onderzoek en het op basis daarvan opgestelde compensatie- en mitigatieplan blijkt dat niet 

voor alle strikt(er) beschermde soorten met het uitvoeren van preventieve en mitigerende maatregelen een 

daadwerkelijke overtreding van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet kan worden voorkomen. Voor in 

ieder geval de soorten braamsluiper, buizerd, geelgors, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, 

watervleermuis, graspieper, heideblauwtje, kneu, poelkikker en veldleeuwerik is daarom bij de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen Dienst Regelingen) van het ministerie van Economische 

zaken een 'generieke' ontheffing op grond van artikel 75 Flora- en faunawet aangevraagd. Een 'generieke' 

ontheffing is een nog relatief nieuw instrument dat door RVO is ontwikkeld naar aanleiding van recente 

jurisprudentie inzake verleende ontheffingen Flora- en faunawet van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. De gebiedsontwikkeling luchthaven Twente is door RVO aangemerkt als één van de 

landelijke pilotprojecten voor deze nieuwe wijze van ontheffing verlenen. Kern van de 'generieke ontheffing' is 

dat deze wordt verleend voor een periode van 10 jaar, dus min of meer voor de gehele ontwikkelings- en 

realisatieperiode van de luchthaven en de overige deelgebieden binnen de gebiedsontwikkeling. RVO 

verwacht dat met dit nieuwe instrument een betere uitvoering van de EG-Vogel- en Habitatrichtlijnen mogelijk 

is omdat het instrument primair beoogt te garanderen dat als gevolg van de realisatie van de voorgenomen 

ruimtelijke ontwikkelingen de gunstige staat van instandhouding van de aanwezige strikt(er) beschermde 

soorten gehandhaafd blijft. 

Om bij RVO een kansrijke aanvraag voor een 'generieke' ontheffing te kunnen indienen is het compensatie- 

en mitigatieplan omgewerkt en uitgebreid tot een soortenmanagementplan voor alle nu in het projectgebied 

voorkomende soorten en mogelijk in de toekomst als gevolg van de ontwikkeling nieuw voorkomende 

soorten. Het soortenmanagementplan (Bijlage 6) beschrijft hoe bij de uitvoering van werkzaamheden in het 

kader van ruimtelijke ontwikkelingen wordt omgegaan met de in het plangebied voorkomende beschermde 

soorten. Het centrale uitgangspunt daarbij is het waarborgen van de gunstige staat van instandhouding en de 

functionele leefomgeving van de aanwezige soorten. Op basis daarvan worden randvoorwaarden gesteld en 

maatregelen voorgeschreven die in acht moeten worden genomen bij de realisatie van de beoogde 

ruimtelijke ontwikkelingen. Op die manier kunnen gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied 

'ongehinderd' worden gerealiseerd terwijl de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten in 

het plangebied is gegarandeerd. Het soortenmanagementplan bevat niet alleen een uitvoerige beschrijving 

van de noodzakelijk uit te voeren preventieve, mitigerende en compenserende maatregelen maar ook 

richtlijnen en voorwaarden voor de structurele monitoring van de uit te voeren maatregelen. De in het 

soortenmanagementplan vastgelegde uitgangspunten en uit te voeren maatregelen zijn vervolgens 

doorvertaald in de aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden, onder meer in een bij het 

soortenmanagementplan behorend Uitvoeringsprotocol (een uitgebreid ecologisch werkprotocol). Hierdoor 

worden de risico's afgedekt en wordt er een maximale invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht. 

De 'generieke' ontheffing Flora- en faunawet voor de gebiedsontwikkeling luchthaven Twente en omgeving is 

op 12 november 2014 door RVO verleend (zie bijlage 7). Bij de ontheffingverlening zijn door RVO een groot 

aantal aanvullende voorwaarden en uitvoeringseisen opgelegd waar bij de realisatie van de in het 

bestemmingsplan mogelijk gemaakte ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden dient te worden.

Conclusie Flora- en faunawet

Op grond van het voorgaande kan met aan voldoende zekerheid grenzende stelligheid worden geconcludeerd 

dat de Flora- en faunawet op voorhand geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan. 
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4.3.3  Ecologische Hoofdstructuur

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden en 

landbouwgebieden met veel natuurwaarden. De EHS heeft als doel het behouden, beschermen en 

versterken van de rijkdom aan plant- en diersoorten (biodiversiteit). De EHS beoogt een bijdrage te leveren 

aan het realiseren en in stand houden van een (inter-)nationaal vitaal stelsel van natuurgebieden. De EHS valt 

niet onder de werking van de gebiedsbescherming, zoals geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 of de 

soortenbescherming, zoals geregeld in de Flora- en faunawet. De EHS is een ruimtelijk rijksbelang dat door 

provincies en gemeenten dient te worden vertaald in ruimtelijke plannen, zoals structuurvisies en 

bestemmingsplannen.

De EHS en het plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan "Prins Bernhardpark" is niet gelegen in de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) maar aan zowel westzijde van het plangebied als aan de oostzijde, direct aan de 

andere kant van de Oldenzaalsestraat, liggen gronden die wel deel uitmaken van de EHS. De EHS heeft geen 

externe werking. Een verdere toetsing aan de EHS kan daarom achterwege blijven.
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Hoofdstuk 5  Juridische planopzet

5.1  Algemeen

Type bestemmingsplan

De Wro en het Bro maken het mogelijk een bestemmingsplan op verschillende manieren vorm te geven. 

In het bestemmingsplan "Prins Bernhardpark" is gekozen voor een traditioneel gedetailleerd 

bestemmingsplan. Een dergelijk plan legt het beoogde gebruik van gronden en opstallen en de 

bebouwingsmogelijkheden van de in het plan opgenomen gronden gedetailleerd vast. De methodiek wordt 

wel ingezet om bestaande situaties te conserveren, maar wordt ook gebruikt om beoogde nieuwe 

ontwikkelingen nauwgezet te sturen

Wijze van bestemmen

Het uitgangspunt van een bestemmingsplan is om een passende bestemming toe te kennen aan de 

gronden in het plangebied. De bestemming bepaalt welke gebruiksdoelen of functies op grond van een 

goede ruimtelijke ordening zijn toegestaan. 

Bij de keuze voor een bepaalde bestemming is de (gewenste) hoofdfunctie doorslaggevend. Als het ruimtelijk 

relevant is of als een bepaalde functie de omgeving beïnvloedt of daar eisen aan stelt, wordt gekozen voor 

een specifieke bestemming met eigen regels bouwen en gebruik.

Het is mogelijk om binnen de hoofdgroepen bestemmingen specifieker te maken door bijvoorbeeld 

ondergeschikte functies in de bestemmingsomschrijving op te nemen. Voor bijzondere ondergeschikte 

functies, die niet onder de algemene bestemmingsomschrijving vallen en niet conflicteren met de 

bestemming, wordt gekozen voor een afzonderlijke functieaanduiding.

In paragraaf 7.3 van deze plantoelichting wordt nader inhoudelijk ingegaan op de wijze van bestemmen 

waarvoor in het bestemmingsplan "Prins Bernhardpark" is gekozen.

5.2  Indeling planregels

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de regels en de bijbehorende 

verbeelding waarop de diverse bestemmingen zijn aangegeven. De regels en de verbeelding dienen in 

samenhang te worden bekeken.

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:

a. Hoofdstuk 1  - Inleidende regels;

b. Hoofdstuk 2  - Bestemmingsregels;

c. Hoofdstuk 3 - Algemene regels;

d. Hoofdstuk 4 - Overgangs- en slotregels.

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Dit hoofdstuk bevat inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied van het 

bestemmingsplan “Prins Bernhardpark”. In Artikel 1 Begrippen zijn definities van de in de regels gebruikte 

begrippen opgenomen. Hiermee wordt een eenduidige interpretatie van de begrippen vastgelegd. Artikel 2 

Wijze van meten geeft bepalingen hoe onder meer de hoogtes van gebouwen en de inhoud van gebouwen 

gemeten moeten worden en hoe bepaalde eisen betreffende de maatvoering begrepen moeten worden.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 geeft een omschrijving - de juridische vertaling - van de verschillende in het plangebied 

voorkomende en op de verbeelding opgenomen bestemmingen. Bij de indeling van de bestemmingsregels 
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wordt conform de StandaardVergelijkeBestemmingsplannen 2012 een vaste volgorde aangehouden. De 

regels van een bestemming worden als volgt opgebouwd en benoemd:

a. bestemmingsomschrijving (omschrijving van de toegestane functies en gebruiksdoelen);

b. bouwregels (regels waaraan de bebouwing dient te voldoen);

c. nadere eisen (regels op grond waarvan nadere eisen aan bouwwerken en de situering daarvan kunnen 

worden gesteld);

d. afwijken van de bouwregels (regels op grond waarvan in concrete situaties onder bepaalde voorwaarden 

kan worden afgeweken van de bouwregels);

e. specifieke gebruiksregels (regels die aangeven welk specifiek gebruik verboden is);

f. afwijken van de gebruiksregels (regels op grond waarvan in concrete situaties onder bepaalde 

voorwaarden kan worden afgeweken van de gebruiksregels);

g. omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

(regels waarbij wordt geregeld wanneer en onder welke omstandigheden een omgevingsvergunning 

voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden noodzakelijk is);

h. omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk (regels waarbij wordt geregeld wanneer en 

onder welke omstandigheden er een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

noodzakelijk is);

i. wijzigingsbevoegdheid (regels die aangeven in welke gevallen en onder welke voorwaarden onderdelen 

van het plan gewijzigd kunnen worden).

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels, bestaande uit de anti-dubbeltelregel, de algemene bouwregels, 

algemene gebruiksregels, algemene aanduidingsregels, algemene afwijkingsregels, algemene 

wijzigingsregels, algemene procedureregels en overige regels. Daarnaast zijn regels ten aanzien van 

archeologie, de bescherming van monumentale en bijzonder waardevolle bomen.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 4 zijn regels opgenomen met betrekking tot het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik van 

gronden. Deze artikelen bevatten regels die als doel hebben de rechtstoestand tijdens de overgang naar een 

nieuw bestemmingsplan vast te leggen. De "Slotregel" geeft de naam van het bestemmingsplan aan. 

5.3  Beschrijving van het plan

De gronden begrepen in het bestemmingsplan  “Prins Bernhardpark” zijn bestemd voor "Bos", "Groen" en 

"Wonen".

Artikel 3 Bos

De voor Bos aangewezen gronden zijn primair bestemd voor de houtproductie en voor de bescherming, 

instandhouding en verbetering van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden.

Artikel 4 Groen

De groenstroken die structuurbepalend zijn, zijn bestemd als "Groen". Binnen deze bestemming is het 

toegestaan om groenstroken en plantsoenen aan te leggen en in stand te houden. Daarnaast zijn 

waterpartijen, waterlopen, wadi's en overige voorzieningen in het kader van de waterbeheersing toegestaan. 

de bestemming "Groen" is in principe toegekend aan al het structurele groen in het plangebied. Bebouwing 

van de voor "Groen" aangewezen gronden is slechts toegestaan in het kader van de bestemming. Hierbij kan 

worden gedacht aan de plaatsing van straatmeubilair, speelvoorzieningen en nutsvoorzieningen. Binnen deze 

bestemming is een aanduiding 'ontsluiting' opgenomen voor de wegen die door het plangebied heenlopen. 

Daarnaast is de bestaande tennisbaan middels een aanduiding aangegeven op de kaart.
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Artikel 5 Wonen

De voor “Wonen” aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen, al dan niet in combinatie met een 

beroep of bedrijf aan huis. In de planregels zijn bouwregels opgenomen voor de bouw van hoofdgebouwen, 

bijbehorende bouwwerken en overige bouwwerken, zoals erf- en perceelafscheidingen. Bebouwing dient te 

worden gerealiseerd binnen de op de plankaart aangegeven bouwblokken. 

Enkele te realiseren woningen zijn gelegen binnen de zogenaamde 48 dB lijn. Om deze woningen te kunnen 

realiseren dient een ontheffingsprocedure Wet geluidhinder voor het vaststellen van een hogere grenswaarde 

te worden gevoerd. 

Ten behoeve van de officiersmess is een breed spectrum aan functies opgenomen, gebundeld onder de 

aanduiding 'gemengd.

5.4  Handhaving

Bestemmingsplannen zijn bindend voor iedereen: burgers, ondernemers en de overheid zelf. Het is een 

juridisch kader voor burgers en ondernemers waaruit kan worden afgeleid wat de eigen bouw- en 

gebruiksmogelijkheden zijn, maar ook wat de planologische mogelijkheden in juridische zin zijn op percelen 

in de directe omgeving. Aan de andere kant kan de gemeentelijke overheid naleving van 

bestemmingsplannen afdwingen als er sprake is van gebruik en/of bebouwing die niet in het 

bestemmingsplan passen. 

In het kader van de bedrijven- en milieuinventarisatie is voorafgaand aan het in procedure brengen van het 

bestemmingsplan onderzocht in hoeverre de functies die in het plangebied voorkomen in overeenstemming 

zijn met het geldende bestemmingsplan en bij geconstateerde afwijkingen eventueel gelegaliseerd kunnen 

worden.
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

Het hoofddoel van dit bestemmingsplan is de gewenste toekomstige situatie planologisch-juridisch vast te 

leggen. Binnen het plangebied zijn verschillende deelontwikkelingen beoogd, met als hoofddoel de 

ontwikkeling van maximaal 30 toe te voegen woningen.

Op grond van het bepaalde in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeenteraad voor 

gronden waarop een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is 

voorgenomen een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het kostenverhaal van de grondexploitatie over de in het 

bestemmingsplan begrepen gronden anderszins is verzekerd.

Exploitatieovereenkomst

De gebieden in het plangebied, die geen gemeentelijk eigendom zijn, worden door Area Development Twente 

(ADT) ontwikkeld, waarbij de gemeente de kosten verhaalt middels het sluiten van een (anterieure) 

exploitatieovereenkomst met ADT.

Gelet op het bovenstaande kan worden gesteld dat het kostenverhaal voldoende anderszins is verzekerd en 

de economische uitvoerbaarheid van het nu voorliggende bestemmingsplan voldoende is aangetoond. 
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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Enschede heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in de periode 

augustus t/m november 2011 een archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek uitge-

voerd in verband met de geplande herontwikkeling van een aantal terreinen binnen de Vliegbasis 

Twenthe in de gemeenten Enschede en Dinkelland.

Het onderzoek bestond uit twee delen, te weten een bureau- en veldonderzoek met betrekking tot 

archeologische resten uit de periode Prehistorie tot de Tweede Wereldoorlog (deel 1 van dit rap-

port) en een specifieke bureaustudie gericht op archeologische relicten van de Fliegerhorst Twente 

uit de Tweede Wereldoorlog (deel 2). In deel 3 van dit rapport zijn de conclusies en aanbevelingen 

van beide delen geformuleerd.

Deel 1: Voor de perioden Prehistorie tot en met de Middeleeuwen geldt over het algemeen dat er 

een (sterke) relatie is tussen de landschappelijke context (geomorfologie en bodemopbouw) en de 

aanwezigheid van archeologische resten. Voor een deel van de Middeleeuwse resten, maar vooral 

voor resten uit de Nieuwe tijd is deze relatie minder dominant of geheel afwezig.

Doel van het archeologisch onderzoek met betrekking tot archeologische resten uit de peri-

ode Prehistorie tot WOII was allereerst het middels bureauonderzoek verwerven van informatie 

over bekende en te verwachten archeologische waarden teneinde de informatie op de vigerende 

gemeentelijke archeologische verwachtingskaart te verfijnen en waar nodig aan te passen. Het 

doel van het veldonderzoek was vervolgens het toetsen van de herziene verwachting. Op basis 

van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen in het 

onderzoeksgebied is vervolgens een advies met betrekking tot archeologisch vervolgonderzoek 

geformuleerd.

Uit de resultaten van het veldonderzoek blijkt dat de bodemgesteldheid (veldpodzolgrond) in het 

overgrote deel van de deelgebieden kenmerkend is voor een lage, natte landschappelijke ligging. 

Tevens bleek de bodem in grote delen van het gebied verstoord te zijn tot onder het archeologisch 

relevante niveau. Op basis van het veldonderzoek zijn enkele zones te duiden met een ligging op 

een dekzandrug (zone A op het Vliegveld) waaraan een middelhoge verwachting kan worden toe-

gekend en enkele zones in het Zuidkamp met een plaggendek (al dan niet in combinatie met een 

podzolprofiel). Aan deze zones kan een hoge archeologische verwachting worden toegekend.

Deel 2: De bureaustudie naar resten van de Fliegerhorst uit WOII had als doel het opstellen van 

een gespecificeerde archeologische verwachting voor dit specifieke tijdvak, aangezien deze peri-

ode niet vertegenwoordigd is op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart. Het onder-

zoek betrof een gecombineerde studie van archieven, literatuur en luchtfoto’s en een veldinspectie 

gericht op relicten uit WOII.
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Deel 3: Voor de periode van de Prehistorie tot WOII worden de volgende aanbevelingen gedaan. 

De gebieden met een middelhoge dan wel hoge verwachting komen in aanmerking voor nader 

archeologisch onderzoek. Voor de gebieden met een lage verwachting gelden in principe geen res-

tricties ten aanzien van de geplande ontwikkeling van het gebied. Voor deze zones wordt dan ook 

geen archeologisch vervolgonderzoek (met betrekking resten uit tot de periode van de Prehistorie 

tot WOII) aanbevolen.

Fliegerhorst Twente is van grote betekenis voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 

in het oosten van Nederland. Concrete resten van het oorlogsverleden dragen op een krachtige 

manier bij aan de beleving van geschiedenis van dit deel van het verleden. De voormalige Duitse 

vliegbasis werkt sterk op de verbeelding van veel mensen. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet alleen 

om (archeologische) kenniswaarden, maar ook om de emotionele en symbolische betekenis van 

de Fliegerhorst voor de regio Twente en als symbool van de luchtoorlog in het algemeen. Het 

ensemble van archeologische resten uit WOII op en rond de Vliegbasis Twenthe heeft waarde als 

lieu de memoire, een plaats waar de geschiedenis van de oorlog nog letterlijk tastbaar is. De aan-

beveling is om bij toekomstige ingrepen respectvol om te gaan met deze resten en daarbij alle tijd-

lagen van 1931 tot 2007 in beschouwing nemend. Niets in de Fliegerhorst staat als object op zich-

zelf: het past allemaal in een geheel, van de gebouwen van de Duitse Luftwaffe, tot de moderne 

straaljagershelters, tot de afvaldumps in de bosschages bij de Druiventros; de sporen vertellen 

tezamen een verhaal. In een bredere context is het bovendien wenselijk om een WOII-laag op te 

nemen op de gemeentelijke archeologische beleidskaart en een in de toekomst te vervaardigen 

cultuurhistorische beleidskaart.

Bouwbiografisch onderzoek in de bestaande bebouwing kan bovendien een extra dimensie geven 

aan het bestaande verhaal van de vliegbasis. Daarnaast kan worden aanbevolen dat toekomstig 

OCE-onderzoek dan wel opruimwerkzaamheden archeologisch begeleid dient te worden.
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Inleiding

Kader
In opdracht van de gemeente Enschede heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in de periode 

augustus t/m oktober 2011 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband 

met de geplande herontwikkeling van een aantal terreinen behorende bij Vliegbasis Twenthe in de 

gemeenten Enschede en Dinkelland. Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie 

van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeolo-

gische resten.

Voor de perioden Prehistorie tot en met de Middeleeuwen geldt over het algemeen dat er een 

(sterke) relatie is tussen de landschappelijke context (geomorfologie en bodemopbouw) en de aan-

wezigheid van archeologische resten. Voor een deel van de middeleeuwse resten, maar vooral 

voor resten uit de Nieuwe tijd is deze relatie minder dominant of geheel afwezig. Een gangbare 

manier om archeologische resten op te kunnen sporen is het verrichten van een bureauonderzoek 

waarbij archeologische gegevens gecombineerd worden met historisch en landschappelijk kaart-

materiaal. Het resultaat is een vlakdekkende kaart waarop de kans op het aantreffen van archeo-

logisch resten staat aangegeven (archeologische verwachtingskaart). Vervolgens kan ter plaatse 

gericht gezocht worden naar archeologische resten door middel van booronderzoek en in later sta-

dium door proefsleuvenonderzoek en/of opgravingen.

De onderzoeksmethoden voor resten uit de Tweede Wereldoorlog wijken hier van af. De (ver-

moedelijke) ligging van resten uit deze periode kunnen in kaart worden gebracht door uitgebreid 

archiefonderzoek en luchtfotostudie. Van veel typen oorlogsresten, zoals afvaldumps, is echter 

nooit gedocumenteerd waar deze liggen. Gangbaar archeologisch onderzoek als booronderzoek is 

evenmin doelmatig, aangezien WOII-vindplaatsen veelal klein in omvang zijn en bovendien veld-

onderzoek bemoeilijkt wordt door mogelijke aanwezigheid van explosieven.

Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende waarden en ver-

wachte archeologische resten teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Doel van 

het verkennend veldonderzoek was het toetsen van die gespecificeerde archeologische verwach-

ting. De resultaten hiervan worden beschreven in deel 1 van het rapport. Deel 2 van dit rapport 

omvat het resultaat van een bureaustudie met veldinspectie naar archeologische resten van de 

Fliegerhorst uit de Tweede Wereldoorlog. Doel van dit onderzoek is het opstellen van een gespeci-

ficeerde archeologische verwachting voor dit tijdvak. Op basis van de onderzoeksresultaten en de 

aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen zijn tenslotte in deel 3 adviezen geformu-

leerd met betrekking tot archeologisch vervolgonderzoek.
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nummer toponiem centrumcoördinaten oppervlakte ARCHIS-onderzoeksmelding

1 + 5 Vliegveld Twente 257.500/477.300 412 ha 48101

2 Kamp Prins Bernhard 259.600/476.700 10,4 ha 48101

3 Overmaat 257.100/475.200 1,5 ha 48102

4 Oostkamp 258.700/476.500 24,5 ha 48101

6 Zuidkamp 257.800/474.600 47,3 ha 48102

Tabel 1. Overzicht van de deelgebieden met oppervlakte en onderzoeksmeldingen.
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Figuur 1. Ligging van het onderzoeksgebied met de verschillende deelgebieden; inzet: ligging in Nederland.
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Administratieve gegevens
Vliegbasis Twenthe is gesitueerd in de noordwesthoek van de gemeente Enschede. Een smalle 

zone (tussen vliegveld en Sniedersveldweg/Knollerveldweg) is gelegen in gemeente Dinkelland. 

Het onderzoeksgebied is gelegen op kaartbladen 28H en 34F. Het bestemmingsplan Vliegbasis 

Twente bestaat uit zes deelgebieden. Onderhavig onderzoek heeft betrekking op deze zes gebie-

den (figuur 1, tabel 1). Ze beslaan in totaal een oppervlak van ca. 490 ha.

Huidige situatie
Vliegveld Twente
Vliegveld Twente omvat de deelgebieden 1 en 5, die momenteel in gebruik zijn als vliegveld voor 

particulieren. De deelgebieden worden gekenmerkt door een aantal start- en landingsbanen, waar-

bij de een zuidwest-noordoost georiënteerde baan in deelgebied 1 het meest prominent aanwe-

zig is. Aangrenzend aan de banen liggen grasvelden en bosschages. Verder doorkruisen enkele 

wegen de vliegbasis. Langs de taxibanen en op grotere afstand van de start- en landingsbanen 

liggen gebouwen die samenhangen met het gebruik van het vliegveld als militaire vliegbasis. Deze 

gebouwen (o.a. hangars) worden vandaag de dag gebruikt als o.a. opslagruimte en onderkomen 

voor diverse bedrijven en de brandweer. Het voormalige schietterrein in het noordoosten van deel-

gebied 5 bestaat vandaag de dag uit bos. Buiten de hekken van de vliegbasis worden de deelge-

bieden gekenmerkt door bouwland.

Kamp Prins Bernhard
Het Kamp Prins Bernhard bestaat grotendeels uit bos. Op een aantal percelen zijn woonhuizen 

aanwezig. In het noordoosten ligt een voormalige tennisbaan.

Overmaat
Deelgebied Overmaat wordt grotendeels gekenmerkt door bos. Hiernaast zijn er enkele gebouwen 

aanwezig.

Oostkamp
In dit deelgebied is sprake van veel bebouwing. De oostelijke helft bestaat vooral uit gebouwen 

die eerder in gebruik zijn geweest als munitiebunkers. Het westelijke deel wordt gekenmerkt door 

kleine en grote hallen en kantoorgebouwen. Ook voor de Oostkamp geldt dat een deel van de 

gebouwen vandaag in gebruik is als opslag- of bedrijfsruimte. De bebouwing wordt omsloten door 

bosschages. Buiten de hekken van de vliegbasis wordt het deelgebied gekenmerkt door grasland.

Zuidkamp
Het Zuidkamp bestaat voor grote delen uit grasland. Op een aantal plaatsen zijn bosschages aan-

wezig. Verdeeld over het deelgebied staan voormalige militaire gebouwen. Deze worden vandaag 

de dag bewoond of zijn in gebruik als kantoor. Hiernaast wordt het gebied door een aantal wegen 

doorsneden.
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tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2010

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Nieuwste tijd  (=Nieuwe tijd C)

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat
Midden
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Laat
Midden
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Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg

Laat
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Karolingisch
Merovingisch laat
Merovingisch vroeg
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Subboreaal

Atlanticum

Boreaal
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Denekamp

Hengelo

Moershoofd

Odderade

Eemien

W
ei

ch
se

lie
n

P
le

ni
gl

ac
ia

al
V

ro
eg

 
G

la
ci

aa
l

La
at

 
G

la
ci

aa
l

La
at

M
id

de
n

V
ro

eg

Belvedère/Holsteinien

Elsterien

Brørup

Saalien II

Saalien I

Glaciaal x

Bølling

Allerød
Late Dryas

Vroege Dryas

Vroegste Dryas

Vroeg
Subatlanticum

Laat
Subatlanticum

Oostermeer

Holsteinien

- 1795

- 1500
- 1250
- 1050
- 900
- 725
- 525
- 450

- 1650

- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 35.000

- 12.500

463.000

- 250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat

- 9700

- 450 voor Chr.

- 0

- 3700

- 7300
- 8700

- 1150 na Chr.

- 11.050
- 11.500
- 12.000

- 60.000

- 71.000

- 30.500

- 114.000
- 126.000
- 236.000
- 241.000
- 322.000

- 384.000
- 416.000

- 13.500
- 12.500

- 336.000

Tabel 2. Geologische en archeologische tijdschaal.
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Toekomstige situatie
De deelgebieden op de voormalige Vliegbasis Twenthe zullen worden herontwikkeld. De plannen 

bevinden zich momenteel in een dermate vroeg stadium dat de concrete inrichtingsplannen voor 

de verschillende deelgebieden op dit moment nog niet bekend is. Uitgangspunt voor onderhavig 

onderzoek is een vlakdekkende verstoring tot onder het archeologisch relevante niveau (i.c. 0,3-

0,7 m -Mv).

Onderzoeksopzet en richtlijnen
Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek. Hoewel voor deelgebie-

den 1 en 5 reeds een bureauonderzoek is uitgevoerd (Arcadis, 2007) beslaat het onderhavige 

bureauonderzoek het gehele onderzoeksgebied.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 

24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA, versie 3.2), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; 

www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtsnoer. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, 

verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zie tabel 2 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde geologische en archeologische peri-

oden. Achter in dit rapport is een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen en worden enkele vak-

termen beschreven (zie verklarende woordenlijst).



RAAP-RAPPORT 2473
Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

14



RAAP-RAPPORT 2473
Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

15

Deel 1: Prehistorie tot WOII
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1 Bureauonderzoek

1.1 Methoden
Het bureauonderzoek met betrekking tot de archeologie uit de periode van de Prehistorie tot WOII 

is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. Omdat voor een 

groot deel van deze periode een (sterke) relatie geldt tussen landschappelijke ligging en de kans 

op de aanwezigheid van archeologische resten, zijn ten behoeve van het bureauonderzoek reeds 

bekende archeologische en aardkundige gegevens verzameld en is het grondgebruik in het onder-

zoeksgebied in het heden en verleden geïnventariseerd. Het uitgangspunt voor het bureauonder-

zoek vormde de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart (Boshoven, 2005). Waar nodig is 

gebruik gemaakt van aanvullende literatuur.

Geraadpleegd zijn de volgende bronnen:

het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS);- 

de Archeologische Monumenten Kaart (AMK);- 

de gemeentelijke archeologische verwachtingskaarten van Enschede (Boshoven e.a., 2005) en - 

Dinkelland (Scholte Lubberink, 2007);

historisch en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuurlijst);- 

gebiedsspecifieke literatuur (zie literatuurlijst);- 

de recente topografische kaart 1:25.000;- 

recente luchtfoto’s uit Google Earth (www.earth.google.com);- 

een luchtfoto uit 2010 (verkregen via gemeente Enschede);- 

het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);- 

het informatiesysteem Kennis Infrastructuur CultuurHistorie (KICH).- 

1.2 Resultaten
Aardkundige situatie
Algemeen

Het gebied ten noorden van Enschede ligt op de overgang van een dekzandgebied naar de stuw-

wal van Oldenzaal-Enschede. De voet van de stuwwal ligt direct ten oosten van het Zuidkamp en 

ten oosten van het vliegveld, waarmee het overgrote deel van deelgebieden Het Vliegveld, Over-

maat en het Zuidkamp (deelgebieden 1, 3 en 5) in het dekzandlandschap ligt, en Kamp Prins Bern-

hard en Oostkamp (deelgebieden 2 en 4) aan de voet van de stuwwal liggen.

De deelgebieden in het dekzandlandschap liggen grotendeels in een relatief laaggelegen dekzand-

vlakte (figuur 2) die pas in de (loop van de) 20e eeuw is ontgonnen. Uitzondering hierop vormt het 

overgrote deel van het Zuidkamp waar duidelijke ruggen aanwezig zijn (zichtbaar op AHN alsmede 

op Bonnekaart uit 1908).
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Tussen de noordelijk gelegen deelgebieden (Vliegveld, Oostkamp, Kamp Prins Bernhard en Over-

maat) en het deelgebied Zuidkamp in het zuiden ligt het beekdal van de oost-west georiënteerde 

Eschbeek (figuur 3). Deze beek ontwatert een deel van de westelijke stuwwalhelling. Op de Bon-

nekaart uit ca. 1900 (zie figuur 7) is de beek duidelijk zichtbaar evenals diverse dekzandruggen 

aan (met name) de noordoever van de beek. Ter hoogte van een deelgebieden Vliegveld en Oost-

kamp ligt een west-oost georiënteerde zone die van nature eveneens nat is zoals blijkt op de Bon-

nekaart (zie figuur 7). Het betreft een voormalig beekdal dat in de loop van de tijd grotendeels is 

dichtgegroeid met veen waarna een moerasachtig gebied achterbleef.
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Figuur 2. Uitsnede van de bodemkaart.
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De stuwwal is opgestuwd door ijslobben in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. In een latere fase van 

deze ijstijd is de stuwwal ‘overreden’ door landijs waarbij deze bedekt is met een pakket keileem. 

Het Oostkamp en Kamp Prins Bernhard en het oostelijke deel van het Vliegveld liggen op de voet 

en lage helling van de stuwwal en gedeeltelijk in een droog dal (Kleinsman e.a., 1979) (figuur 4). 

De gestuwde afzettingen bestaan voornamelijk uit zand en grind, maar in enkele zones bevindt 

zich tertiaire klei. Deze stugge klei is beter bestand tegen erosie dan zand/grind dat is en daarom 

steken de zones waar de klei dagzoomt als heuvels boven het landschap uit (zoals de Lonneker-

berg). Hier en daar is het gestuwde pakket afgedekt met een dunne laag dekzand of door zandige 

smeltwaterafzettingen.
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Figuur 3. Uitsnede van de geomorfologische kaart.
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Het vliegveld (deelgebieden 1 en 5)

Het vliegveld ligt grotendeels in een dekzandvlakte, aan de oostzijde overgaand in de voet van de 

stuwwal. Van nature doorsneden enkele beekdalen het gebied van oost naar west, maar bij aanleg 

van het vliegveld zijn deze dichtgeschoven. Het AHN (figuur 5) langs de randen van het vliegveld 

enkele kleine dekzandkopjes zien.

Ter plaatse van de dekzandvlakte zullen met name veldpodzolgronden en natuurlijke eerdgronden 

aanwezig zijn. Veldpodzolgronden zijn bodems die onder relatief vochtige omstandigheden zijn 

gevormd. Ze worden vaak aangetroffen in jonge ontginningsgebieden, in bossen en in heidevel-

den. Ze kenmerken zich doorgaans door de aanwezigheid van een uitspoelingshorizont (E-hori-
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Figuur 4. Uitsnede van de geologische kaart.
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Figuur 5. Hoogteligging op basis van het AHN.
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zont) waar de ijzer- en humusdeeltjes zijn uitgespoeld en door een inspoelingshorizont waarin 

deze deeltjes zijn (her)afgezet (B-horizont).

In de gedichte beekdalen bevinden zich onder een pakket opgebrachte grond waarschijnlijk 

beekeerdgronden: bodems met een 10 tot 30 cm dikke, donker gekleurde, humeuze en vaak klei-

ige of sterk lemige bovengrond (minerale eerdlaag of A-horizont) of bouwvoor (Ap-horizont) die in 

de regel rechtstreeks op het moedermateriaal (C-horizont) rust. Dergelijke bodems zijn onder natte 

tot zeer natte omstandigheden gevormd. Als gevolg van sterk wissellende grondwaterstanden is de 

C-horizont vaak rijk aan ijzerconcreties en/of roestvlekken.

Kamp Prins Bernhard en Oostkamp (deelgebieden 2 en 4)

Deze deelgebieden liggen op de westelijke helling van de stuwwal, direct ten zuiden van de Lon-

nekerberg. De westelijke punt van het Oostkamp bevindt zich op nog geen 35 m +NAP en loopt 

in oostelijke richting op tot ca. 51 m +NAP in het oosten. Tussen de deelgebieden Oostkamp en 

Kamp Prins Bernhard bevindt zich een kleine bult (hoogte van 2 m; zie figuur 5) waarna de hoogte 

in oostelijke richting wat afneemt naar ca. 46 m +NAP aan de oostgrens van Kamp Prins Bernhard. 

Het zuidelijke deel van het Oostkamp is gesitueerd in een droog dal (zie figuren 3 en 5) dat door-

loopt tot in het Kamp Prins Bernhard.

Volgens de Bodemkaart van Nederland (schaal 1:50.000) is binnen deze twee deelgebieden (net 

als op het vliegveld) sprake van veldpodzolgronden (zie figuur 2: code Hn21). In het westelijke 

gedeelte van Kamp Prins Bernhard zouden zich (gestuwde) tertiaire kleigronden bevinden. De klei-

gronden kenmerken zich over het algemeen door een ca. 20 cm humeuze bovengrond. Het lutum-

gehalte in de bovengrond bedraagt tot ca. 20%, terwijl de ondergrond veel zwaarder is (tot 60% 

lutum). De gronden hebben veelal een roestig karakter en door de slechte doorlatendheid zijn de 

oppervlakkige lagen in natte perioden snel verzadigd waarbij een schijnwaterspiegel ontstaat.

Overmaat (deelgebied 3)

Het deelgebied Overmaat ligt in het dekzandgebied direct ten noorden van de Eschbeek. Volgens 

de Geomorfologische Kaart van Nederland (schaal 1:50.000) ligt het gebied in een zone met gor-

deldekzandwelvingen (code 3L6) waarin hoofdzakelijk veldpodzolgronden aanwezig zijn (resp. 

figuur 3 en 2). Volgens het AHN (zie figuur 5) zijn binnen dit deelgebied echter geen duidelijke wel-

vingen aanwezig.

Zuidkamp (deelgebied 6)

Het Zuidkamp ligt in de overgangszone van het dekzandgebied naar de voet van de stuwwal. De 

Geomorfologische Kaart van Nederland (schaal 1:50.000) toont aan de oostzijde van het onder-

zoeksgebied een droog dal zich tevens op de hoogtekaart manifesteert. In bodemkundig opzicht 

valt het gebied uiteen in drie bodemgeografische zones: in het noordoostelijke deel van dit deelge-

bied, ter hoogte van het erosiedal, zijn gooreerdgronden (code pZn23) ontwikkeld, in de zuidelijke 

zone bevinden zich veldpodzolgronden (code Hn21), het resterende en grootste deel het Zuidkamp 

wordt in beslag genomen door hoge zwarte enkeerdgronden (code zEZ23).
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Hoge enkeerdgronden kenmerken zich door een humeus cultuurdek met een minimale dikte van 

0,5 m, doorgaans ook wel plaggendek genoemd. Deze bevinden zich meestal op de hogere delen 

van het landschap. Het plaggendek is van antropogene oorsprong en ontstaan door het langdurig 

bemesten met plaggen en/of potstalmest. Plaggendekken in Oost-Nederland dateren veelal uit de 

Nieuwe tijd (Spek, 2004).

Bewoningsgeschiedenis
Prehistorie

Uit de omgeving van de noordelijk gelegen deelgebieden zijn in ARCHIS maar enkele losse vonds-

ten bekend, waarvan bovendien slechts de globale vindplaats bekend is. Het betreft enkele (vuur)

stenen artefacten zoals een Scandinavische dolk (ARCHIS-waarnemingsnr. 2780; Laat Neolithi-

cum tot Midden Bronstijd) uit de omgeving van het vliegveld en twee neolithische bijlen van de 

Lonnekerberg (ARCHIS-waarnemingsnr. 2926).

Rond het Zuidkamp daarentegen zijn afgelopen jaren diverse archeologische (voor)onderzoeken 

uitgevoerd (tabel 3), waarbij een aantal prehistorische vindplaatsen is ontdekt (Scholte Lubbe-

rink, 2001 en 2006; Schabbink, 2010). De meeste vindplaatsen zijn gewaardeerd door middel van 

proefsleuvenonderzoek. In een aantal gevallen bleek geen sprake van een (behoudenswaardige) 

vindplaats.

ARCHIS-
waarnemingsnr.

toponiem vondsten datering

49759 Lonneker Es 2 vuurstenen afslagen Paleolithicum-Neolithicum

49765 Lonneker Es (westflank) 1 vuurstenen afslag Mesolithicum-Neolithicum

49765 Lonneker Es (westflank) handgevormd aardewerk Neolithicum-Middeleeuwen

49783 Erve Vergert handgevormd aardewerk Neolithicum-Middeleeuwen

49789 Lonneker E (flank naar Esbeek) vuurstenen afslag Mesolithicum-Neolithicum

49789 Lonneker Es(flank naar Esbeek) handgevormd aardewerk in oude 
akkerlaag

Late Middeleeuwen

409443 Kamp van Scheperij karrenspoor en enkele losse 
vondsten

Mesolithicum-Nieuwe tijd C

409445 Erve Klaaskate greppel onder laat-middeleeuwse 
akkerlaag

55448, 405625 Erve de Scheperij handgevormd en 
kogelpotaardewerk 

Late Middeleeuwen en Nieuwe 
tijd

56871, 405627; 
413688

Erve Het Sprakel handgevormd aardewerk, vuur-
steenafslagen en steengoed; boer-
derij uit de 18e eeuw; ten oosten 
van Sprakelweg: sporen uit de 
IJzertijd

Mesolithicum-Middeleeuwen/
Nieuwe tijd

49785 Erve Winkel aardewerk (gedraaid) Late Middeleeuwen

Tabel 3. Overzicht van archeologische vondsten en vindplaatsen rond het Zuidkamp.
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Figuur 6. Grondgebruik van het Zuidkamp in 1832 met veldnamen.
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Middeleeuwen en Nieuwe tijd

Het onderzoeksgebied valt in zijn geheel binnen de grenzen van de historische marke Lonneker. 

De nederzetting of buurtschap Lonneker wordt reeds in bronnen uit de 10e eeuw na Chr. vermeld 

als Loningheri. Uit deze bronnen blijkt dat een deel van de huidige erven of boerderijen in Lonne-

ker reeds in die tijd bestond. Uit historische bronnen uit de Late Middeleeuwen blijkt dat er in die 

tijd binnen de grenzen van het onderzoeksgebied tenminste één erf aanwezig was. Het betreft het 

omstreeks 1941 verdwenen erf Overmaat (Overmading) in het Zuidkamp. Het erf was eigendom 

van de Proost van het kapittel van Oldenzaal en wordt in een bron uit ca. 1300 voor het eerst ver-

meld. Net ten oosten van het deelgebied Zuidkamp heeft eveneens een historisch erf gelegen erf 

Sprakel (1450: Sprakelrode). In 2009 is hiervan de boerderij uit de Nieuwe tijd opgegraven (Schab-

bink, 2010), maar de verwachte (middeleeuwse) voorganger is niet op de bewuste locatie aange-

troffen. Deze kunnen zich eventueel binnen de grenzen van deelgebied Zuidkamp bevinden, maar 

een meer oostelijke locatie lijkt (gezien de landschappelijke situatie) meer voor de hand te liggen. 

Wel blijken op de dekzandrug met plaggendek ten zuiden van het nieuwtijdse erf Sprakel archeolo-

gische resten vanaf het Neolithicum aanwezig te zijn.

Op basis van ervaringen elders in Twente kan gesteld worden dat in de onmiddellijke nabijheid van 

de voormalige erven Overmaat en Sprakel archeologische resten van middeleeuwse voorgangers 

aanwezig zullen zijn. De kans hierop is het grootst langs de randen van (de) nabijgelegen oude 

bouwlanden of essen. De van oorsprong middeleeuwse erven zijn aangegeven op de gemeente-

lijke archeologische verwachtingskaart.

Uit de aanwezigheid van diverse andere laat-middeleeuwse erven in de omgeving van met name 

het Zuidkamp blijkt dat delen van het onderzoeksgebied in de Late Middeleeuwen reeds tot agra-

risch gebied waren ontgonnen. De flanken van de stuwwal (onder andere Lonneker Es) en de 

hoge(re) dekzandruggen in het dekzandgebied (onder andere Vergerts Es en ’t Vanekerrot) zijn in 

de Middeleeuwen en waarschijnlijk al eerder in gebruik genomen als akker.

In de drassige laagten bevonden zich in historische tijd hooi- en weilanden. Deze gebieden zijn te 

herkennen aan de maten- of maden-toponiemen (figuur 6), bijvoorbeeld de Vissersmaot (Veldna-

men Commissie van de Culturele Raad Overijssel, 1992).

Uit bodemkundige gegevens en historische kaarten kan afgeleid worden dat zich in het noorden 

en westen van het onderzoeksgebied nog geruime tijd een grote oppervlakte aan woeste gronden 

heeft bevonden. Vermoedelijk zijn de desbetreffende gronden pas (laat) in de Nieuwe tijd als agra-

risch gebied in gebruik genomen (figuur 7). De veldnamen Lonnekerveld, Snijdersveld Koksveld en 

Schaddenveld (heideveld) duiden op een late ontginning.

Bodemverstoringen
Bodemverstoringen kunnen van invloed zijn op de conservering van archeologische resten. Het 

betreft hierbij met name de verstoringen die dieper reiken dan het archeologisch relevante niveau. 

Het vliegveld is bij de aanleg grotendeels geëgaliseerd en voorzien van (intensieve) drainage 

(Brouwer, 2007). Bovendien bevindt zich een uitgebreid net aan kabels en leidingen in de onder-
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Figuur 7. Uitsnede van de Bonnekaart uit ca. 1910.
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Figuur 8. Uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart Enschede (Boshoven e.a., 2005).
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grond. Daarnaast zijn veel verstoringen te verwachten die gerelateerd kunnen worden aan de 

Tweede Wereldoorlog. Men moet hierbij denken aan bomkraters van diverse bombardementen, het 

onklaar maken van het vliegveld (graven van greppels) en de ontmanteling van gebouwen uit deze 

periode.

Gespecificeerde archeologische verwachting
Aan de zones langs de beekdalen is op de gemeentelijke verwachtingskaarten (figuren 8 en 9) 

een middelhoge verwachting toegekend voor archeologische resten uit de Steentijd. De kans op 

het aantreffen van dergelijke resten wordt het grootst geacht op dekzandruggen langs de diverse 

beeklopen. Zoals beschreven in de aardkundige situatie ontbreken dergelijke ruggen echter binnen 

de verschillende deelgebieden.

Voor de archeologische relicten van landbouwers (vanaf Neolithicum) geldt een middelhoge 

verwachting voor de voet en lage helling van de stuwwal. Aan de kleine dekzandkopjes in het 

Zuidkamp is een hoge verwachting toegekend, evenals aan de historische boerderijlocaties. 

Rond de zones met een hoge verwachting zijn overgangszones aangeduid met een middelhoge 

verwachting.

Worden de verwachtingswaarden voor beide perioden gecombineerd, dan kan blijkt dat Overmaat 

geheel in een lage verwachting ligt. Het vliegveld ligt grotendeels (ruim 2/3 deel) in een lage ver-

wachting, terwijl de deelgebieden Overmaat en Oostkamp nagenoeg geheel in een middelhoge 

verwachtingszone liggen. Het Zuidkamp ligt voor een deel in een zone met een hoge verwachting.

Wat betreft verstoringen is de verwachting dat de bodem in en groot deel van het deelgebied Vlieg-

veld verstoord is als gevolg van egalisaties en aanleg van drainage (Brouwer, 2007). Daarnaast 

zijn in de andere deelgebieden zones te verwachten waar de bodem tot onder het archeologisch 

relevante niveau is verstoord. Dergelijke verstoringen zijn ontstaan door egalisaties, voormalige 

bebouwing uit WOII en door de aanleg van kabels/leidingen en drainage.

deelgebied oppervlakte lage 
verwachting

oppervlakte middel-
hoge verwachting (B)

oppervlakte hoge 
verwachting (A)

verstoord totaal te onderzoeken 
(A+B+verstoord)

Vliegveld Twente 287,0 116,7 0 3,1 119,8

Vliegveld (deel in 
gem. Dinkelland)

0 13,5 0 0 13,5

Kamp Prins 
Bernhard

3,4 7,0 0 0 7,0

Overmaat 1,5 0 0 0 0

Oostkamp 0 24,5 0 0,1 24,6

Zuidkamp 0,9 37,2 9,1 0,1 46,4

totaal (ha) 292,8 185,4 9,1 3,3 211,3

Tabel 4. Oppervlakte (ha) van de deelgebieden naar verwachtingszone en te onderzoeken.
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2 Veldonderzoek

2.1 Methoden
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. De onder-

zoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van het gemeentelijk archeologiebeleid.

De boordichtheid bedroeg gemiddeld drie boringen per hectare waarbij een grid van 50 x 67 m het 

uitgangspunt vormde. Op basis van de verwachtingswaarden van de verschillende deelgebieden is 

in tabel 5 het aantal geplande boringen weergegeven. Door de aanwezigheid van o.a. bebouwing, 

verhardingen, de aanwezigheid van kabels/leidingen dan wel het ontbreken van betredingstoe-

stemming konden 55 boringen niet worden uitgevoerd. In tabel 5 staat per deelgebied het aantal 

uitgevoerde boringen weergegeven. Tijdens het veldonderzoek zijn in totaal 539 boringen verricht 

(zie ook kaartbijlage 1).

De boorlocaties zijn door Leemans Speciaalwerken in het veld uitgezet. Hierbij is de locatie van 

elk boorpunt gecontroleerd op de aanwezigheid van niet ontplofte explosieven. Indien sprake was 

van mogelijke explosieven, is een alternatieve boorlocatie gezocht. De van explosieven ‘vrijgege-

ven’ boorlocaties zijn gemarkeerd met een piketpaal waarna het booronderzoek is uitgevoerd. Er is 

geboord tot in de C-horizont van de pleistocene afzettingen, maximaal 2 m -Mv, met een Edelman-

boor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 2 cm.

De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) 

beschreven en met meetlinten ingemeten (x- en y-waarden). Van alle boringen is de hoogtelig-

ging bepaald aan de hand van het AHN. Hoewel het onderzoek een verkennend karakter had en 

voornamelijk gericht was op de beschrijving van de bodemopbouw is het opgeboorde materiaal 

in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, 

vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). Er zijn geen monsters 

genomen.

deelgebied aantal geplande boringen aantal uitgevoerde boringen

Vliegveld Twente 
(gemeente Enschede + Dinkelland)

360+38 343

Kamp Prins Bernhard 21 19

Overmaat 0 0

Oostkamp 74 56

Zuidkamp 139 121

Tabel 5. Overzicht van gepland aantal en werkelijk uitgevoerde boringen per deelgebied.
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2.2 Resultaten
Vliegveld Twente
Bodemopbouw

Van de 360 geplande boringen in het deelgebied Vliegveld Twente konden 344 boringen worden 

uitgevoerd. De bodemopbouw in dit deelgebied kenmerkt zich door grootschalige verstoringen. In 

een groot aantal boringen (ruim 80%) is een diep verstoorde bodem vastgesteld, waarbij in 213 

boringen de bodem dieper dan 50 cm verstoord bleek (en waarvan 59 boringen zelfs meer dan 

100 cm verstoord bleek). Het gevolg is dat in slechts een beperkt aantal van 48 boringen een res-

tant van een podzolprofiel is aangetroffen. De restanten zijn grotendeels verspreid over het deel-

gebied aangetroffen, met een concentratie in het westelijke deel van het Vliegveld. Het gaat in alle 

gevallen om een veldpodzolgrond kenmerkend voor relatief laaggelegen en natte delen van het 

landschap.

Elders is sprake van een humeuze zandige bouwvoor (matig siltig, matig fijn zand) met een dikte 

van 15 à 30 cm. Deze laag dekt een pakket verstoorde grond (al dan niet grindig, matig siltig, 

matig fijn zand) af. De verstoorde laag heeft een sterk vlekkerig karakter en een gemiddelde dikte 

van ca. 50 cm. Aan weerszijden van de start- en landingsbaan zijn locaal diepere verstoringen 

aangetroffen evenals op enkele geïsoleerde locaties verspreid over het gebied (zie kaartbijlage 

1). De diepe verstoringen langs de startbanen zijn het gevolg van de intensieve drainage in deze 

zone.

Onder het verstoorde pakket bevindt zich de natuurlijke ondergrond. In het oostelijke deel van het 

vliegveld (aan de voet van de stuwwal) is in diverse boringen tertiaire klei aangetroffen. In het ove-

rige deel van het deelgebied bestaat de ondergrond uit al dan niet verspoeld dekzand.

Door de boorgegevens te combineren met het AHN ontstaat een beeld van de relatie tussen land-

schappelijk reliëf en de bodemopbouw. Zo is op de landbouwpercelen (zoals direct langs de noord-

westgrens van het deelgebied) duidelijk zichtbaar dat de verstoring tot in de C-horizont het resul-

taat is van egalisaties. Verder zijn enkele zones te duiden die relatief hooggelegen zijn en waar 

een (grotendeel) intact bodemprofiel is aangetroffen. Het betreft een zone in het westelijke deel en 

een zone in het oostelijke deel van het Vliegveld.

Archeologische interpretatie

Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het overgrote (wes-

telijke) deel van het Vliegveld ligt in een laaggelegen, natte landschappelijke zone, waarbij tevens 

is vastgesteld dat in het overgrote deel van de boringen de van nature aanwezige veldpodzolgrond 

verstoord is als gevolg van egalisaties, de aanleg van infrastructuur en drainage. Langs de voet 

van de stuwwal zijn geen (restanten van) plaggendekken aangetroffen en in een aantal boringen 

manifesteert de tertiaire klei zich vrijwel direct onder de bouwvoor. De archeologische verwachting 

in deze zones kan dan ook in zijn geheel worden bijgesteld naar een lage verwachting.
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Voor de relatief hooggelegen zones met een (grotendeels) intact podzolprofiel bestaat een gerede 

kans op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Voor deze zones blijft de middelhoge 

verwachting dan ook gehandhaafd.

Kamp Prins Bernhard
Bodemopbouw

In het deelgebied Kamp Prins Bernhard zijn negentien boringen verricht. In het overgrote deel van 

deze boringen is onder een zandige bouwvoor (gemiddelde dikte 30 cm) een pakket tertiaire klei 

(matig siltige klei) aangetroffen. In slechts enkele boringen bevindt zich op de tertiaire klei nog een 

laag dekzand (matig siltig, matig fijn zand) zonder relicten van bodemvorming (alleen in boring 337 

is een B-horizont aangetroffen). In ongeveer de helft van de boringen bleek de bodem verstoord tot 

een diepte variërend van 50 tot 140 cm -Mv. Ter plaatse van boring 340 bleek de natuurlijke onder-

grond met een pakket grond (dikte ca. 65 cm) te zijn opgehoogd.

Archeologische interpretatie

Tijdens het booronderzoek zijn in Kamp Prins Bernhard geen archeologische indicatoren aange-

troffen. Gezien de feiten dat in het grootste deel van het deelgebied zich tertiaire afzettingen vlak 

onder het maaiveld bevinden en bovendien de bodem vrijwel overal verstoord is tot in de C-hori-

zont kan de archeologische verwachting voor Kamp Prins Bernhard worden bijgesteld naar laag.

Overmaat
Gezien de lage archeologische verwachting in (nagenoeg) het gehele deelgebied Overmaat zijn in 

dit deelgebied geen boringen verricht.

Oostkamp
Bodemopbouw

In het deelgebied Oostkamp zijn 56 boringen verricht. De bodem bestaat hier voornamelijk uit al 

dan niet grindhoudend grof zand. Tevens is in ongeveer de helft van de boringen tertiaire klei aan-

getroffen, waarvan de top soms direct onder de bouwvoor manifesteerde (o.a. boringen 268, 300 

en 523). Een groot aantal boringen bleek verstoord tot minimaal 50 cm -Mv (met maximale ver-

storing tot 200 cm -Mv). De verstoringen zijn het gevolg van de hoge bebouwingsintensiteit (als-

mede infrastructuur en drainage) in dit deelgebied, waarbij een groot deel van het bodemprofiel is 

verstoord.

Desondanks bleek in dertien boringen (met name in het zuidoostelijke deel van het deelgebied) 

een (deel van een) podzolprofiel aanwezig. Opvallend feit hierbij is dat de podzol zich manifesteert 

onder een relatief dikke verstoring van 50-90 cm. Nadere bestudering van het AHN en de geomor-

fologische kaart (Stiboka/RGD, 1978) geeft een waarschijnlijke verklaring in de vorm van ligging 

van deze podzolprofielen in een erosiedal. Het erosiedal is (waarschijnlijk bij de aanleg van het 

Oostkamp) geëgaliseerd met materiaal van de omliggende stuwwalhelling, waarbij de originele 

bodem is afgedekt. Dit verklaart waarom ter plaatse van het erosiedal een (grotendeels) intact 
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podzolprofiel is aangetroffen, terwijl in het overige deel van dit deelgebied sprake is van een A/C-

profiel.

Archeologische interpretatie

Tijdens het booronderzoek zijn in Oostkamp geen archeologische indicatoren aangetroffen. In een 

laaggelegen en nat deel van het onderzoeksgebied (erosiedal) is een intact podzolprofiel aange-

troffen. De bodem in het overige deel van het deelgebied bleek (grotendeels) verstoord tot in de 

C-horizont. De natte landschappelijk ligging en gaafheid van het bodemprofiel leiden tot de inter-

pretatie dat de archeologische verwachting voor het gehele deelgebied kan worden bijgesteld naar 

een lage verwachting.

Zuidkamp
Bodemopbouw

In het Zuidkamp zijn 121 boringen uitgevoerd. Er blijkt in dit deelgebied een sterke relatie te zijn 

in de hoogteligging en de bodemopbouw. In de lager gelegen zones (met name het centraal zui-

delijk en oostelijk deel) bestaat de ondergrond uit verspoeld dekzand. In het centrale en westelijke 

deel van het deelgebied liggen enkele hoger gelegen kopjes waar dekzand in een primaire ligging 

aanwezig is. In deze hoger gelegen zones is in de meeste boringen bovendien een plaggendek 

aangetroffen (kaartbijlage 1: zones A en B; boringen 402, 411, 413, 421, 425-426, 432 en 434). In 

het centrale deel van Zuidkamp, ter hoogte van de historische boerderijlocatie (zone D) waar op 

het AHN een kop zichtbaar is, is in enkele boringen eveneens een intact plaggendek aangetroffen. 

Daarnaast bevinden zich in het oostelijke deel van Zuidkamp twee zones (zones E en F) met een 

deels intact podzolprofiel dan wel een plaggendek. Tevens kenmerken deze zones zich door hun 

ligging op een langgerekte verhoging in het landschap.

Op diverse laaggelegen locaties zijn (restanten van) podzolprofielen aangetroffen (kaartbijlage 1): 

het bosperceel in het centraal noordelijk deel (zone C) en een aantal geïsoleerde locaties in het 

zuidelijke deel van het Zuidkamp.

Gecombineerd met een relatief intact, kleinschalige historisch cultuurlandschap geven de resul-

taten van de boringen aan dat er geen grootschalige verstoringen te verwachten zijn. Toch is op 

bijna 2/3 deel van de boorlocaties de bodem in meer of mindere mate verstoord. Ze liggen met 

name in de laaggelegen zones en in wegbermen dan wel op locaties van voormalige bebouwing.

Archeologische interpretatie

Van de verschillende deelgebieden is het Zuidkamp het gebied dat op basis van de onderzoeksge-

gevens het meest intact lijkt. Er zijn nog diverse kopjes en kleine hooggelegen akkers (kampjes) 

binnen het deelgebied aanwezig. Het booronderzoek toont aan dat met name op deze hoger gele-

gen ruggetjes en kopjes intacte plaggendekken aanwezig zijn, dan wel een intact (droog) podzol-

profiel (zones A, B, D, E en F). In de relatief laaggelegen (en natte) delen van het onderzoeks-

gebied is de bodem grotendeels verstoord tot in de C-horizont of er is sprake van (geïsoleerde) 

locaties met (deels) intacte veldpodzolgronden.
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Op basis van de onderzoeksgegevens kan aan de zones met een intact plaggendek (zones A en 

B) een hoge archeologische verwachting worden toegekend, terwijl aan de hoger gelegen zones 

met een deels intact bodemprofiel dan wel een plaggendek (zones D, E en F) een middelmatige 

verwachting kan worden toegekend. De archeologische verwachting van het overige (laaggelegen) 

gebied kan op basis van de verkennende boringen als laag worden bestempeld.
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Deel 2: WOII-archeologie De Fliegerhorst
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1 Methode

1.1 Bureauonderzoek
Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te stel-

len voor het tijdvak Tweede Wereldoorlog. Daartoe zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Hier-

onder een overzicht per type bron.

De informatie verkregen uit de bronnen is voor zover mogelijk verwerkt in een GIS (zie kaartbijlage 

2). In de bronnen wordt de naam van het onderzoeksgebied wisselend gespeld, soms als Vliegba-

sis/Vliegveld Twente, soms als Twenthe met een ‘h’. Deze verschillende namen worden hieronder 

afwisselend gebruikt. Ook worden de Duitse en Nederlandse namen soms afgewisseld.

Geraadpleegde publicaties
Vliegvelden in oorlogstijd: Nederlandse vliegvelden tijdens de bezetting en bevrijding 1940-1945-  

(Grimm e.a., 2009);

Van Grasmat tot Fliegerhorst: een oorlogsdocumentatie over de luchtstrijd boven het oostelijk - 

deel van Overijssel (Cornelissen, 1998);

Overijsselse Historische Bijdragen,-  125e stuk: Archeologie van de Tweede Wereldoorlog in 

Overijssel (Kok, 2010; Vossebeld, 2010);

Bulletin Air War-  317 [november 2010] (Woortman, 2010);

Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, - Het Verliesregister 2010.

Waardestelling Vliegbasis Twente: cultuurhistorische waardestelling van landschap, structu-- 

ren en gebouwen: centrum en voormalig Oostkamp; Prins Bernhardkamp: Overmaat; Zuidkamp 

(Baalman e.a., 2009).

Historisch kaartmateriaal
Historische Militaire Topografische kaart van 1935 -1936 (www.watwaswaar.nl);- 

Britse militaire kaart uit de oorlogsperiode, zoals weergegeven in Cornelissen, 2009;- 

Een kaart van de groep Abrecht, zoals weergegeven in Cornelissen, 1998;- 

Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: 2e Geniecommandement Bureau Regi-- 

stratie Verdedigingswerken (Bunkerarchief), nummer toegang 2.13.167, inventarisnummer 371, 

een kaartenmap betreffende Vliegveld Twenthe.

Nationaal Archief
In het Nationaal Archief is een kort onderzoek gedaan naar de kaarten van de Fliegerhorst Twente 

aanwezig in het archiefdeel met archiefbloknummer D72 en inventarisnummer 371 toegang 

2.13.167 in het ‘Bunkerarchief’. In deze map blijkt een overweldigende hoeveelheid informatie over 

het vliegveld aanwezig te zijn, die gewoonweg niet tot in detail bestudeerd kon worden binnen het 

bestek van het onderzoek. De kaarten geven een overzicht van een groot deel van het vliegveld en 
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de gebouwen die daar net na de oorlog werden geïnventariseerd door Defensie. De in de oorlog al 

vernielde, of afgebroken gebouwen staan hier dus niet op. De gegevens van deze kaarten konden 

slechts beperkt verwerkt worden in deze inventarisatie voor de archeologische verwachting: één 

kaartdeel van situatieschets 810 bevat het huidige Zuidkamp (Südlager) en is gebruikt om de 

luchtfotoanalyse aan te vullen met nog niet waargenomen bebouwing. Voor de andere deelgebie-

den is hier slechts globaal naar gekeken, hier en daar zijn enkele structuren opgenomen in het 

GIS, die het luchtfoto-onderzoek nog niet had opgeleverd. Naar structuren buiten de deelgebieden 

1 t/m 6 is niet gekeken, maar staan wel op deze kaarten.

Belangrijk is dat alleen de kaarten in het Bunkerarchief zijn gevonden. Een lijst met de betekenis 

van de nummers op de kaarten is helaas nog niet aangetroffen. Deze moet, als hij niet zoekge-

raakt is, ook aanwezig zijn en kan nadrukkelijk meer informatie geven over de gebouwen en hun 

functie en daarmee over de archeologische verwachting in en rond de complexen. Samenvattend: 

de gegevens uit het bunkerarchief vragen nadrukkelijk om nadere bestudering.

(Historische) luchtfoto’s
De volgende luchtfotocollecties zijn betrokken in het onderzoek:

Wageningen University Library Special Collections Department ‘The Netherlands in World War II - 

by the RAF, 1943-1947’;

Luchtfoto’s van de R.A.F. 1940-1945 bij het Kadaster te Zwolle.- 

Uit de luchtfotocollecties zijn vijf foto’s gebruikt voor het onderzoek en drie daarvan aangekocht en 

gegeorefereerd in een GIS (tabel 6; zie ook bijlage 1).

Uit de gegeorefereerde foto’s zijn zoveel mogelijk waargenomen elementen en objecten uit de 

Tweede Wereldoorlog gedigitaliseerd en opgenomen in een GIS. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om 

gebouwen, waarbij om de focus is gelegd op gebouwen die inmiddels verdwenen zijn. Registratie 

van deze verdwenen structuren lijkt voor de archeologische verwachting het meest relevant, omdat 

alle nog bestaande originele bebouwing al geïnventariseerd is in de bouwhistorische waardestel-

ling van het Oversticht (Baalman e.a., 2009). Naast verdwenen gebouwen, zijn ook (soms nog 

bestaande) andere elementen overgenomen in het GIS, zoals vijvers, rolbanen, stellingen, vergra-

vingen, etc. De focus lag daarbij op de diverse deelgebieden, maar ook objecten daarbuiten zijn 

deels meegenomen om de reikwijdte van de Fliegerhorst beter in kaart te brengen en functionele 

eenheden te kunnen onderscheiden.

archief foto nr. datum GIS bestrijkt het gebied

Kadaster R.A.F. 606-J-767_4092 30-3-1944 ja Oostkamp en Bernhardkamp

Kadaster R.A.F. 606-J767_4093 30-3-1944 nee Oostkamp en Bernhardkamp 

Kadaster R.A.F. 600-106G-3280_4112 7-10-1944 ja Südlager (Zuidkamp)

Kadaster R.A.F. 600-106G-3280_4114 7-10-1944 ja centrum/startbanen

Kadaster R.A.F. 3013 22-3-1945 nee In Meijers, 2009

Tabel 6. Overzicht van de voor het onderzoek gebruikte luchtfoto’s. In de kolom ‘GIS’ staat welke 
foto’s zijn gegeorefereerd.
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Door middel van deze foto’s ontstond een duidelijke indruk van de totale omvang van de Flieger-

horst en de ligging van de verschillende functionele complexen, rolbanen en Liegeplätze, waar de 

vliegtuigen waren opgesteld. Ook werd (opnieuw) duidelijk hoe ver deze zich uitstrekten tot buiten 

het huidige onderzoeksgebied. Van het gebied (en Liegeplätze) ten westen van de startbanen en 

de noordzijde van het Oosterveld was geen luchtfoto voorhanden

OCE-onderzoek
Als bron voor het onderzoek is het rapport over het vooronderzoek naar de aanwezigheid van con-

ventionele explosieven op de vliegbasis bestudeerd (Meijers, 2009). Het OCE-onderzoek van de 

Explosieven Opruimingsdienst gebruikt voor een groot deel dezelfde bronnen als het onderhavige 

onderzoek.1 Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op geallieerde bombardementen en de munitie die 

daarbij is gebruikt.

1.2 Veldinspectie
Op 17 oktober 2011 is een veldinspectie uitgevoerd in een selectie van deelgebieden om een 

indruk te krijgen van de huidige staat en zichtbaarheid van de archeologische sporen in het terrein. 

De focus van de inspectie lag op de aanwezigheid van Duitse sporen en met name sporen van 

objecten of gebouwen die op de luchtfoto zijn waargenomen, maar nu niet meer bestaan. De veld-

inspectie diende de volgende vragen te beantwoorden:

Zijn bovengenoemde sporen nog zichtbaar?- 

Zo ja, wat is de staat van deze objecten?- 

Zijn nog andere objecten zichtbaar uit de oorlogsperiode die niet naar voren kwamen in de - 

luchtfotostudie?

Een deel van de origineel Duitse bebouwing bestaat nog. Deze is reeds geïnventariseerd in Baal-

man e.a., 2009. Hieraan is tijdens de veldinspectie geen aandacht besteed, met uitzondering van 

de commandobunker bij de vliegtoren. Voor het overige gaat het om delen van het gebied Cen-

trum, ten zuiden, oosten en noorden van het start- en landingsbanencomplex, te weten:

de strook rolbaan langs de vlieggebouwen de vluchtleidingtoren;- 

de complexen noordelijk van de startbanen, waaronder de Druiventros;- 

het Oostkamp en de daarbij gelegen munitiestraat.- 

De waargenomen sporen zijn ingemeten met GPS (type Garmin E-trex, met een nauwkeurigheid 

van ongeveer 6 tot 10 m). De sporen zijn aangegeven op kaartbijlage 2.

1.3 Verwerking van de gegevens
De gegevens uit de bronnen zijn geïnventariseerd en opgenomen in een catalogus. Waar mogelijk 

zijn zoveel mogelijk gegevens samengebracht op een overzichtskaart van Tweede Wereldoorlogs-

poren in het terrein (zie de kaartbijlagen). Tijdens het opstellen van de kaart is speciale aandacht 

1 
OCE: Opsporing Conventionele Explosieven
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besteed aan de totale omvang van het vliegveld in verschillende perioden en het aanduiden van 

verschillende functionele eenheden/gebieden in het complex.

1.4 Verantwoording
Dit project en de daarin opgenomen verwachtingskaart voor het erfgoed uit de Tweede Wereld-

oorlog is door RAAP uitgevoerd in opdracht van Area Development Twente. Het bureauonderzoek 

Tweede Wereldoorlog is uitgevoerd door ir. J.A.T. Wijnen, specialist Tweede Wereldoorlog. De 

wetenschappelijke begeleiding van in handen van senior KNA-archeoloog drs. R.S. Kok. De veld-

inspectie is uitgevoerd door ir. J.A.T. Wijnen en de heer N. Warmerdam.
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2 Resultaten

2.1 Inleiding
Er is al behoorlijk wat onderzoek verricht naar Vliegbasis Twenthe door derden. Hieruit komt een 

grote hoeveelheid informatie over het terrein naar voren, die duidelijk de grootte en complexiteit 

van het gebied illustreren. Een deel van de bronnen bleek zo omvangrijk dat niet alle gegevens 

overgenomen konden worden in de inventarisatie, met name bij de kaarten die gevonden zijn in 

het Nationaal Archief. Getracht is om in dat geval deze informatie globaal te filteren op haar meri-

tes ten behoeve van de archeologische verwachting in de deelgebieden en meer gedetailleerd 

onderzoek in aanbeveling te houden voor vervolgonderzoek.

Van luchtfoto’s zijn 269 objecten ingetekend die voor de archeologische verwachting van belang 

lijken. Dit zijn hoofdzakelijk gebouwen (hangars etc.) die verdwenen zijn tijdens de oorlog zelf of 

daarna.

Hieronder worden de resultaten besproken. Daarbij wordt eerst ingegaan op de historische bronnen, 

op zo’n manier dat meteen ook de chronologische en ruimtelijke ontwikkelingen op het vliegveld 

worden geïllustreerd. Daarbij wordt de verdeling in zes deelgebieden, zoals verstrekt door de op-

drachtgever, wat losgelaten voor de helderheid van de presentatie. Aan het einde van dit hoofdstuk 

wordt op basis van de resultaten een gespecificeerde verwachting voor de afzonderlijke deelgebie-

den geformuleerd. Her en der in de tekst wordt gerefereerd naar catalogusnummers (zie bijlage 2).

2.2 Chronologisch overzicht Vliegbasis Twenthe
Drie perioden voor de archeologische verwachting WOII
Uit de literatuur blijkt dat de archeologische verwachting voor relicten uit de Tweede Wereldoor-

log met betrekking tot het vliegveld is uit te splitsen in verschillende perioden, waarin telkens een 

andere partij de bevelvoering had (tabel 7). Van oorsprong is het terrein een Nederlands vlieg-

veld in dat in 1931 werd opengesteld en voornamelijk dienst deed voor de burgerluchtvaart. Na de 

Duitse inval nam de bezetter het vliegveld over en bouwde het vanaf 1940 uit tot een groot mili-

tair vliegveld (Fliegerhorst) van tussen de 1600 en 1800 ha (Vossebeld, 2010; Cornelissen, 1998 

en 2009). De Luftwaffe blijft vrijwel de gehele oorlog actief aanwezig op het terrein tot zij het op 

31 maart 1945 definitief verlaat en het vliegveld in handen komt van de Britse Royal Air Force 

(R.A.F.). Dat blijft het tot dat het op 31 oktober 1945 wordt overgedragen aan de Nederlandse 

autoriteiten (Cornelissen, 2009b). Daarna wordt Vliegbasis Twenthe (nu definitief met de ‘h’ in de 

naam) een van de vliegvelden binnen NAVO-verband.

Tabel 7 geeft een overzicht van de perioden die voor de archeologie van de Tweede Wereldoor-

log te onderscheiden zijn. Voor dit onderzoek zijn dat er drie. Aangezien de resten van de Koude 
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Oorlog soms ook als erfgoed en archeologie worden beschouwd, zou men hier nog een vierde 

periode aan kunnen toevoegen. Deze is voor de volledigheid in de tabel opgenomen maar hoort 

niet tot het bestek van dit onderzoek en blijft verder buiten beschouwing. Vooral opvallend is de 

sterk wisselende grootte van het vliegveld in haar bestaansgeschiedenis van 70 ha naar 1800 ha 

en terug naar 500 ha.

Nederlandse periode
In 1931 werd het vliegveld geopend op het Lonnekerveld. Het bestond in feite voornamelijk uit een 

geëgaliseerd en gedraineerd grasveld dat het ‘rolveld’ heette en het werd begrensd door de Oude 

Deventerweg in het zuiden, de Panderweg en heide in het westen, heide en bos van de voet van 

de Lonnekerberg in het oosten en de toenmalige Korhaanweg in het noorden. Het terrein was ca. 

70 ha groot. Aan de zuidzijde verrezen enkele gebouwen die verband hielden met de vliegactivi-

teiten, waaronder een hangar van 40 m lang direct aan het rolveld. Daarnaast was er een gebouw 

van de Twentse Aëroclub en enkele uitspanningen voor dagjesmensen zoals het theehuis Icarus 

aan de Fokkerweg en een hotel (Cornelissen, 2009; Vossebeld, 2010).

Op de topografische militaire kaart van 1935-36 is het rolveld duidelijk aangegeven (figuur 10). 

Ook staat op deze kaart een groot gebouw aangegeven aan de zuidkant van het rolveld, wat ver-

moedelijk de grote Nederlandse hangar betreft, die in 1940 werd opgeblazen door de Nederlandse 

genie. Het rolveld wordt aan alle zijden begrensd door wegen.

Het terrein werd hoofdzakelijk gebruikt voor civiele luchtvaart. Militaire toestellen bezochten het 

terrein slechts af en toe. Op 1 mei 1940 trok de Minister van Waterstaat onder de dreiging van 

de oorlog de status van ‘luchtvaartterrein’ in. Vervolgens werd de opdracht gegeven het rolveld 

onklaar te maken door het aanleggen van lange diepe voren. Op 10 mei 1940 blies de Neder-

landse genie de hangars op (Cornelissen, 2009; Vossebeld, 2010).

Duitse inrichting van Fliegerhorst Twente
In de zomer van 1940 begint de Luftwaffe met de aanleg van de 1.800 ha grote Fliegerhorst 

Twente: 75 ha bos werd gekapt en 71 boerderijen werden gesloopt. De Bauleitung vestigde zich in 

het Bouwhuis te Lonneker. In totaal realiseerde men 540 gebouwen op het vliegveld en waren er 

continu tussen de 1.400 en 1.600 militairen gestationeerd (Cornelissen, 2009). Het vliegveld werd 

ingericht voor jachtvliegtuigen en in het bijzonder voor de Nachtjagd: speciale eenheden die door 

periode naam bevelvoering/organisatie grootte van het terrein

1 1939-1940 Luchtvaartterrein Twente Overwegend Civiel (NL) 70 ha (ongeveer)

2 1940 -1945 Fliegerhorst Twente Luftwaffe (Duits) 1600 tot 1800 ha

3 1945 B. 106 Royal Air Force (Brits) 1600 tot 1800 ha

4 1945 - 2007 Vliegbasis Twenthe Nederlandse leger & NAVO 500 ha

Tabel 7 Overzicht van de verschillende perioden van de vliegbasis, die van belang zijn voor de archeologische 
verwachting van het terrein. De Koude Oorlog is voor de volledigheid opgenomen, maar de archeologie van 
deze periode valt buiten het bestek van dit onderzoek.
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gebruik van radar vijandelijke vliegtuigen ’s nachts wisten te onderscheppen. De Fliegerhorst bood 

onder andere onderdak aan het III. Nachtjagdgeschwader 1 van 22 juli 1941 tot maart 1944.2

Britse periode: Vliegveld B.106
Op 31 maart 1945 arriveren Britse troepen bij Enschede en worden vrijwel direct pogingen onder-

nomen de Fliegerhorst in te nemen. Hierbij zijn onder andere troepen van de Coldstream Guards 

en de Wels en Scotts Guards betrokken. Hoewel de Luftwaffe het vliegveld verlaten heeft, ont-

staan er ‘fikse gevechten’ met achtergebleven Duitse troepen, onder andere bij de Vliegveldweg, 

ter hoogte van Frans op den Bult (Cornelissen, 2009b; Frans op den Bult is een begrip in Twente. 

Het is gelegen buiten het onderzoeksgebied pal aan de A1 en tegenwoordig een van de grootste 

pleisterplaatsen voor vrachtwagens in Nederland. Op hoek van Vliegveldweg en Hengelosestraat 

staat boerderij uit 1829 van Frans).

Op 1 april komt het terrein in Britse handen en zij treffen er een grote ravage aan. Overal op het 

door bombardementen beschadigde terrein liggen wrakken van vliegtuigen en ander materieel, 

2 
Nachtjagdgeschwader: luchtmachteenheden (esquadron) die zich toelegden op de Nachtjagd

Figuur 10. De militaire topografische kaart van 1935 (bron: www.watwaswaar.nl).
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waaronder enkele Focke Wulf 190 en Messerschmitt BF 109 toestellen en één voor dat moment 

hypermodern Messerschmitt 410 straalvliegtuig. Daarnaast heeft de Luftwaffe bij haar vertrek 

ongeveer 44 hangars en mogelijk nog andere gebouwen opgeblazen en lagen de landingsba-

nen vol met inslagkraters van bombardementen. Om het terrein snel weer gebruiksklaar te krij-

gen wordt veel van dit schroot simpelweg in de bomkraters geschoven. De ‘Gefechtstand’ van 

het vliegveld was op dat moment nog intact (Cornellissen, 2009b). Britse opruimingscommando’s 

voerden talrijke ruimingen uit van munitie en explosieven, die vermoedelijk op het terrein zelf zijn 

gesprongen of gedumpt (Vossebeld, 2010).

Het Vliegveld krijgt de nieuwe naam B.106 en op 7 april 1945 arriveren al de eerste Britse Spitfire 

toestellen van de R.A.F. Daarna arriveren al snel ondersteunende eenheden zoals de 409 Repair 

and Salvage Unit. Op 7 april landde een Duitse Messerschmitt BF 109 op het vliegveld. De piloot 

had vermoedelijk de intentie zich over te geven, maar werd direct onder vuur genomen door Britse 

Bofors luchtdoelgeschut en kwam daarbij om het leven (Cornellissen, 2009b). Een deel van het 

Nordlager (Prins Bernhardkamp) wordt opgeblazen (Baalman e.a., 2009). Op 31 oktober wordt het 

vliegveld overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten.

Koude Oorlog
De archeologie van de Koude Oorlog valt buiten het bestek van dit onderzoek. Een aantal ontwik-

kelingen willen we hier toch noemen, omdat zij van invloed zijn op de archeologische verwachting 

van eerdere perioden.

In de jaren na de oorlog zijn de meeste nog intacte gebouwen in gebruik genomen door Defensie, 

maar bijna driekwart van de oorspronkelijke Fliegerhorst werd door Defensie afgestoten en kwam 

buiten het terrein te liggen, waaronder de meesten van de uitgestrekte Liegeplätze en enkele 

andere complexen. Veel van de afgestoten gebieden hebben na de oorlog nauwelijks verdere 

ruimtelijke ontwikkeling doorgemaakt en liggen er nog bij als in 1945, zoals het Oosterveld, ’t Hol-

huis en de Lonnekerberg (Vossebeld, 2010: 122). Hetzelfde geldt echter ook voor de terreinen die 

wel binnen de hekken bleven lagen waar de Luchtmacht geen gebruik van heeft gemaakt in de 

naoorlogse periode.

Op de vliegbasis zelf zijn door de jaren heen veel van de Duitse gebouwen aangepast of gesloopt. 

Het technische terrein De Werfft, later Kamp Fokkerweg, werd bijna geheel gesloopt. Wat nog 

restte van de Duitse verwarde hangars werd afgebroken en feitelijk is nog slechts één er van in 

sterk veranderde toestand aanwezig (zie Baalman e.a., 2009). Het voormalige hoofdgebouw is 

zelfs zeer recent nog afgebroken (Baalman e.a., 2009). De kampen die wat verder weg liggen van 

het centrum, Südlager (Zuidkamp), Overmaat en Nordlager (Prins Bernhardkamp) zijn meer intact 

gebleven (Baalman e.a., 2009).

Daarnaast zijn er gedurende de Koude Oorlog voordurend sterke aanpassingen geweest in het ter-

rein, omdat de NAVO-voorschriften dit vereisten, of omdat nieuwe typen toestellen andere specifi-

caties hadden. De startbanen werden verlengd en in de Druiventros aan de noordkant van het cen-
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trumterrein (voormalige Liegeplatz 2; tabel 8: J) werden nieuwe shelters geplaatst op de locatie van 

de oude Duitse Splitterboxen en Hallen.3 Hetzelfde gebeurde met Liegeplatz 1, dat nu Oostkamp 

ging heten en waar nu onder andere de munitiestraat en een grote Britse hangar staan (tabel 8: I).4

2.3 Ruimtelijke ontwikkeling en de functionele eenheden
Het is verleidelijk om de archeologische betekenis van de Fliegerhorst en de omliggende terreinen 

te interpreteren vanuit zijn huidige begrenzingen en onderverdeling in de zes deelgebieden. Dit 

geeft een vertekend beeld. De huidige omvang van 500 ha is slechts een fractie van het enorme 

1.800 ha grote terrein dat de Duitsers oorspronkelijk inrichtten.

Totale grootte van de Fliegerhorst
Om een goed overzicht te krijgen van de archeologische verwachting is het van belang zicht te 

hebben op de totale omvang van het vliegveld in alle perioden en de verschillende functionele 

eenheden daarbinnen. Niet alleen wisselde het vliegveld in haar bestaan een aantal keren sterk 

van omvang, maar ook kwamen er gebieden bij met een specifieke functie of vielen deze weer 

weg door vernietiging, door afstoting door de bevelvoerende krijgsmacht, of kregen ze een andere 

naam.

Met de historische kaarten is geprobeerd de maximale grootte van het vliegveld ten tijde van de 

Duitse bezetting te achterhalen. De vraag is, kort gezegd: waar stond in die tijd het hek van het 

militaire terrein? Enkele kaarten geven enig, maar geen sluitend inzicht. Op een vermoedelijk 

Britse militaire kaart van het hele gebied (Cornelissen, 2009; de kaart wordt aangeduid als kaart-

blad 3707 zonder verdere bronvermelding) is in een geel veld aangegeven wat volgens de ver-

wachting de afmetingen van het terrein waren (figuur 11). Deze strekken duidelijk verder dan de 

huidige grenzen, maar verschaffen nadrukkelijk slechts een globale aanduiding: de gebouwen van 

de radarpost Fox zijn bijvoorbeeld duidelijk aangegeven op de kaart, maar vallen op deze kaart 

buiten de Fliegerhorst. Overmaat staat niet aangegeven, maar een nog ongedefinieerd gebied 

direct ten westen van Südlager (Zuidkamp) wel. Ook ’t Hof Espelo staat op deze kaart, nu gelegen 

midden in het Fliegerhorst evenals vele Duitse gebouwen

Een andere Britse kaart van de militaire inlichtingendiensten, uit 1942, lijkt in grote mate een over-

trek van of de basis voor de hierboven genoemde militaire kaart. De kaart is echter met de hand 

getekend. Er staan enkele functionele gebieden aangegeven, zoals barrack areas, ammunition 

dump en dispersal areas. Verder staat bij enkele hangars de functie aan gegeven als repair hangar 

(figuur 12, links).

Een kaart opgenomen van de verzetsgroep Albrecht uit 1943 geeft de posities van luchtafweerge-

schut voor nabijheidsbescherming (FLAK) weer.5 Daarnaast is wat de verzetsgroep, op basis van 

3 
Splitterbox: opstelplaats voor een vliegtuig bestaande uit een U-vormige aarden wal; Hallen: hangars (Duitse term)

4 
Liegeplatz: opstelplaats voor vliegtuigen

5 
FLAK: Flugzeug Abwehr Kanone - luchtafweergeschut
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eigen waarnemingen, aannam als de buitenste grens van het vliegveld weergegeven (figuur 12, 

rechts). Daarbij moet gezegd dat kaarten van de groep Albrecht niet altijd even nauwkeurig zijn, 

wat niet vreemd is omdat ze onder lastige omstandigheden zijn gemaakt. Duidelijk is wel dat Süd-

kamp wordt aangegeven als een gebied losstaand van de rest van het vliegveld, wat doet vermoe-

den dat burgerverkeer tot bij de boerderij Roolvink (of Roelvink) mogelijk was in 1943. Op de kaart 

staan verder verschillende gebouwen aangegeven, enkele hangars, twee wegversperringen langs 

de Oldenzaalsestraat en als opvallende objecten een ‘gecamoufleerde piramide’ en de locatie van 

Figuur 11. Een Britse militaire topografische kaart uit de Tweede Wereldoorlog, kaartblad 3707 (bron: Cornelis-
sen, 2009).



RAAP-RAPPORT 2473
Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

49

een ‘luisterapparaat’. Opvallend in deze kaart is dat over Südkamp en Overmaat verder weinig 

informatie wordt gegeven. De grotere objecten uit de kaart zijn overgenomen in het GIS.

Functionele gebieden
Als kader voor de te schetsen verwachting zijn uit de bronnen verschillende zgn. functionele gebie-

den vastgesteld. Op dit moment zijn dat er in totaal 28, zowel binnen, als tot ver buiten de huidige 

deelgebieden (tabel 8). Een overzicht van de functionele eenheden is te zien in figuur 13.

In de Duitse plannen kreeg het vliegveld zijn opbouw in verschillende deelgebieden die we hier 

onderscheiden als functionele eenheden. Daarbij moet wel gezegd dat deze aangewezen functio-

nele eenheden achteraf zijn geconstrueerd aan de hand van de bronnen en de huidige indeling. 

Hoewel sommige terreinen overduidelijk dezelfde functie en begrenzing hebben gehouden tot aan 

de sluiting van het vliegveld in 2007 (zoals het Centrum met de startbanen en Zuidkamp), is het 

niet zeker of de Duitsers volledig dezelfde verdelingen hanteerden. Zo kunnen ’t Hof Espelo, de 

Fliegerhorstkommandantur, of de luchtafweerposities (FLAK) gevoelsmatig of functioneel onder-

deel zijn geweest van andere complexen voor de gebruikers.6

6 
Fliegerhorstkommandantur: het kantoor van de vliegveldcommandant

Figuur 12. Links een kaart van vermoedelijk de Britse inlichtingendienst uit de Tweede Wereldoorlog. Rechts 
een kaart van de Verzetsgroep Albrecht (bron: Cornelissen, 1998).
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Figuur 13 Overzicht van de in dit onderzoek aangeduide functionele gebieden binnen de Fliegerhorst Twente. In rood de begrenzingen van de deelgebieden, die duidelijk maar 
een fractie vormen van het hele terrein.
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De verschillende functionele gebieden worden hieronder verder toegelicht. Daarbij gebruiken we 

indien van toepassing in hoofdzaak de Duitse verdeling en naamgeving van het terrein, omdat dit 

het beste inzicht geeft in de totaliteit van het complex

Rollfeld en Ringrollbahn
Het Rollfeld met de start en landingsbanen en de Ringrolbaan daaromheen vormden het hart van 

het vliegveld (functioneel gebied met label A in de catalogus). De originele Duitse start- en lan-

dingsbanen, de Duitse Ringrollbahn daaromheen en de aftakkingen naar Liegeplätze gedigitali-

seerd van luchtfoto’s en opgenomen in een GIS (zie kaartbijlage 2).7 Ze kregen de beschikking 

7 
Rollbahn: rolbaan voor vliegtuigen

gebieds-
code

Nederlandse tijd Duitse tijd functie in de Duitse tijd Koude Oorlog deel-
gebied 

A rolveld Rollfeld start- en landingsbanen, rolbaan 
daaromheen en vlieggebouwen

Centrum 1

B - Nordlager legering en kantoor Bernhardkamp, 
later Bernhardpark

2

C - Südlager legering en kantoor Zuidkamp 6

D - Overmaat legering en kantoor Kamp Overmaat 3

E hangars en horeca der Werfft technische gebouwen Kamp Fokkerweg 5

F - schietbanen schietbaan en munitieopslag schietbaan 5

G - B(ertha) of Fox legering van radarpersoneel of 
radarpost 

- -

H Fliegerhorstkom-
mandantur

vliegveldcommandant Kamp Fokkerweg 5

I - Liegeplatz 1 hangar en/of splitterbox gebied oost Oostkamp 4

J Liegeplatz 2 hangar of splitterbox gebied 
noordoost

Sheltergebied met 
o.a. de Druiventros

1

K Liegeplatz 3 hangar en/of splitterbox gebied 
noordwest

- n.v.t.

L - Liegeplatz 4 hangar en/of splitterbox gebied west - n.v.t.

M Liegeplatz 5 hangar en/of splitterbox gebied zuid - n.v.t.

N1 & N2 ’t Hof Espelo ’t Hof Espelo officiersmess en Casino ? n.v.t.

O steenfabriek steenfabriek overslag van het spoor, oplag raket-
brandstof en oefengebied voor 
‘Seenotübungen’

? n.v.t.

P t/m X - FLAK in bronnen gevonden aanwijzingen 
voor FLAK (luchtafweergeschut)

- n.v.t.

Z1 -Z4 - overige complexen diverse of onbekende functie - n.v.t.

Tabel 8 Verdeling van de vliegbasis in verschillende functionele gebieden en hun wisselde naamgeving over de 
tijd. Wat ontbreekt in deze tabel is dat in één bron (Nationaal Archief) het Bernhardkamp als Oostkamp wordt 
aangeduid. Dit komt echter in geen andere bron terug. In de meest linkse kolom staat de letteraanduiding zoals 
gehanteerd in dit onderzoek. In de meest rechtse kolom het deelgebied waaronder de functionele eenheid van-
daag valt.
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over drie uit klinkers bestaande start- landingsbanen in kenmerkende A-vorm met daaromheen een 

Ringrolbaan. Aan de oostzijde er van lagen de zogeheten vlieggebouwen, waaronder de bunker 

(de Gefechtstand) en vluchtleidingstoren voor de vluchtleiding. De bunker moest er voor zorgen 

dat de vluchtleiding ook tijdens beschietingen haar werk kon voortzetten (Cornelissen, 2009). (Uit 

de visuele inspectie bleek dat deze commandobunker nog altijd aanwezig is en na de oorlog o.a. 

dienst deed als kantoor van de Explosieven Opruimingsdienst. Zie verder de resultaten van de 

visuele inspectie). Naast de commandobunker was er een brandweergebouw dat er nog steeds 

staat, een meteorologiegebouw, een technisch gebouw voor de baanverlichting en een ruimte waar 

de briefings werden verzorgd aan piloten (Vossebeld, 2010). Aan de noordwestzijde van de Ring-

rolbaan bevond zich bij een brandstofdepot een Navigationsdrehscheibe (bijlage 2, nr. 137) waar 

de kompassen van de vliegtuigen werden geijkt (Woortman, 2010). Deze is nog altijd in ruïneuze 

staat aanwezig (Baalman e.a., 2009). Aan de oostzijde van de rolbanen was een brandstofdepot.

Liegeplätze
Om de Ringrolbaan lagen verschillende Liegeplätze voor het stallen van vliegtuigen, waaraan 

ongeveer vijftig verwarmde hangars aan werden gebouwd. Aanvankelijk waren er drie rolbaanaf-

takkingen naar deze Liegeplätze (Vossebeld, 2010). Deze oorspronkelijke Liegeplätze liggen in 

het gedeelte dat na de oorlog Oostkamp is gaan heten en twee Liegeplätze in het noorden bij het 

Oosterveld en het Snyderveld en ’t Holthuis. Dit is te zien op een kaart van de R.A.F. uit 1942 (in 

Cornelissen 1998). De Luftwaffe heeft tot vlak voor het verlaten van het vliegveld extra en steeds 

langere rolbanen tot ver in de omgeving van het vliegveld toegevoegd. Deze kregen dan geen han-

gars meer, maar enkel nog Splitterboxen, scherfvrije opstelplaatsen bestaande uit aarden wallen in 

de vorm van een ‘u’, die het geparkeerde vliegtuig tegen granaatscherven moesten beschermen. 

Splitterboxen die gezien zijn op luchtfoto’s zijn gedigitaliseerd en opgenomen in een GIS, maar 

daarnaast met name ook de vijvers in de Liegeplätze. Deze vijvers zijn gebruikt als blusvijver, voor 

oefeningen, en later mogelijk voor dump van materiaal, en zijn dus relevant voor de archeologi-

sche verwachting.

Één Liegeplatz (tabel 8: M) liep met een grote lus tot ten westen van Südlager (Zuidkamp) en een 

andere (tabel 8: L) lag ten westen van de startbanen. Van het gebied (en Liegeplätze) ten westen 

van de startbanen en de noordzijde van het Oosterveld was geen luchtfoto voorhanden, waardoor 

de loop van de rolbanen alleen globaal kon worden ingetekend en de ligging van de Splitterboxen 

daar niet bekend is.

De Werfft, de Fliegerhorstkommandantur en de schietbaan
Zuidelijk van de Ringrolbaan lag het technische complex van de Fliegerhorst Der Werfft (tabel 8: 

E). Hier bevonden zich de meeste technische faciliteiten zoals kantoren, een motorwerkplaats, 

accuwerkplaats, radiowerkplaats, parachutewerkplaats, een expeditie en een grote hangar van 

75 m lengte. Iets los daarvan stond de wapenwerkplaats.

Ten westen van de Werfft werd in Slöttelmöss de Fliegerhorstkommandantur opgetrokken in ken-

merkende Heimatschutzarchitektur, waardoor het gebouw veel weg had van een landhuis (Corne-

lissen, 2009) (tabel 8: H). Het gebouw is niet zo heel lang geleden door Defensie gesloopt (Baal-
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man e.a., 2009). Uit de luchtfoto’s blijkt bovendien dat de vijver bij het technische complex De 

Werfft na de oorlog is gedempt.

Ten noordoosten van de vlieggebouwen en de commandobunker bevond zich een gebied met 

door wallen afgeschermde schietbanen (tabel 8: F). Hier werden de boordwapens gesteld, maar 

kon ook met handvuurwapens worden geoefend. In de buurt van de schietbanen was ook het 

gebied waar de munitie voor de vliegtuigen, handvuurwapens en mogelijk de luchtafweer werd 

opgeslagen.

De Lagers
Rond het centrale deel, iets verder weg van de startbanen, bevonden zich drie deelgebieden met 

een legerings- en administratieve functie: Südlager, Overmaat en Nordlager (tabel 8: C, D en B), 

na de oorlog respectievelijk Zuidkamp, Kamp Overmaat en Kamp Prins Bernhard geheten.8 De drie 

kampen zijn alle als ware het boerendorpjes aangelegd in de kenmerkende Heimatschutzarchitek-

tur. Het Südlager is na de oorlog als Zuidkamp vrijwel compleet overgenomen door Defensie waar-

door veel van de originele bebouwing nog bestaat (Baalman e.a., 2009). Dit bevat onder andere 

legeringsgebouwen, een kapel, een messgebouw, een lijkenhuis, een tandartsgebouw, een aula en 

een lesgebouw (figuur 14). Ook Overmaat en het Nordlager zijn nog grotendeels intact, al is in de 

8 
Lager: legeringsplaats

Figuur 14. Situatietekening 810 Zuidkamp, Nationaal Archief Bunker-
archief Blok D72, Inventaris nummer 381.



RAAP-RAPPORT 2473
Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

54

eerste de landschappelijke structuur uit de oorlogstijd verloren gegaan en is in het Nordlager een 

deel van de bebouwing opgeblazen in 1945. In het Nordlager bevond zich ook de Duitse hoofdin-

gang naar het vliegveld.

Overige functionele eenheden
Naast deze grotere herkenbare functionele eenheden zijn er ook nog enige kleine eenheden die 

het noemen waard zijn.

In het complex van een steenfabriek ten zuidoosten van het vliegveld, en ten zuiden van het - 

Nordlager was een depot voor de zeer explosieve C en T Stoff straalvliegtuigbrandstof en een 

kleiput waarin zwemoefeningen werden gehouden voor zogeheten Seenot-Übungen, oftewel 

oefeningen met betrekking tot ongelukken op zee. Er bestaan foto’s van zwemmende Duitse mili-

tairen (tabel 8: O). Op de topografische militaire kaart van 1935-36 zijn kleigaten bij de steenfa-

briek aan de Oude Deventerweg te zien met de aanduiding ‘zwembad’. Op deze kaart zijn her en 

der in het terrein ook boerderijen zichtbaar die ten behoeve van de aanleg van de Fliegerhorst 

gesloopt zijn vanaf 1940 (www.watwaswaar.nl).

Ten noorden van het Nordlager lag een legeringsterrein dat eerst ‘4 Berta’ en later ‘Fox’ - 

genoemd werd. Uit de bronnen is niet helemaal duidelijk of hier alleen de bemanning van de 

Nachtjagdradarpost gelegerd was, of dat er ook daadwerkelijk radarapparatuur was opgesteld. 

Er zijn nog enige ruïnes over in de akkers en mogelijk een of twee gebouwen (Baalman e.a., 

2009; Vossebeld, 2010) (tabel 8: G) ‘Fox’ is tijdens of na de oorlog geheel verdwenen en nu 

bouwland. Op de luchtfoto J767-4092 van het kadaster is zij echter duidelijk te zien.

 In ’t Hof van Espelo werd het oude landhuis ingericht als officiersmess en een gebouw als bios-- 

coop (Cornelissen, 2009; Vossebeld, 2010). Over de exacte locatie lijkt enige discussie mogelijk, 

want in kaarten worden twee mogelijke locaties aangegeven. Het ene Hof Espelo bevindt zich 

ten westen van Südkamp, maar in de Britse kaart (Cornelissen, 2009) is er ook een Hof Espelo 

ingetekend ten noordwesten van de rolbaan, op het Fliegerhorst terrein (tabel 8: N1 en N2) De 

zuidelijke locatie bestaat in ieder geval zeker al sinds de 13e eeuw en is thans in bezit van het 

Overijssels landschap. Op dit terrein zouden sporen van Splitterboxen en het Duitse officiersbi-

oscoop nog zichtbaar zijn.

Op het terrein liggen verschillende vijvers die dienden als blusvijvers. Er is grote kans dat deze - 

poelen en kleiputten overal op het terrein zijn gebruikt voor de dump van afvalmateriaal en 

schroot van het vliegveld, zowel tijdens als na de oorlogsjaren.

Op het terrein hebben verschillende barakkenkampen gestaan waar bouwpersoneel voor - 

de aanleg van het terrein werd ondergebracht (Cornelissen, 2009). Deze locaties zijn nog 

onbekend.

Ten westen van het vliegveld, tussen de huidige Weerseloseweg en de bossen van het Ooster-- 

veld bevond zich de Landwirtschaft en een Sitzbereitschaftraum.

2.4 Luchtoorlog
Vliegtuigcrashes
Vooral aan het einde van de oorlog zijn mede door geallieerde aanvallen vliegtuigen boven de Flie-

gerhorst neergestort, of verhinderd op te stijgen. Alleen al in het voorjaar van 1944 werd het vlieg-
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Tabel 9 Overzicht van crashes met vermelding ‘Twenthe’ of ‘Twente’ in het SGLO verliesregister, versie 2010. 
Crashes die duidelijk niet boven de Fliegerhorst hebben plaatsgevonden, zijn achterwege gelaten.

crashnr. datum toestel eenheid en piloot locatie

T0389A 10-5-40 DH 85 Leopard Moth civiel toestel Twente

T1403 8-2-42 Me Bf 110 III/NJG 1 Twente (vlgv.)

T1514 18-5-42 Me Bf 110 7./NJG 1 Twente (vlgv.)

T1552 1-6-42 Me Bf 110 7./NJG 1 Twente (vlgv.)

T1563 2-6-42 Me Bf 110 7./NJG 1 Oblt Woltersdorf Twente (vlgv.)

T1591 8-6-42 Me Bf 110 9./NJG 1/Philip Twente (vlgv.)

T1827 11-9-42 Me Bf 110 Stab /NJG 1 Twente (vlgv.)

T1864 2-10-42 Me Bf 110 7./NJG 1 Twente (vlgv.)

T2673 17-7-43 Me Bf 110 8./NJG 1 Twente

T2966 10-10-43 Focke Wulf 8./JG 26/Lt. H. Mayer Twente (vlgv.)

T3065 5-11-43 Me Bf 110 7./NJG 1/Unffz KH Brückmann Twente (vlgv.)

T3111 23-11-43 Me Bf 110 Stab III/NJG 1/Hptm H. Konrad Lonneker (gem. Enschede)

T3418 15-2-55 Junkers 88 7./NJG 2/Uffz H. Bergeest Twente (vlgv.)

T3560A 29-3-44 Fw 58 I/JG 1 Twente (vlgv.)

T3561 29-3-44 Fw 190 I/JG 1 Twente (vlgv.)

T3562 29-3-44 Junkers 88 3.(F)/122 Twente (vlgv.)

T3564A 30-3-44 Dornier 217 4./FZG Twente (vlgv.) 

T3821 20-6-44 Me Bf 110 8./NJG/Ogfr F. Sachse Twente (vlgv.)

T4709 21-11-44 B-17 493BG/861BS/Lt. L.H. Baxter (Amerikaans) Twente vlgv.(bij “Het Oosterveld”)

T5105 14-1-45 Focke Wulf 190 1./JG 1/Uffz H. Heidrich Twente (buurt van vlgv.)

T5106 14-1-45 Focke Wulf 190 2./JG 1/Ofhr H. Schwager Twente (buurt van vlgv.)

T5109 14-1-45 Focke Wulf 190 3./JG 1/Ofw G. Kühl Twente (buurt van vlgv.)

T5166 23-1-45 Junkers 188 - Twente (vlgb.)

T5206 6-2-45 Bf 109 3./NaGr.1 Twente (vlgv.)

T5299 23-2-45 Focke Wulf 190 9./JG 26. Uffs A. Effelsberg Twente (vlgv.)

T5376 12-3-45 Focke Wulf 190 1./NSGr 20/Fw Kessler Twente (vlgv.)

T5494 1-4-45 Typhoon 266 Sqdn/EH Donne Lonneker (Bergweg) (gem. Enschede)

T5494A 1-4-45 Me Bf 109 - Twente (vlgv.)

T5494B 1-4-45 Me Bf 110 - Twente (vlgv.)

T5494C 1-4-45 Focke Wulf 56 - Twente (vlgv.)

T5494D 1-4-45 Focke Wulf 190 - Twente (vlgv.)

T5494E 1-4-45 Me 262 - Twente (vlgv.)

T5523A 7-4-45 Me Bf 109 Twente (vlgv.)

T5548 11-4-45 Spitfire 602 Sqdn Twente (vlgv.)

T5551 11-4-45 Typhoon 182 Sqdn/Sgt. R.A Nash Twente (vlgv.)

T5553 11-4-45 Typhoon 247 Sqdn/Sgt. J. Dick Twente (vlgv.)

T5565 14-4-45 Spitfire 403 Sqdn Twente (vlgv.)

T5567 15-4-45 Auster 84 Gp.Cs. Twente (vlgv.)

T5585 19-4-45 Spitfire 66 Sqdn Twente (vlgv.)

T5596 23-4-45 Spitfire 322 Sqdn Twente (vlgv.)

T5600 26-4-45 Spitfire 349 Sqdn Twente (vlgv.)
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veld 65 keer door de geallieerden beschoten en gebombardeerd. Daarnaast stortten er geregeld 

toestellen neer om andere redenen: op 30 juli en 3 augustus 1943 stort een nachtjager van het 

I. Nachtjagdgeschwader 1 neer op het vliegveld. In januari 1945 botsten 2 Focke Wulf toestellen 

tegen elkaar (Cornelissen, 2009).

Twee bronnen, die vermoedelijk deels aan elkaar ontleend zijn, geven een overzicht van de vlieg-

tuigcrashes boven het vliegveld: het Verliesregister van het SGLO en het werk Van Grasmat tot 

Fliegerhorst (Cornelissen, 1998). Vaak is de crashlocatie echter globaal aangegeven, of wordt een 

anno 2010 ongebruikelijk, of weinig nauwkeurig toponiem gebruikt, waardoor het lastig is te bepa-

len welke toestellen daadwerkelijk op de Fliegerhorst zijn neergekomen. In bijlage III van Corne-

lissen 1998 worden dertien crashes met dodelijke afloop vermeld in Twente, waarbij slechts één 

geval de Fliegerhorst als crashlocatie wordt gespecificeerd.

Het SGLO Verliesregister is onderzocht op voorkomen van de toponiemen ‘Twente’ en ‘Twenthe’ 

(tabel 9). Het register noemt alle bekende crashes op het vliegveld, hieronder vallen zowel crashes 

met dodelijke afloop, tot kleine crashes waarbij het toestel na reparatie opnieuw kon worden ingezet.

Luchtafweergeschut (FLAK)
Op en om het terrein van de Fliegerhorst bevonden zich volgens de historische bronnen vijf of zes 

stellingen voor luchtafweergeschut. Op het vliegveld zelf ging het volgens een kaart van de ver-

zetsgroep Albrecht voornamelijk om een licht type geschut voor de nabijheidsbescherming van het 

vliegveld, onder andere bij:

Lonnekerberg, (tabel 8: Z4);- 

Technisch complex de Werfft (tabel 8: S);- 

Oude Postweg (tabel 8: V);- 

bij het Oosterveld en de spoorlijn naar Hengelo (tabel 8: Q);- 

bij het Hartjesbosch aan de Weerseloseweg (tabel 8: P).- 

Deze posities zijn globaal aangegeven op de kaart, maar waren niet altijd heel precies te plaat-

sen met behulp van de gebruikte bronnen. Ook zijn sommigen er van niet te zien op luchtfoto’s. 

De FLAK-posities op de Lonnekerberg (Z4), Fokkerweg (S) en Landeresweg (X) worden door het 

luchtfoto-onderzoek bevestigd, evenals de aanwezigheid van een kampement voor de bemanning 

van het FLAK-geschut (tabel 8: T)

Verder weg van de Fliegerhorst lagen zwaardere batterijen van 8,8 cm geschut onder ander bij:

de kruising van de huidige Landeresweg en Landweerweg (tabel 8: X);- 

op de Roolvinkes, met daarbij aan de hoek van de Oude Deventerweg en Vergertweg een barak-- 

kenkamp voor de bemanning en een houten uitkijktoren (tabel 8: U).

De FLAK-posities op de Lonnekerberg (tabel 8: Z4), Fokkerweg (S) en Landeresweg (X) worden 

door het luchtfoto-onderzoek bevestigd, evenals de aanwezigheid van een kampement voor de 

bemanning van het FLAK-geschut (T). De visuele inspectie geeft aanleiding tot de hypothese dat 
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er zich noord van de Druiventros ook een FLAK-stelling heeft bevonden (zie verder onder ‘Visuele 

Inspectie’).

Schade uit bombardementen
Het vliegveld werd een groot aantal keren gebombardeerd door geallieerde bommenwerpers. Eén 

aanval beschadigde vooral het noordelijke deel van het vliegveld. Op 15 augustus 1944 vond een 

groot bombardement plaats en dropten 75 B-17 toestellen in totaal 177 ton bommen, die vooral 

de zuidelijke startbaan en de Werfft troffen. Op 24 maart 1945 vond het definitieve bombardement 

plaats waarbij 152 B-17’s met 348 ton bommen de landingsbanen in een maanlandschap verander-

den. Na dit bombardement werd de Fliegerhorst opgeheven en het werkende materiaal terugge-

trokken. Uit de visuele inspectie blijkt dat sporen van deze bombardementen nog zichtbaar zijn in 

het terrein, vooral in het noorden van het vliegveldterrein.

Uit de OCE-rapportage blijkt dat er op verschillende momenten intensief, en minder intensief 

explosieven en afwerpmunitie geruimd zijn op de vliegbasis (Meijers, 2009). Deze ruimingen zou 

men kunnen beschouwen als verstoringen van het archeologisch erfgoed van de Tweede Wereld-

oorlog. Ruimingswerk, waarbij sanerend graafwerk wordt verricht naar eenvoudig alle metaal in 

de bodem, vindt niet plaats in een archeologische context en veel materaal is in de loop van de 

decennia vermoedelijk ongeregistreerd verdwenen. In de kaartbijlagen van het OCE-rapport is 

aangegeven welke gebieden op welke manier zijn onderzocht en waar afwerpmunitie is aange-

troffen. In 1958 is door de luchtmacht een groot aantal munitieartikelen aangetroffen en geruimd. 

Tussen 1978 en heden is dat werk door de EOD voortgezet, met name is er veel geruimd in het 

munitiedepot bij de schietbanen en in het Snydersveld en het Oosterveld. De huidige startbaan is 

grondig onderzocht en ook rond de Fliegerhorstkommandantur is opsporingswerk verricht. In som-

mige perioden oefende de EOD op het terrein door, zonder gebruik te maken van een duidelijk 

zoekschema of vastgelegd raster, leerlingen her en der te laten graven. ‘Slechts bepaalde gedeel-

ten […] zijn systematisch afgezocht. Grote delen van het middenterrein zijn in het verleden in het 

kader van oefening door cursisten afgezocht, zonder dat exact is na te gaan op welke wijze deze 

gebieden zijn gecontroleerd’, zo zegt het rapport (Meijers, 2009). Recent heeft ook Leemans BV 

oppervlaktedetecties uitgevoerd rond de startbaan.

De conclusie van het rapport luidt dat op het hele terrein een grote verscheidenheid aan achter-

gebleven munitie artikelen ‘in de ruimste zin van het woord’ is te verwachten, waaronder artikelen 

die onderdeel zijn van vliegtuigwrakken. Aangezien het rapport alleen explosieven betreft, worden 

andere materialen niet genoemd.

2.5 Visuele inspectie
In de eindfase van het onderzoek is een visuele inspectie uitgevoerd om de archeologische ver-

wachting van de Tweede Wereldoorlog meer te kunnen toespitsen. Deze inspectie richtte zich op:

de strook rolbaan langs de vlieggebouwen de vluchtleidingtoren (deelgebied 5);- 

de complexen noord van de startbanen, waaronder de Druiventros (deelgebied 1);- 
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Figuur 15. Een trafohuis oost van de vlieggebouwen (inspectie nr. 3) vertoont sporen van beschietingen.

Figuur 16. Een helling van baksteen in deelgebied 1 in het voormalige Liegeplatzgebied (inspectie nr. 8) 
In Oostkamp ligt eenzelfde helling.
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Oostkamp en de daarbij gelegen munitiestraat (deelgebied 4);- 

de schietbaan (deelgebied 1);- 

de westelijke zijde van het voormalig Kamp Prins Bernhard (deelgebied 2).- 

De intentie was om ook de voormalige Fliegerhorstkommandantur te bezoeken, maar deze locatie 

bleek nog in militair gebruik (in een nieuw pand, de originele Kommandantur is afgebroken) en was 

daardoor niet toegankelijk.

Tijdens de inspectie sprongen met name die gebieden in het oog die in de huidige indeling van het 

vliegveld geen bestemming hebben, zoals de ruigten en bossen tussen de bestaande gebouwen. 

Hier werden in alle bekeken gebieden sporen aangetroffen van voormalig gebruik, zoals afwate-

ringssystemen en versperringen (alles in onbruik) en vondstmateriaal waaronder zelfs vliegtuig-

onderdelen. Dit alles in een terrein dat een op het oog sinds lange tijd onverstoord karakter heeft. 

Met name in de Druiventros (deelgebied 1) liggen nog bomkraters waaraan weinig veranderd lijkt 

sinds 1945, nu als poelen in het landschap. Ook werden soms sporen van gesloopte origineel 

Duitse bebouwing gevonden, één nog gaaf Duits gebouw dat leeg staat (nr. 14 in tabel 10), maar 

qua type mogelijk zeldzaam is in zijn soort en een nog gave munitiebunker voor waarschijnlijk 

FLAK-munitie, die nog niet gevonden was in de inspectie van het Oversticht en mogelijk zeldzaam 

is in zijn gaafheid (nr. 12 in tabel 10). Alle objecten zijn overgenomen in de kaartbijlage 2.

Ten oosten van de vlieggebouwen9 en de gebouwen van de luchtleiding (deelgebied 5) liggen in de 

bossen nog sporen van greppelsystemen en ander ‘lijnenspel’ van greppels en walletjes dat nu in 

onbruik is, maar mogelijk nog stamt uit de Duitse tijd. Ook liggen hier versperringen van prikkel-

draad, die nog niet gedateerd konden worden, maar waarvan wel zeker is dat ook de Duitsers een 

dergelijk type versperring gebruikten. Een bunker, die dient als trafohuis, heeft duidelijke inslag-

sporen van beschietingen (figuur 15). Ook is een originele Duitse blusvijver nog altijd aanwezig 

(inspectie nr. 1).

Opvallend was een siervijver van beton recht vóór de voormalige brandweerkazerne (inspec-

tie nr. 2). Deze siervijver doet origineel aan en riep direct de vraag op over wat er mogelijk op de 

bodem allemaal nog kan liggen aan materiaal uit de oorlog.

Een ander interessant gebied is de bossage rondom de Druiventros en het gebied ten oosten hier-

van (deelgebied 1). In het gebied ten oosten van de Druiventros ligt een bakstenen helling (figuur 

16) direct aan de rondweg, die vermoedelijk iets te maken heeft met de Liegeplätze. In het voor-

malige Oostkamp werd later exact nog zo’n helling aangetroffen. De functie is onbekend, maar ze 

stammen vrijwel zeker uit de Duitse periode.

In de Druiventros zelf lijkt in de ruimte tussen de moderne straaljagershelters de tijd te hebben 

stilgestaan. Bomkraters van de bombardementen zijn als grote poelen nog altijd aanwezig en aan 

9 
Cornelissen gebruikt steeds het woord ‘vlieggebouwen’ als hij spreekt over de strook gebouwen aan de oostzijde van het start- landingsbanen-
complex. Vermoedelijk noemt hij dit zo omdat het om het complex gaat dat direct betrokken was bij de start- en landing van de toestellen, inclusief 
briefi ngsruimte en verkeerstoren.
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Figuur 17. Achter de Druiventros werden bomkraters aangetroffen met daarin een materiaaldump (inspec-
tie nr. 11) waarin zich vliegtuigonderdelen en bouwpuin bevinden.

Figuur 18. Een nog intacte Duitse munitiebunker, vermoedelijk geassocieerd met FLAK ten noorden van 
de Druiventros in deelgebied 1 (inspectie nr. 12).
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de westkant van de Druiventros ligt een grote materiaaldump (inspectie nr. 11). Rode bakstenen, 

keramische fonteinen, maar ook olieblikken en vliegtuigonderdelen en grote hoeveelheden glas 

liggen hier aan het oppervlak (figuur 17). Hoewel een deel duidelijk naoorlogs is, is vermenging 

met Tweede Wereldoorlog materiaal aannemelijk door de aanwezigheid van de rode baksteen. 

Vlakbij deze stort lig een Duits bluswaterdepot, dat nu nog steeds wordt gebruikt voor brandweer-

oefeningen (inspectie nr. 10). Tussen de shelters zijn op sommige plaatsen sporen zichtbaar van 

de voormalige Duitse hangars. Dit gaat dan gepaard met resten beton of baksteen.

In het noorden van het gebied vonden we tot onze verassing een Duitse munitiebunker van bak-

steen, met een betonnen dak in perfecte staat (inspectie nr. 12). Deze bunker heeft een omvang 

van 3 x 2 m (figuur 18). Bij recent nog niet gepubliceerd onderzoek van RAAP in een FLAK-stelling 

in de omgeving van Arnhem zijn resten van exact dit soort gebouwtjes aangetroffen. De veldin-

spectie voegt dus de mogelijkheid van het gebruik van dit deel van het terrein als FLAK-stelling 

toe. Ten noordwesten van deze bunker troffen we een in verval geraakt Duits gebouw aan met 

garage, dat iets weg heeft van een keukengebouw of kantine (figuur 19). Hoewel het interieur er 

uit is gesloopt, is de algehele structuur nog intact, inclusief de beerput aan de buitenzijde. Het 

gebouw maakt een zeer authentieke indruk en verdient bijzondere aandacht. Bij de cultuurhistori-

sche waardestelling wordt het gebouw genoemd als ‘89a’ op de kaart, en vermoedelijk ‘C89’ in de 

bijlage (Aangezien de ‘C’ niet op de kaart staat bijgeschreven is niet helemaal zeker of deze ver-

meldingen hetzelfde gebouw bedoelen). Het wordt afgezien van de beschrijving ‘opstal’ niet verder 

besproken of gewaardeerd.

Figuur 19. Een zeer authentiek ogend Duits gebouw met garage en beerput is als ruïne nog aanwezig. 
Waarschijnlijk gaat het om gebouw 89a in de inventarisatie van het Oversticht en heeft het een relatie 
met de Liegeplatz in dit gebied (inspectie nr. 14).
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Aan de zuidzijde van deelgebied 1 liggen bij de voormalige brandstofdepots grote hopen versper-

ringsmateriaal opgestapeld, klaar om afgevoerd te worden (figuur 20). Hiertussen zaten onder 

andere zogenaamde ‘varkensstaarten’ voor het ophouden van prikkeldraadversperringen en het 

is mogelijk dat deze van Duitse makelij zijn. Dit vraagt om verder onderzoek. Verder werden in dit 

gebied de ruïne van een onbekend gebouw, een vrijliggende sokkel en de resten van de Naviga-

tionsdrehscheibe gevonden (figuur 21).10 De laatste is in zeer slechte staat, wat verergerd wordt 

doordat de betonplaat wordt bedreigd door voertuigen die er nu in dit gebied overheen rijden, zo 

wijzen recente bandensporen uit. Al met al heeft de veldinspectie in het noordelijke deel van de 

basis (deelgebied 1) veel mogelijk interessante sporen opgeleverd.

In Oostkamp is voor de aanleg van de munitiestraat het terrein geëgaliseerd en is een hoge aarden 

wal aangelegd. Sporen van de Duitse hangars zijn daardoor niet direct aan het oppervlak zicht-

baar, maar met goed zoeken bleken in de aarden wal wel degelijk sporen aanwezig uit de Duitse 

tijd. Een zware elektriciteitskabel stak uit de grond ongeveer op de plek waar eens een Duitse 

hangar stond (inspectie nr. 22) en op de wal zelf liggen scherven aardewerk en vonden we een 

huls van een seinpatroon (inspectie nr. 23). Dit soort seinpatronen waren onder andere aanwezig 

in de cockpit als persoonlijk uitrusting van de piloten (figuur 23).

In Oostkamp staat een grote hangar van Britse makelij. De omgeving van de hangar is bekeken 

maar sporen van de Duitse hangars die er stonden waren niet meer te zien. Wel vonden we aan de 

10 
Navigationsdrehscheibe: instrument voor het ijken van vliegtuigkompassen

Figuur 20. Opgetast oud versperringsmateriaal in deelgebied 1. De varkensstaarten zijn vermoedelijk van 
vóór de NAVO tijd.
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Figuur 21. De Duitse Navigationsdrehscheibe, het instrument waarmee de vliegtuigkompassen werden 
geijkt, is in slechte staat en vraagt om acute interventie als deze als behoudenswaardig wordt bestem-
peld. Motorvoertuigen rijden er bij werkzaamheden op dit moment dwars overheen, zo laten de banden-
sporen zien.

Figuur 22. Een seinpatroonhuls in de munitiestraat (inspectie nr. 23) Vlakbij lag een stuk elektriciteitsdraad van 
een zwaar type.
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noordzijde een bakstenen ‘helling’ van 15 m lang en een paar meter breed, gelijk aan het type dat 

we vonden in het noorden van deelgebied 1. De helling staat ongeveer op de plek waar een Duitse 

hangar verwacht kan worden, maar de functie is onbekend.

De handschietbaan is deels nog in gebruik, maar de origineel Duitse inschietbunker voor boordge-

schut staat er verlaten bij. De betonweg er naar toe is nog origineel Duits. In de betonplaten voor 

de kogelvanger zijn nog de gaten zichtbaar waarin de constructie stond waarmee het vliegtuig vóór 

het inschieten op zijn plek werd getakeld. De kogelvanger met de bunker is een indrukwekkend 

gebouw om te zien (figuur 23). Het is aan de binnenzijde beschadigd door explosies. Zichtbaar 

uit het zand steken enkele staalkernpunten van de (oefen?) munitie waarmee de boordwapens 

werden ingeschoten. Deze geven informatie over het type wapens waarmee op de schietbaan 

werd geschoten, vermoedelijk 2 en 3 cm-patronen. Ook de handvuurwapen is nog intact, inclusief 

bijgebouw en kogelvanger. Deze is ook recent nog in gebruik geweest als oefenbaan.

In Bernhardkamp troffen we een zandhoop, waaronder vermoedelijk een bunker verborgen gaat 

(inspectie nr. 24). Deze kazemat wordt genoemd in de bronnen uit het Nationaal Archief, maar is 

op het oog niet meer als zodanig herkenbaar. De bunker is vermoedelijk net na de oorlog afgedekt 

en mogelijk nog in vrij onaangeroerde conditie aanwezig.

Bouwbiografie van de Koude Oorlog
Tijdens de visuele inspectie viel op dat er zich in de gebouwen van de luchtbasis overal sporen van 

het militaire leven in de Koude Oorlog bevinden. Hoewel formeel buiten de scope van dit bureau-

Figuur 23. De kogelvanger van de inschietbaan voor boordwapens.
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GPS Naam Beschrijving deelgebied

1 vijver Kleine blusvijver van 5 bij 6 m. Te zien op luchtfoto’s en nog altijd aanwezig, maar wel met een uitbreiding 
naar het nieuwe slotensysteem.

5

2 omgeving commandobunker De commandobunker blijkt nog intact aanwezig achter een moderne gevel. Vóór de brandweerkazerne 
ligt een betonnen sierijver annex waterreservoir dat volledig is dichtgegroeid. Mogelijk een depositie van 
bodemvondsten. Van een Duits gebouw ten westen van de brandweerkazerne is niets aan het oppervlak 
te zien.

5

3 trafo-bunker, TR-B5 Trafo bunker waarin sporen van beschietingen zichtbaar zijn in de gevels 5

4 splitterbox De box is hier niet meer zichtbaar. Wel liggen her en der enkele brokstukken beton. 5

5 schuilplaats Met zand overdekt. Ten oosten hiervan liggen oude prikkeldraadversperringen die nog niet gedateerd 
konden worden. 

5

6 vijver en versperringen Ook ligt hier nog een vijver die vermoedelijk nog stamt van vóór de Fliegerhorst tijd. Daar omheen nog 
niet gedateerde prikkeldraadversperringen en in onbruik zijnde greppelsystemen. Een gebouw dat op de 
luchtfoto’s op deze locatie te zien is, is niet meer te zien aan het oppervlak. 

5

7 schietbaan Originele Duitse betonweg naar de kogelvanger. 5

8 helling Bakstenen helling van15 m lang en 6 m breed en ongeveer 1,5 m hoog, aan een zijde schuin afl open, 
geplaatst direct lans de (huidige) weg. Waarschijnlijk een relatie tot de Duitse hangars. Lijkt een soort 
laadhelling voor vrachtwagens

1

9 locatie gebouw Op deze plek stond een Duits gebouw, maar dit is aan het oppervlak niet meer te zien. 1

10 waterdepot Vermoedelijk origineel Duits bluswaterreservoir nog aanwezig, nu in gebruik voor brandweeroefeningen 1

11 dump Ten westen van de shelters in de Druiventros lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Bomkraters zijn zichtbaar 
en hierin is materiaal van het vliegveld gedumpt. Puin en bakstenen liggen aan het oppervlak met het en 
der concentraties glas, glaswerk, blikken en vliegtuigonderdelen. Een deel van het materiaal is duidelijk 
naoorlogs, maar vermenging met WOII-materiaal is aannemelijk, eventueel op een laag onder de meest 
recente dump.

1

12 munitiebunker Bakstenen gebouw van ongeveer 3 x 2 m en maximaal 1,5 m hoog. Dit nog onbekende gebouw is ver-
moedelijk een munitiebunker, die toegeschreven kan worden aan de aanwezigheid van FLAK-geschut. 
Object is zeer gaaf, bliksemafl eiders nog aanwezig. Mogelijk een zeldzaam exemplaar.

1

13 beton Groot stuk beton los in het bos. Functie en herkomst onbekend. 1

14 gebouw Origineel Duits gebouw van baksteen met betonnen plaatdak en garage. Restanten van (verwijderde) 
sanitaire voorzieningen aan de binnenzijde en een beerput. Ondanks dat het interieur is verwijderd is de 
staat goed en is hier sprake van een mogelijk zeldzaam type gebouw met een relatie tot de Liegeplatz. 
Het gebouw heeft sporen van kogelinslagen aan de noordzijde. 

1

15 restant hangar Mogelijk het restant van een hangar zichtbaar door de afwijkende ondergroei en enige puindelen aan de 
zuidoost zijde. Afmeting ongeveer 11 x 18 m.

1

16 onbekend fundament Onbekende betonnen structuren en lijnelementen zoals greppels in de bodem. 1

17 versperringsmateriaal In het kader van opruimingen zijn grote hopen materiaal opgetast langs de weg. Hierin bevinden zich 
zogeheten ‘varkensstaarten’, staven waarmee prikkeldraad werd opgehouden. De datering van deze 
varkensstaarten is nog onbekend, maar ook de Duitsers gebruikten dergelijke middelen. Aangezien de 
hopen klaar liggen om afgevoerd te worden, is het aan te raden hier nog eens goed naar te kijken.

1

18 ruïne Ruïne van een bouwwerk. 1

19 Navigationsdrehscheibe In de ondergrond is een half cirkelvormige plaat zichtbaar. Gezien de locatie is dit waarschijnlijk de Navi-
gationsdrehscheibe, een zeldzaam cultuurhistorisch object. Het is in slechte staat en aan sporen is de 
zien dat er recent met gemotoriseerde trekkers nog overheen is gereden, wat de gaafheid niet bevor-
derd. Behoudsacties zijn aanbevolen. =

1

20 sokkel Betonnen zeshoekige sokkel van ongeveer 1 x 1 m. 1

21 helling Bakstenen Helling 15 x 6 x 1,5 m. Gelijk aan object 8 in deze tabel. 4

22 koperleiding Losse vondst: een stuk elektriciteitsleiding. 4

23 huls seinpistool Losse vondst: huls voor een seinpistoolpatroon. Duits. 4

24 bunker Zandhoop op de plaats waar op luchtfoto’s een structuur zichtbaar is. Mogelijk is de bunker onder het 
zand nog helemaal intact. Geen beton zichtbaar aan het oppervlak. Deze bunker wordt ook vermeld in 
het bunkerarchief. 

2

25 schietbaan Slagboomvoet nog aanwezig. Bevestigingspunten voor het vliegtuig voor het inschieten van het geschut 
zichtbaar in de betonweg. Kogelvanger aanwezig, in slechte staat. Er ligt een gereedschap bij de kogel-
vanger om de zandhoop aan te harken.

5

Tabel 10. Resultaat van de veldinspectie. Zie ook kaartbijlage 2.
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onderzoek willen we ze hier toch noemen, omdat er een grote zeggingskracht vanuit ging. In de 

commandobunker, maar ook in de (toegankelijke) shelters vonden we onder andere veel bouw-

biografische sporen die vallen in de categorie soldatenhumor en die een bijzonder inkijkje geven 

in het verhaal van de vliegbasis. Het gaat om inscripties op muren, achtergelaten foto’s (figuur 

24), documenten en wegwijzerbordjes, onder andere in de voormalige shelters en de oude Duitse 

commandobunker. Een inventarisatie van dit soort sporen zou als antropologische studie waarde 

kunnen hebben.

Figuur 24. Bouwbiografische sporen in de Commandobunker: Twee foto’s van ‘de beheerder’ uit de Koude 
Oorlog.
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3 Gespecificeerde archeologische ver-
wachting Tweede Wereldoorlog

3.1 Algemeen
Het gebruik van het terrein als vliegveld heeft overal sporen achter gelaten, zowel binnen als tot 

ver buiten de grenzen van het huidige deelgebied (1 t/m 6 in de uitvraag van de gemeente). Aan-

gezien het vliegveld (met de daarin aanwezige functionele eenheden) als militair object in de 

oorlog is aangelegd, geldt voor het hele terrein een onmiddellijke verwachting van archeologische 

resten uit die periode, respectievelijk de Duitse en Britse tijd. De mate waarin deze aanwezig zijn, 

zal echter per locatie verschillen. Uit de veldinspectie blijkt dat de delen waar Defensie niet direct 

gebruik van maakte (bijvoorbeeld in perken en bosschages tussen de huidige gebouwen) sporen 

uit de hele gebruiksgeschiedenis van het vliegveld bevatten.

Verder blijkt dat met betrekking tot de cultuurhistorie van het vliegveld de disciplines archeologie, 

bouwkunde en geografie elkaar voortdurend naderen en overlappen. Er is dus overal een rela-

tie tussen bovengrondse en ondergrondse structuren. Zo zijn alle nog bestaande gebouwen uit 

de Duitse tijd zijn in strikte zin bouwhistorische objecten. Echter, op het voormalige Fliegerhorst 

staan veel gebouwen al jaren leeg, zijn andere als ruïne aanwezig, of slechts als fundament of 

grondspoor en zijn in feite archeologie geworden. Daarnaast hebben sommige structuren van ori-

gine een bovengrondse, als wel een ondergrondse component, zoals FLAK-stellingen die gepaard 

kunnen met ondergrondse structuren als loopgraven. Hetzelfde geldt voor bunkers en schuilnis-

sen. Daarmee bevat het terrein dus bouwwerken die het hele spectrum van bouwhistorie tot arche-

ologie beslaan en die toch tot hetzelfde complex en periode behoren.

Nog een wijze waarop disciplines elkaar naderen is het gegeven dat bestaande gebouwen van 

binnen nog gebruikssporen kunnen bevatten uit de Tweede Wereldoorlog. Deze zogeheten bouw-

biografische sporen, kunnen gezien worden als de archeologie van het gebouw en illustreren het 

verhaal en gebruik van het betreffende pand (Wijnen, 2010). Een dergelijke verwachting geldt voor 

alle door de Duitsers en Britten gebruikte gebouwen op de Fliegerhorst, maar ook voor gebouwen 

in de omgeving zoals het Bouwhuis te Lonneker, waar de Duitse Bauleitung gevestigd was.

Boven het terrein hebben vele ongelukken met, of gevechten tussen vliegtuigen plaatsgevonden 

die overal sporen kunnen hebben achtergelaten in de vorm van (begraven) wrakdelen. Daarnaast 

is er in 1945 om het terrein gevochten tussen Duitse en Britse troepen. Daarmee zijn sporen te 

verwachten, die men zou kunnen typeren als slagveldarcheologie en waarmee het verhaal van de 

strijd gereconstrueerd kan worden. Aangezien voor de grondgevechten niet is vastgesteld waar ze 

precies plaatsvonden (afgezien van de locatie Frans op den Bult) geldt deze verwachting voorals-

nog voor het hele deelgebied.
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In algemene zin is in het deelgebied de archeologische neerslag te verwachten die past bij de 

wijze waarop dat functionele deel van het terrein in de oorlogsjaren gebruikt is en de ontwikkelin-

gen die het terrein in de periode 1940-1946 doormaakte door de continue afwisseling van uitbrei-

ding, vernieling door oorlogshandelingen, verlating en herinrichting onder drie verschillende bevel-

voerende naties. Soms is deze verwachting nog nader te specificeren, maar dit is in het kader van 

dit onderzoek nog niet geheel uitgevoerd. Binnen Zuidkamp, bijvoorbeeld, zullen zones zijn die 

een hogere verwachting hebben dan andere, maar dit is op dit moment nog niet aan te geven.

De archeologische verwachting zullen we hieronder per deelgebied specificeren.

3.2 Deelgebied 1: Start- en landingsbanen, Centrum
Gebouwen, hangars en Splitterboxen en resten daarvan
Een groot deel van de originele gebouwen is verdwenen in dit deel van het gebied. Enkele gebou-

wen zijn nog origineel van Duitse makelij waaronder een bijzonder fraai gebouw aan de noordzijde 

met garage (bijlage 2, nr. 14) en een munitiebunker voor FLAK die mogelijk zeldzaam is (bijlage 2, 

nr. 12).

Aan de noordzijde van de Rollbahn bevond zich een aantal aftakkingen van de rolbaan naar Lie-

geplätze op het Oosterveld, Snydersveld en het Kooksel (richting ‘t Holthuis). Deze Liegeplätze 

bevatten in de Duitse tijd de stallingen voor de vliegtuigen, reparatiehangars en andere gebouwen. 

De Liegeplätze vallen voor een klein deel nog binnen de huidige grenzen van het deelgebied, met 

name bij het gebied met straaljagershelters dat bekend staat als de Druiventros en het gebied ten 

oosten daarvan. Ook rond het voormalig Duitse brandstofdepot aan de noordzijde van de startba-

nen zijn sporen van gebouwen te verwachten, die tijdens of na de oorlog zijn verdwenen.

Startbanen
Deelgebied 1 ligt in het gebied van het oorspronkelijke Nederlandse rolveld dat door de Duitsers 

is uitbreid tot het systeem van drie start- en landingsbanen in A-vorm met daarom heen de ringrol-

baan. De startbaan en rolbaan zijn van Duitse makelij. Hoewel de oorspronkelijke bestrating in dit 

deel niet meer zichtbaar is, is zij mogelijk onder het huidige wegdek nog aanwezig.

Irrigatie en greppels
Het oorspronkelijk Nederlandse rolveld bevatte een systeem voor irrigatie dat mogelijk nog (deels) 

aanwezig is in de bodem. Over het rolveld zijn in mei 1940 voren of greppels getrokken om Duitse 

landingen te voorkomen. Deze kunnen nog als grondspoor aanwezig zijn in het gebied.

Dumps, bomkraters en mobilia uit crashes,
De startbaan werd in de oorlog intensief gebruikt voor vliegverkeer, wat sporen van dit gebruik kan 

hebben achtergelaten. Dit met name omdat het tijdens landingen ook wel eens mis ging en vlieg-

tuigen crashten op of naast de banen. De startbaan is diverse keren intensief gebombardeerd. Dit 

heeft bodemsporen achtergelaten in de vorm van kraters. Soms zijn deze kraters opgevuld met 
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puin van verwoeste gebouwen en wrakken van verwoeste vliegtuigen en/of ander materieel dat 

een archeologische waarde kan hebben.

In de Liegeplätze, met name rond de Druiventros, zijn sporen (fundamenten, puin of gebruiksaf-

val) van Duitse hangars en Splitterboxen te verwachten, achter of onder de fundamenten van de 

huidige shelters. Ook kan gebruiksafval zijn gedumpt achter de opstellingen. De visuele inspec-

tie toont met de vondst van een materiaal en puindump feitelijk al aan dat deze verwachting klopt. 

Ook bij de aanleg van de moderne shelters in de Druiventros werden resten gevonden van een in 

1949 gecrashte Spitfire gevonden, wat aangeeft dat het dumpen van overbodig, maar nu mogelijk 

archeologisch waardevol materiaal, in deze hoek net na de oorlog al voor kwam.

Ook is in deze hoek van het terrein intensief opgeruimd door Britse eenheden. Hierbij is materi-

aal vernietigd, begraven en of munitie gesprongen. Daardoor is een neerslag van allerlei soorten 

materiaal en gereedschappen, van administratie tot (delen van) vliegtuigwrakken, te verwachten. 

Na de oorlog hebben de luchtmacht en de EOD intensief geruimd in dit gebied, waardoor een deel 

van het materiaal vermoedelijk ongeregistreerd al is opgegraven.

De visuele inspectie bevestigt dat zich rond de Druiventros nog altijd bomkraters bevinden en dat 

ten westen van de shelters een grote dump van materiaal bevindt waarvan de herkomst en date-

ring nog niet bekend is. Tussen de resten bevinden zich bouwmaterialen in dezelfde baksteen 

als de Duitsers gebruikten en enige vliegtuigonderdelen, maar ook herkenbaar naoorlogs afval. 

Tevens werd in de noordpunt een munitiebunker aangetroffen die nog niet eerder geïnventariseerd 

is, en die aanleiding geeft tot de hypothese dat zich in dit gebied een FLAK-stelling bevond. Al met 

al geven deze zichtbare sporen de indruk dat deze locatie een mogelijk zeer interessant gebied is 

voor archeologische resten van de Tweede Wereldoorlog.

Navigationsdrehscheibe
Aan de westzijde van de Ringrolbaan lag een Duits station voor brandstofopslag. Daar vlakbij ligt 

een Navigationsdrehscheibe die in ruïneuze staat nog aanwezig is. Er rijden nu geregeld motor-

voertuigen overheen wat de toestand niet ten goede komt. Ook liggen in dit gebied de ruines 

en resten van een aantal afgebroken gebouwen. Recente opruimingen in het terrein hebben 

grote hopen versperringsmateriaal opgetast rondom de voormalige brandstofopslag, waarvan 

een deel mogelijk uit de oorlogsperiode stamt. Ook zijn er diverse resten van bebouwing visueel 

waargenomen.

Sporen van gevechten
Mogelijk is er in het deelgebied gevochten tussen Duitse en Britse troepen op 31 april 1945. Dit 

heeft mogelijk ‘slagveldarcheologische’ sporen achter gelaten in de bodem, zoals schuttersputten, 

inslagen, of achtergelaten of vernietigd materieel. Over het exacte verloop van de bevrijding lijkt 

niet zoveel bekend. Mogelijk zijn als gevolg van de gevechten ook (resten van) veldgraven aanwe-

zig. De praktijk leert dat veldgraven formeel meestal wel zijn geruimd na de oorlog, maar dat dit in 

de praktijk vaak niet zo zorgvuldig gebeurde.
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3.3 Deelgebied 2: Bernhardkamp
Gebouwen
Tot deelgebied twee behoort het gebied dat door de Luftwaffe werd ingericht als het Nordlager en 

dat na de oorlog Bernhardkamp zou gaan heten. Het diende als legeringsplaats, kantorencomplex 

en hoofdtoegang van de Fliegerhorst.

Volgens Baalman e.a. bestond het complex uit drie oost west lopende assen waarvan de noorde-

lijke na de oorlog is opgeblazen door Amerikanen of Britten (Baalman e.a., 2009). Het complex Fox 

wordt door hen echter niet apart genoemd. Het is niet duidelijk of deze noordelijke as in ensemble 

past met de nog bestaande bebouwing of onderdeel uitmaakte van het radarstation Fox. Funda-

menten hiervan zijn met zekerheid nog aanwezig, maar liggen net ten noorden het deelgebied 2.

Het Nordlager kende oorspronkelijk 65 gebouwen. In het feitelijk deelgebied Bernhardkamp zijn 

veel van de originele gebouwen afgebroken, maar mogelijk nog aanwezig in de vorm van funda-

menten of grondsporen. Aan de westkant van het Lager lag een kazemat of bunker die op een 

kaart van het Nationaal Archief wordt aangegeven. De visuele inspectie maakte duidelijk dat deze 

nog aanwezig is onder het zand. Als de bunker al lang geleden is afgesloten (wat niet bekend is) is 

het mogelijk dat het interieur nog altijd (deels) intact aanwezig is.

Nederzettingsneerslag en dumps
Vanuit de functie van legeringsplaats zijn sporen te verwachten die men zou kunnen benoemen 

als nederzettingsneerslag in de vorm van afvalkuilen en sporen van werken en leven. In originele 

gebouwen kunnen zich bouwbiografische sporen van Duits of Engels gebruik bevinden.

Na de bevrijding van het vliegveld hebben de Britten het Nordlager in gebruik genomen en groot-

schalige opruimingen verricht. Daarbij is mogelijk materiaal uit de gebouwen op of in de omgeving 

van het terrein verbrand of simpelweg begraven, aangezien dit gebruikelijk was in deze tijd. De 

verwachting is dat dit soort dumps alle vormen van materiaal bevat dat in het Lager werd gebruikt, 

van gebruiksartikelen tot Duitse administratie.

3.4 Deelgebied 3: Overmaat
Gebouwen
Overmaat was een complex met de functie van legeringsplaats van onder andere officieren. Een 

groot deel van de originele gebouwen is nog aanwezig. De infrastructuur in het gebied is aange-

past, maar mogelijk nog archeologisch aanwezig.

Nederzettingsneerslag en dumps van materiaal
Overmaat was legeringsplaats. Er zijn daardoor sporen te verwachten die men zou kunnen typeren 

als nederzettingsneerslag in de vorm van afvalkuilen en sporen van werken, leven en recreëren 

op het terrein. Bij complexen zoals de grote centrale kantine of de villa’s zijn sporen van dat type 

gebruik te verwachten in de bodem, of als bouwbiografische sporen in de gebouwen zelf. Mogelijk 
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is na de bevrijding achtergelaten Duitse rommel gedumpt op of in de omgeving van het terrein, bij-

voorbeeld in de centrale vijver.

3.5 Deelgebied 4: Oostkamp
Gebouwen en Splitterboxen
Deelgebied 4 bevat het gebied dat na de oorlog Oostkamp zou gaan heten, maar tijdens de oorlog 

een Liegeplatz was waar vliegtuigen werden gestald en onderhouden. In de huidige munitiestraat 

en in de omgeving van de grote Britse hangar zijn sporen van dit type gebruik te verwachten, zoals 

restanten van de Duitse hangars en/of Splitterboxen. De veldinspectie laat zien dat dit inderdaad 

het geval is: In het westelijke deel is een originele Duitse helling aangetroffen. In Oostkamp zijn na 

de oorlog de Britse hangar en vele andere gebouwen aangelegd. Op deze plaatsen zal de archeo-

logische neerslag uit de oorlog zelf vermoedelijk verstoord zijn.

Uit de visuele inspectie blijkt dat de wal die is aangelegd ter beveiliging van de moderne munitie-

bunkers sporen van bebouwing en gebruik bevat, zoals bakstenen, elektriciteitskabel en een huls 

voor een seinpistool. Deze sporen bevonden zich ongeveer op de plaatsen waar zich oorspronke-

lijk Duitse hangars bevonden. Ten behoeve van de aanleg heeft groot grondverzet plaatsgevon-

den, waardoor veel sporen vermoedelijk verstoord zijn. Door grondige egalisatie is van de hangars 

zelf aan het oppervlak ter plaatse niets meer te zien.

Nederzettingsneerslag en dumps van materiaal
Na de bevrijding van het vliegveld hebben de Britten het gebied in gebruik genomen en grootscha-

lige opruimingen verricht. Daarbij is mogelijk materiaal uit de gebouwen op of in de omgeving van 

het terrein verbrand of simpelweg begraven, zoals dit met zekerheid ook gebeurd is in de Liege-

plätze. Daardoor is een neerslag van allerlei soorten materiaal en gereedschappen, van admini-

stratie tot (delen van) vliegtuigwrakken, te verwachten. De visuele inspectie toont aan dat deze 

verwachting klopt. Na de oorlog hebben de luchtmacht en de EOD intensief geruimd in dit gebied, 

waardoor een deel van het materiaal vermoedelijk ongeregistreerd al is verdwenen.

FLAK
Op of vlak buiten de Liegeplatz bevond zich een terrein met FLAK 2 cm geschut op torens. Het is 

mogelijk dat de toebehoren of barakken voor de bemanning van het geschut zich ook in het deel-

gebied 4 bevonden.

3.6 Deelgebied 5: Centrum
Gebouwen
Deelgebied 5 bevat deels gebied dat behoorde tot het oorspronkelijk Nederlandse rolveld en han-

gars. Resten van de grote hangar, die is opgeblazen in 1940, zijn mogelijk nog in de bodem aan-

wezig. Later is daar het Duitse stelsel van startbanen overheen aangelegd en zijn de vlieggebou-

wen en schietbanen aan de oostzijde toegevoegd. Deze en andere ondersteunende gebouwen zijn 

deels nog origineel aanwezig en kunnen sporen bevatten van hun gebruiksfunctie in de Tweede 
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Wereldoorlog. Sporen hiervan kunnen ook in de omgeving van de gebouwen zijn achtergebleven 

in de bodem. Na de bevrijding van het vliegveld hebben de Britten grootschalige opruimingen ver-

richt. Daarbij is mogelijk materiaal uit de gebouwen op of in de omgeving van het terrein verbrand 

of simpelweg begraven. De Duitse commandobunker aan de voet van de vluchtleidingstoren is nog 

altijd aanwezig, maar heeft een moderne nieuwe gevel van plaatstaal gekregen.

Bij de vlieggebouwen bevond zich aan de rolbaan een brandstofdepot. Het is onbekend of hier nog 

resten van aanwezig zijn en in welke staat deze zich bevinden.

In het zuidoosten van het gebied ligt de locatie van de Fliegerhorstkommandantur. Het originele, 

bijzonder vormgegeven gebouw is gesloopt en door Defensie vervangen door een ander gebouw. 

Fundamenten, of de inrichting van de tuin rond de Kommandantur kunnen nog aanwezig zijn.

Bestrating en irrigatie
De startbaan en rolbaan zijn van Duitse makelij. De oorspronkelijke bestrating is in dit deel nog 

zichtbaar aan de zuidelijke rolbaan, maar elders mogelijk onder het huidige wegdek nog aanwezig.

Het oorspronkelijk rolveld bevatte een systeem voor irrigatie dat mogelijk nog (deels) aanwezig is 

in de bodem. Over het rolveld zijn in mei 1940 voren of greppels getrokken om Duitse landingen te 

voorkomen. Deze kunnen nog als grondspoor aanwezig zijn in het gebied.

Versperringen
Uit de visuele inspectie blijkt dat zich in de bosschages ten oosten van de vlieggebouwen nog niet 

gedateerde sporen bevinden zoals greppels en (prikkeldraad)versperringen en resten van verdwe-

nen of in onbruik geraakte bebouwing en hangars. Een trafohuisje ten oosten van de vluchtleiding 

bevat inslagsporen van beschietingen of van grondgevechten op het terrein.

Sporen van gevechten
Aan de Vliegveldweg hebben in 1945 gevechten plaatsgevonden tussen Britten en Duitse solda-

ten. Dit heeft mogelijk ‘slagveldarcheologische’ sporen achter gelaten in de bodem, zoals schut-

tersputten, inslagen, of achtergelaten of vernietigd materieel. Mogelijk zijn ook resten van veldgra-

ven aanwezig. De praktijk leert dat veldgraven formeel meestal wel zijn geruimd in of na de oorlog, 

maar dat dit vaak niet altijd even zorgvuldig gebeurde. Sporen hiervan zijn dus te verwachten als 

er inderdaad veldgraven aanwezig zijn geweest op het terrein.

Kogelvanger, schietbaan, munitiedepot
De door de Duitsers aangelegde schietbanen en kogelvangers zijn nog aanwezig. Munitie(sporen) 

in het gebied en de kogelvanger kunnen aanwijzingen geven over de aard van het gevechtsmateri-

aal dat hier werd gebruikt, en de mate waarin er werd geoefend. De opstelplaats voor het vliegtuig 

op de schietbaan is nog in de sporen (gaten) in het beton zichtbaar. Op de handschietbaan bevin-

den zich nog een gebouwtje en een betonnen plateau uit de Duitse tijd.
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Het munitiedepot ten zuiden van de schietbanen is afgestoten door Defensie en is intensief 

geruimd door de EOD. Opslagplaatsen voor materieel en munitie zijn als grondspoor mogelijk nog 

aanwezig, maar de kans op verstoring door deze munitieruimingen is groot.

3.7 Deelgebied 6: Zuidkamp
Gebouwen
Een groot deel van de originele bebouwing is in Zuidkamp nog aanwezig. Sommige gebouwen zijn 

verdwenen en mogelijk alleen archeologisch nog aanwezig. Südlager, dat na de oorlog Zuidkamp 

zou gaan heten, was een complex met de functie van kantoor en legeringsplaats. Bij complexen 

met een specifieke functie zoals het tandartsgebouw, lazaret of messgebouwen zijn bouwbiografi-

sche sporen in de gebouwen van het type gebruik te verwachten.

Het is zeker dat het ensemble van archeologische resten van Zuidkamp zich uitstrekt tot buiten de 

huidige grenzen van het deelgebied. De huidige grenzen zijn getrokken bij de teruggave van land 

dat in 1940 onteigend werd. De exacte grens van het oorspronkelijke Südlager is niet gevonden in 

huidig onderzoek. Een luisterpost aan de noordzijde hoorde er vermoedelijk ook nog bij (tabel 8: 

Z3).

Nederzettingsneerslag en dumps van materiaal
Südlager, dat na de oorlog Zuidkamp zou gaan heten, was een complex met de functie van kan-

toor en legeringsplaats en er zijn daardoor sporen te verwachten die men zou kunnen typeren als 

nederzettingsneerslag in de vorm van afvalkuilen en sporen van werken, leven en recreëren op het 

terrein. Bij complexen met een specifieke functie zoals het tandartsgebouw, lazaret of messgebou-

wen zijn sporen van het type gebruik te verwachten in de bodem. Omdat het terrein altijd in gebruik 

van Defensie is gebleven in ongeveer dezelfde opbouw is de kans groot dat in grote delen van het 

terrein de bodem relatief onverstoord is achtergebleven.

Na de bevrijding van het vliegveld hebben de Britten het Südlager in gebruik genomen en groot-

schalige opruimingen verricht. Daarbij is mogelijk materiaal uit de gebouwen op of in de omge-

ving van het terrein verbrand of simpelweg begraven, aangezien dit gebruikelijk was in deze tijd. 

De verwachting van dit soort dumps houdt alle materiaal in dat in het Lager werd gebruikt, van 

gebruiksartikelen en persoonlijk bezittingen tot medisch afval uit het Lazaret of gedumpte Duitse 

administratie.

3.8 Overige gebieden en sporen
Buiten de grenzen van het deelgebied kent de voormalige Fliegerhorst nog een uitgebreide arche-

ologische verwachting. Vrijwel het gehele Duitse Liegeplätzegebied (uitgezonderd de Druiven-

tros en Oostkamp) ligt buiten de huidige grenzen. Kilometers voormalige rolbaan met aanliggende 

Splitterboxen zijn nog terug te vinden in het landschap in het Oosterveld, Snydersveld, Koksveld, 
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Hartjesbosch, en in een grote lus naar het zuiden rondom de hof Espelo. Voor al deze stroken 

geldt eenzelfde verwachting als voor deelgebieden 1 en 4 werd aangegeven.

Daarnaast is er een aantal bijzondere gebieden te noemen die de aandacht vragen, zoals:

de archeologische neerslag van de officiersmess en casino in ’t Hof Espelo, waaronder onder - 

andere de resten van een Duitse bioscoop voor officieren. Het is nog niet bekend in welke staat 

deze resten zich bevinden;

het terrein van steenfabriek Smulders, dat intensief gebruikt is door de Duitsers onder andere - 

voor de opslag van straalvliegtuigbrandstof. Bunkers hiervoor zijn nog aanwezig in het terrein. In 

de kleiputten is mogelijk materiaal gedumpt.;

het Kamp Fokkerweg, dat oorspronkelijk de hele technische werf van de Fliegerhorst bevatte en - 

de sporen die daarvan zijn achtergebleven. Het gaat om sporen van de technische complexen en 

van de in het gebied aanwezige FLAK en legeringsgebouwen;

De ‘4 Berta/Fox’-gebouwen, waarover maar weinig bekend lijkt, maar waarvan in ieder geval een - 

aantal fundamenten en enkele kleine gebouwen nog bestaan. Archeologische sporen van de 

legeringsgebouwen zijn te verwachten;

Overal in de gebouwen op en om het vliegveld bevinden zich bouwbiografische sporen van de - 

Koude Oorlog die een bijzonder verhaal vertellen over het militaire leven op de basis. Met name 

de sporen van soldatenhumor vallen hierbij met name op als neerslag van een geheel eigen mili-

taire cultuur, die buiten Defensie vermoedelijk niet zo bekend is.
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Deel 3: Conclusies en aanbevelingen 
van het integrale onderzoek
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Conclusies

Algemeen
Voor de perioden Prehistorie tot en met de Middeleeuwen geldt over het algemeen dat er een 

(sterke) relatie is tussen de landschappelijke context (geomorfologie en bodemopbouw) en de aan-

wezigheid van archeologische resten. Voor een deel van de middeleeuwse resten, maar vooral 

voor resten uit de Nieuwe tijd is deze relatie minder dominant of geheel afwezig.

Een gangbare manier om archeologische resten op te kunnen sporen is het verrichten van een 

bureauonderzoek waarbij archeologische gegevens gecombineerd worden met historisch en land-

schappelijk kaartmateriaal. Het resultaat is een vlakdekkende kaart waarop de kans op het aantref-

fen van archeologisch resten staat aangegeven (archeologische verwachtingskaart). Vervolgens 

kan ter plaatse gericht gezocht worden naar archeologische resten door middel van booronder-

zoek en in later stadium door proefsleuvenonderzoek en/of opgravingen.

De onderzoeksmethoden met betrekking tot resten uit de Tweede Wereldoorlog wijken hier van af. 

De vermoedelijke ligging van resten uit deze periode kunnen in kaart worden gebracht door uit-

gebreid archiefonderzoek en luchtfotostudie. Van veel typen oorlogsresten, zoals afvaldumps, is 

echter nooit gedocumenteerd waar deze liggen. Gangbaar archeologisch onderzoek als booron-

derzoek is evenmin doelmatig, aangezien WOII-vindplaatsen veelal klein in omvang zijn en boven-

dien veldonderzoek in aangepaste vorm moet plaatsvinden in samenwerking met een gecertifi-

ceerd bedrijf in de explosieven opsporing door mogelijke aanwezigheid van explosieven.

Prehistorie tot WOII
De westelijke deelgebieden liggen in een dekzandgebied, terwijl de oostelijke deelgebieden op de 

voet/flank van de stuwwal liggen. De stuwwal watert in westelijke richting af via een aantal beek-

lopen. De grootste beeklopen liggen echter buiten de deelgebieden. Alleen ter plaatse van het 

vliegveld ligt een voormalig beekdal, dat echter bij de aanleg van het vliegveld in de jaren 30 en 40 

van de 20e eeuw is geëgaliseerd. Het overgrote deel van het onderzoeksgebied ligt echter in een 

relatief laaggelegen zone met veldpodzolgronden. Verspreid over het gebied bevinden zich enkele 

dekzandruggen en -koppen waar een plaggendek is ontstaan door eeuwenlange bemesting via het 

potstalsysteem.

Op basis van de onderzoeksresultaten is een aantal zones te duiden waar een middelhoge tot 

hoge archeologische verwachting geldt (zie figuur 25). Deze verwachting is gebaseerd op de land-

schappelijke ligging al dan niet in combinatie met een (gedeeltelijk) intact bodemprofiel en/of de 

aanwezigheid van een plaggendek. Het overgrote deel van het gebied heeft echter een dermate 

laaggelegen, natte landschappelijke ligging of is de bodem dermate verstoord dat de kans op het 

aantreffen van archeologisch resten klein wordt geacht. Aan dit gebied is dan ook een lage archeo-

logische verwachting toegekend.
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Tweede Wereldoorlog
Het onderzoeksgebied heeft een zeer hoge verwachting op aantreffen van sporen uit de Tweede 

Wereldoorlog. Hieromtrent trekken we de volgende conclusies:

1. In de verwachting van sporen van de Tweede Wereldoorlog op Vliegbasis Twenthe is steeds 

een samenhang tussen ondergrondse archeologische, en bovengrondse bouwhistorische 

en bouwbiografische sporen aanwezig. Strikt archeologische objecten in de bodem, kunnen 

niet los gezien worden van bovengrondse structuren en historische objecten niet los van nog 

bestaande objecten. De deels verdwenen historische infrastructuur uit de Duitse tijd, heeft bij-

voorbeeld een relatie met nog bestaande gebouwen in moderne infrastructuur. Bovengrondse 

objecten zoals de start- en landingsbanen, hebben ondergrondse componenten als verharding, 

kabels en leidingen en afwatering. Gebouwen op het terrein bevinden zich in alle toestanden, 

van in goede staat (dus bouwhistorisch) tot ruines en enkel nog archeologisch aanwezige fun-

damenten en grondsporen.

2. De verwachting met betrekking tot resten uit de Tweede Wereldoorlog op het Vliegbasis Twen-

the laat zich in principe opsplitsen in resten uit drie verschillende perioden, onder steeds een 

andere bevelvoering, te weten de Nederlandse periode tot en met mei 1940, de Duitse periode 

tot en met 31 maart 1945 en een Britse periode aan het eind van de oorlog.

3. Binnen deze perioden is de archeologische betekenis en verwachting van de Tweede Wereld-

oorlog van het vliegveld alleen te duiden vanuit de totale omvang van het complex en de 

functionele eenheden daarbinnen. In het kader van het onderhavig onderzoek zijn die ruimte-

lijke en functionele relaties benadrukt. Als gevolg hiervan is de verdeling in zes deelgebieden 

(500 ha), enigszins losgelaten aangezien ze slechts een fractie van de Fliegerhorst (1.800 ha) 

in zijn grootste omvang omvatten.

4. Voor de Duitse periode van Fliegerhorst Twente konden 28 functionele eenheden vastge-

steld worden (zie tabel 8). Deze eenheden zijn voor dit onderzoek samengebracht in zeven 

categorieën:

- de Rollbahn met de start- en landingsbanen en de vliegleiding;

- technische ondersteunende complexen ten behoeve van het onderhoud of (gevechts)com-

municatie en radar;

- Liegeplätze met rolbanen, hangars en Splitterboxen en ondersteunende gebouwen;

- Lagers waar personeel woonde en de kantoren gevestigd waren;

- FLAK-locaties voor luchtafweergeschut;

- overige complexen.

5. Voor elk functioneel deelgebied is de archeologische verwachting afgeleid van de oorspron-

kelijke functie van dat gebied. Voor de Lagers zou men in dat verband kunnen spreken van 

nederzettingsdeposities, voor de technische en andere complexen kan men denken aan res-

tanten van gebouwen, ‘technisch afval’ en dumps van materieel dat past bij de functie van het 
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deelgebied. Uit de veldinspectie blijkt dat dumps en ‘vergeten’ sporen aanwezig zijn in met 

name de ruimten tussen de huidige gebouwen, zoals bosschages en ruigten.

6. Voor het hele complex geldt een verwachting voor achtergelaten of gedumpte goederen in 

bomkraters, vijvers of her en der in het terrein begraven. Daarnaast moet rekening worden 

gehouden met de aanwezigheid van sporen van lucht- en grondgevechten en (beschadigingen 

door) bombardementen.

Aanbevelingen

Prehistorie tot WOII
Gebieden met een hoge verwachting

In de gebieden met een hoge verwachting geldt de grootste kans op het aantreffen van arche-

ologische resten. De gebieden met een hoge verwachting betreffen enkele zones in het Zuid-

kamp (figuur 25). Om verstoring van eventueel aanwezige vindplaatsen (en kosten aan archeo-

logisch vervolgonderzoek) te vermijden, wordt in eerste instantie geadviseerd om elke vorm van 

bodemingrepen in deze zones te vermijden. Indien behoud niet mogelijk is, dient in geval van plan-

vorming en voorafgaand aan vergunningverlening voor bodemingrepen vroegtijdig, door middel 

van een nader archeologisch onderzoek vastgesteld te worden of archeologische resten aanwezig 

zijn en deze vervolgens te waarderen. Een vervolgonderzoek in de vorm van een inventariserend 

veldonderzoek door middel van proefsleuven is hierbij de meest geschikte onderzoeksmethode.

Gebieden met een middelhoge verwachting

In de gebieden met een middelhoge verwachting geldt een redelijke kans op het aantreffen van 

archeologische resten. Het gebied met een middelhoge verwachting betreft een zone op het vlieg-

veld (figuur 25). Om verstoring van eventueel aanwezige vindplaatsen (en kosten aan archeo-

logisch vervolgonderzoek) te vermijden wordt in eerste instantie geadviseerd om elke vorm van 

bodemingrepen in deze zone te vermijden. Indien behoud niet mogelijk is, dient in geval van plan-

vorming en voorafgaand aan vergunningverlening voor bodemingrepen vroegtijdig, door middel 

van een nader archeologisch onderzoek vastgesteld te worden of archeologische resten aanwezig 

zijn en deze vervolgens te waarderen.

Gezien de ligging in bosgebied, is een vervolgonderzoek in de vorm van een inventariserend veld-

onderzoek door middel van boringen of door middel van het handmatig graven van kleine monster-

kuilen hierbij de meest geschikte onderzoeksmethode. Er dient een (boor)grid te worden gebruikt 

dat geschikt is om vindplaatsen vanaf de Steentijd te karteren. Volgens de Leidraad karterend 

booronderzoek (SIKB, 2006) is een (boor)grid van 20 x 25 m in combinatie met een boor met dia-

meter van 15 cm een geschikte methode (SIKB, 2006: tabel 8: methode A1). Het opgeboorde sedi-

ment dient hierbij te worden gezeefd over een zeef met maaswijdte van 3 mm.
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Figuur 25. Aanbevelingenkaart archeologie voor de perioden Prehistorie tot WOII.
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Gebieden met een lage verwachting

In de gebieden met een lage verwachting geldt een kleine kans op het aantreffen van archeologi-

sche resten, hoewel archeologische resten in deze zones niet zijn uit te sluiten. Dit vanwege het 

feit dat de gebieden met een lage verwachting in lage, natte delen van het landschap liggen (niet 

geschikt voor bewoning) dan wel dat de bodem reeds verstoord is tot onder het archeologisch rele-

vante niveau.

Voor de zones met een lage verwachting (figuur 25: de deelgebieden Oostkamp, Kamp Prins Bern-

hard en Overmaat, het overgrote deel van het Vliegveld en delen van het Zuidkamp) gelden met 

betrekking tot archeologische resten in principe geen restricties ten aanzien van de geplande ont-

wikkeling van het gebied. Voor deze zones wordt dan ook geen archeologisch vervolgonderzoek 

(voor perioden Prehistorie tot WOII) aanbevolen.

Tweede Wereldoorlog
Op basis van het bureauonderzoek naar de archeologie van de Tweede Wereldoorlog worden de 

volgende aanbevelingen gedaan:

1. Fliegerhorst Twente is van grote betekenis voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 

in het oosten van Nederland. Concrete resten van het oorlogsverleden dragen op een krach-

tige manier bij aan de beleving van geschiedenis van dit deel van het verleden. De voormalige 

Duitse vliegbasis werkt sterk op de verbeelding van veel mensen. Daarbij gaat het nadrukkelijk 

niet alleen om (archeologische) kenniswaarden, maar ook om de emotionele en symbolische 

betekenis van de Fliegerhorst voor de regio Twente en als symbool van de luchtoorlog in het 

algemeen.11 Het ensemble van archeologische resten uit WOII op en rond de Vliegbasis Twen-

the heeft waarde als lieu de memoire, een plaats waar de geschiedenis van de oorlog nog let-

terlijk tastbaar is. De aanbeveling is om bij toekomstige ingrepen respectvol om te gaan met 

deze resten en daarbij alle tijdlagen van 1931 tot 2007 in beschouwing nemend. Niets in de 

Fliegerhorst staat als object op zichzelf: het past allemaal in een geheel, van de gebouwen van 

de Duitse Luftwaffe, tot de moderne straaljagershelters, tot de afvaldumps in de bosschages 

bij de Druiventros; de sporen vertellen tezamen een verhaal. Het is aanbevolen om in de toe-

komstige functie van het terrein dit verhaal zichtbaar te laten of te maken in het terrein.

2. Als in de toekomst gravend onderzoek naar explosieven (OCE-onderzoek) nodig is, is het van 

groot belang in een zeer vroeg stadium afspraken te maken over de omgang met archeolo-

gische resten. Bij OCE-onderzoek wordt niet-discriminerend gegraven naar metaaldelen, die 

een archeologische waarde kunnen hebben met betrekking tot de oorlog. Dit materiaal valt 

onder de Monumentenwet en hierover moeten zo vroeg mogelijk in het proces aparte afspra-

ken gemaakt worden, omdat eerdere ervaringen bij RAAP leren dat het OCE-ruimingswerk 

sterk door protocollen is ingekaderd, zodat hier in het veld niet meer in te sturen is. Waarde-

vol archeologische materiaal, of archeologische data worden dan als schroot, of strategisch 

schroot afgevoerd en vernietigd. Aanbevolen wordt deze OCE werkzaamheden archeologisch 

11 
Zie voor de diverse betekenissen van oorlogserfgoed Kok & Wijnen, 2011
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te begeleiden en hierover al in de beginfase afspraken te maken met de civieltechnisch aanne-

mer. In de afspraken is bij voorkeur opgenomen dat archeologen dicht op de werkzaamheden 

meekijken; dat bij de vondst van munitie(delen) de gelegenheid geboden wordt relevante data 

(serienummers/type) over te nemen voor de vondst wordt afgevoerd; en dat vondsten in de 

categorie schroot of strategisch schroot overgedragen kunnen worden aan de archeoloog voor 

nader onderzoek en conservering als dit archeologisch relevant lijkt.

3. Her en der in het terrein worden nu al ook andere werkzaamheden uitgevoerd naast het OCE 

werk, zoals egalisatie, opruiming of verwijdering van elementen die niet meer nodig zijn etc. 

Dit soort opruimingen zijn in het kader van de herbestemming uiteraard te verwachten, maar 

het is sterk aanbevolen ook hier al waakzaam te zijn met betrekking tot de archeologie. Zo 

liggen in het noordwesten op de open vlakte van het Centrum grote hopen metaal als het ware 

al klaar om afgevoerd te worden, waaronder prikkeldraad en zogeheten ‘varkensstaarten’ (zie 

visuele inspectie). Er is een kans dat deze varkensstaarten uit WOII stammen en van Duitse 

makelij zijn, maar hier lijkt op dit moment nog geen aandacht voor. Het is daarom aanbeve-

lenswaardig werkzaamheden archeologisch te laten begeleiden, om te voorkomen dat materi-

aal ongeregistreerd verdwijnt en dit archeologisch te begeleiden. Een vorm van begeleiding is 

aanbevolen bij werkzaamheden waarbij bij alle materieel of puin in het terrein wordt verplaatst 

of van het vliegveld wordt verwijderd. Het zou daarbij niet noodzakelijk hoeven gaan om een 

continue begeleiding, maar eerder een vorm van parate expertise check, waarbij archeologisch 

expertise ingevlogen wordt op het moment dat bekend is waar werkzaamheden plaatsvinden 

waarbij materiaal in de vorm van puin, versperringen, drainagesloten, of andere materialen 

worden verplaatst, gesloopt of verwijderd van het terrein.

4. Buiten de huidige deelgebieden bevinden zich nog veel resten van de Fliegerhorst Twente 

langs de verschillende Rollbahn-lussen tot ver in de omgeving. Het verdient de aanbeveling 

deze en andere sporen uit de Tweede Wereldoorlog op te nemen op de gemeentelijke arche-

ologische beleidskaart. Een goede gebiedsinventarisatie van deze sporen ontbreekt op dit 

moment en wordt aanbevolen.

5. In de (voormalige) vijvers en kleiputten in het onderzoeksgebied bevinden zich mogelijk 

deposities van archeologisch relevant materiaal. Het is aanbevolen werkzaamheden aan de 

vijvers (saneren, baggeren, dempen, OCE-onderzoek) archeologisch te laten begeleiden.

6. In deelgebied 1, in de Druiventros en het gebied daar omheen zijn tussen en rond de F16 

shelters opvallende objecten aangetroffen die betrekking hebben op deze Liegeplatz en op 

bombardementen waaronder een leegstaand scherfvrij gebouw, een mogelijk zeldzaam type 

Duitse munitiebunker, Duitse wateropslag en bomkraters die er nog bijliggen alsof het 1945 is 

en een dump van vroeg na oorlogsmateriaal. Het is aanbevolen dit gebied met grote voorzich-

tigheid te werk te gaan en zorgvuldig om te gaan met het ensemble aan sporen dat zich hier in 

nog vrij gave toestand lijkt te bevinden. Aanbevolen wordt:

a. nadere veldinventarisatie uit te voeren van alle exacte locatie van sporen en hun aard en 

gaafheid;
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b. gravende werkzaamheden in dit gebied archeologisch te laten begeleiden;

c. de aanwezige materiaaldump vooralsnog te beschouwen als een mogelijk zeer interes-

sant archeologische depositie en opruiming ervan met de nodige omzichtigheid en onder 

archeologische begeleiding uit te voeren en zeker niet sec vanuit saneringsperspectief te 

benaderen;

d. te overwegen het gebied met de bomkraters direct rond de Druiventros intact te laten (in zijn 

huidige toestand), omdat de kraters een bijzondere reliek vormen van de luchtoorlog;

e. In aansluiting daarop de educatieve potentie van het hele ensemble in dit gebied van WOII 

kraters, nog gave Duitse bebouwing, materiaaldump en moderne F16 shelters voor in de 

gedachten te houden. Verschillende tijdlagen en momenten in de Tweede Wereldoorlog en 

Koude Oorlog zijn in dit terrein aan het oppervlak zichtbaar en brengen de geschiedenis in 

beeld op een aansprekende mannier, omgeven door veel groen. Men zou kunnen kiezen 

voor educatieve ontsluiting van het gebied voor publiek in de vorm van behoud van de hui-

dige situatie en dit combineren met een wandelroute.

7. In deelgebied 1 bevind zich de Navigationsdrehscheibe in slechte staat. Het is aanbevolen 

dit vrij zeldzame object per direct te beschermen voor verdere beschadiging door middel van 

afzetting met linten/hekken en het object verder vrij te maken van begroeiing, om daarna met 

aanvullend archeologisch onderzoek te evalueren wat de staat precies is. Daarna kan bepaald 

worden wat de waarde is en of behoud wenselijk is.

8. De schietbanen in deelgebied 1 met de grote kogelvanger zijn opmerkelijke objecten met 

een vrij uniek karakter voor Nederland. Het wordt aanbevolen de inschietbaan voor vliegtui-

gen archeologisch begeleid te zuiveren van munitiedelen en te consolideren om verder verval 

tegen te gaan en te ontsluiten voor publiek.

9. In het Centrum, deelgebieden 1 en 5, liggen in het gebied van de startbanen mogelijk bom-

kraters die gevuld zijn met archeologisch relevant materiaal (puin van hangars, vliegtuigdelen) 

of delen van de oude Duitse infrastructuur. Het wordt aanbevolen om met aanvullende geofy-

sische onderzoek meer informatie te verzamelen waar de kraters liggen en wat de aard vulling 

is. Voor andere WOII sporen dan de kraters lijkt het middengebied van de ‘A’ van de startbanen 

en het gebied tussen de oostelijke startbaan en de Verkeerstoren overigens weinig interessant 

en wordt verder onderzoek niet aanbevolen.

10. In het bos in het oosten van de Vlieggebouwen (deelgebied 5) bevinden zich versperringen en 

op de luchtfoto’s zijn objecten waargenomen in dit gebied. Het is aanbevolen een nadere veld-

inventarisatie uit te voeren naar resten in dit gebied.

11. In het zuiden van deelgebied 5 bevinden zich mogelijk resten van de grote vooroorlogse 

hangar (bijlage 2, nr. 132). Aangezien dit mogelijk de enige resten van Nederlandse bebou-

wing zijn uit de vooroorlogse periode is het aanbevolen om met geofysisch onderzoek nader te 

bepalen waar de hangar zich bevond en wat de huidige staat van de resten is. Met hetzelfde 

type onderzoek is tevens aanbevolen nader te onderzoeken of er nog resten van de FLAK-stel-
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ling aanwezig zijn west van de huidige luchthavengebouwen (functioneel gebied S; bijlage 2, 

nr. 176)

12. In de voormalige Lagers Bernhardkamp, Zuidkamp en Overmaat en Fox (deelgebieden 2, 5 en 
6) zijn Nederzettingsneerslag, materiaaldump en fundamenten van bebouwing te verwachten. 

In huidig onderzoek is echter niet verder gedifferentieerd welke zones in deze Lagers een gro-

tere kans maken op deze sporen. Nader onderzoek, waarbij de specifieke functie van gebou-

wen in Duitse tijd gelegd word naast de originele en huidige inrichting van het terrein kan hier 

uitsluitsel bieden. Op grond daarvan kan een beoordeling gemaakt worden welke vervolgstap-

pen noodzakelijk zijn. In het Nationaal Archief toegang 2.13.167; 2e Geniecommandement 

Bureau Registratie Verdedigingswerken (Bunkerarchief), inventarisnummer 371, bevind zich 

een kaartenmap betreffende Vliegbasis Twenthe, die voor aanvullend onderzoek een goed uit-

gangspunt vormt.

13. In de voormalige Lagers Bernhardkamp, Zuidkamp en Overmaat (deelgebieden 2, 5 en 6) is 

mogelijk begroeiing nog aanwezig die hoort bij de originele aanplant van de Heimatschutar-

chitektur. Het is aanbevolen hiernaar verder onderzoek uit te voeren om te bepalen in welke 

mate de begroeiing nog aanwezig is en wat de waarde is.

14. In Kamp Prins Bernhard (deelgebied 2) bevindt zich een kazemat onder het zand (bijlage 2, 

nr. 29). Afhankelijk van het tijdstip na de oorlog waarop deze kazemat is gedicht is het moge-

lijk dat het interieur ervan nog (deels) onverstoord aanwezig is. Om dit te bepalen is nadere 

inspectie van de kazemat vereist. Het is aanbevolen hier niet mee te wachten. Er zijn diverse 

amateurkringen actief die zonder toestemming van de eigenaren of het bevoegd gezag kaze-

matten en bunkers openen en de inhoud wegnemen.12 Het wordt aanbevolen dit vóór te zijn 

door een inspectie in eigen hand te nemen.

15. In Oostkamp (deelgebied 4) zijn mogelijk sporen van hangars nog aanwezig en sporen van 

andere gebouwen. Het gebied is echter intensiever hergebruikt na de oorlog in vergelijking tot 

bijvoorbeeld de Druiventros in deelgebied 1. Bij de munitiestraat is vermoedelijk het meeste 

door egalisaties verstoord, als bevind zich wel materiaal uit de hangars in de opgeworpen wal. 

Desondanks, als een keuze gemaakt moet worden in welk van de gebieden vervolg onderzoek 

gaat plaats vinden, zou dit gebied met betrekking tot WOII een lage prioriteit krijgen.

16. Het is aanbevolen om in alle originele gebouwen uit de Duitse tijd rekening te houden 

met de aanwezigheid van bouwbiografische sporen, oftewel sporen van het gebruik van het 

gebouw. De mate waarin deze aanwezig zijn is niet onderzocht, maar er zijn steeds meer 

aanwijzingen dat nog originele sporen uit de periode 1940-1946 aanwezig kunnen zijn in de 

gebouwen, waaronder documenten en gebruiksvoorwerpen (Wijnen, 2011; Wijnen, ongepu-

bliceerd). Het is aanbevolen aanvullend bouwbiografisch onderzoek uit te voeren, voor de 

12 
Een voorbeeld is de omstreden Haagse Bunkerploeg, waarvan sterke vermoedens zijn dat deze inmiddels ook actief is in de omgeving van Vlieg-
veld Deelen.
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panden een nieuwe bestemming krijgen en dit soort sporen mogelijk verdwijnen. Daarbij kan 

eerst een quick scan uitgevoerd worden om te bepalen over vergaand onderzoek zinnig is, om 

daarna pas de beslissing te nemen tot wel of geen uitvoeriger onderzoek.

17. Tijdens de veldinspectie bleek dat ook bouwbiografische sporen uit de Koude Oorlog een 

bijzonder beeld van de geschiedenis geven, zoals inscripties van militairen op muren, achter-

gelaten gebruiksvoorwerpen en documenten, serviesgoed met het Luchtmacht Embleem. Met 

name de grote hoeveelheid soldatenhumor viel op. Dit soort cultuurhistorische sporen zijn op 

dit moment nog aanwezig, maar zullen in grote mate verdwijnen als de gebouwen een nieuwe 

bestemming krijgen. Aanbevolen wordt om in de gebouwen een bouwbiografische scan uit 

te voeren, om deze sporen in kaart te brengen, te documenteren, te conserveren en (indien 

noodzakelijk) eventueel te bergen, om daarmee het verhaal van de vliegbasis vast te houden.

18. Waardering van sporen was in het kader van dit onderzoek nog niet aan de orde. Gaat archeo-

logische waardering van de sporen uit de oorlog plaatsvinden, dan is het aanbevolen daarvoor 

een systematiek te hanteren die toegespitst is op het tijdvak Tweede Wereldoorlog. Een voor-

beeld hiervan is beschreven in Kok & Wijnen, 2011.

Algemeen
Het is aan de bevoegde overheid (gemeenten Enschede/Dinkelland) om op grond van de bevindin-

gen van dit onderzoek en op grond van de adviezen een (selectie)besluit te nemen.

Voor de gebieden waar een proefsleuvenonderzoek is aanbevolen, geldt dat voor aanvang van het 

onderzoek een Programma van Eisen (PvE) dient te zijn opgesteld (door een senior-archeoloog). 

Dit PvE dient tevens voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek te zijn goedgekeurd door de 

bevoegde overheid.

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden die niet vergunningsplichtig zijn, dan wel in zones 

waar geen vervolgonderzoek is aanbevolen, onverwacht archeologische resten worden aangetrof-

fen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding 

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

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen

Figuur 1. Ligging van het onderzoeksgebied met de verschillende deelgebieden; inzet: ligging in 

Nederland.

Figuur 2. Uitsnede van de bodemkaart.

Figuur 3. Uitsnede van de geomorfologische kaart.

Figuur 4. Uitsnede van de geologische kaart.

Figuur 5. Hoogteligging op basis van het AHN.

Figuur 6. Grondgebruik van het Zuidkamp in 1832 met veldnamen.

Figuur 7. Uitsnede van de Bonnekaart uit ca. 1910.

Figuur 8. Uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart Enschede (Boshoven 

e.a., 2005).

Figuur 9. Uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart Dinkelland voor het 

noordwestelijke deel van deelgebied Vliegveld (Scholte Lubberink, 2007).

Figuur 10. De militaire topografische kaart van 1935 (bron: www.watwaswaar.nl).

Figuur 11. Een Britse militaire topografische kaart uit de Tweede Wereldoorlog, kaartblad 3707 

(bron: Cornelissen, 2009).

Figuur 12. Links een kaart van vermoedelijk de Britse inlichtingendienst uit de Tweede Wereldoor-

log. Rechts een kaart van de Verzetsgroep Albrecht (bron: Cornelissen, 1998).

Figuur 13. Overzicht van de in dit onderzoek aangeduide functionele gebieden binnen de Flieger-

horst Twente. In rood de begrenzingen van de deelgebieden, die duidelijk maar een frac-

tie vormen van het hele terrein.

Figuur 14. Situatietekening 810 Zuidkamp, Nationaal Archief Bunkerarchief Blok D72, Inventaris 

nummer 381.

Figuur 15. Een trafohuis oost van de vlieggebouwen (inspectie nr. 3) vertoont sporen van 

beschietingen.

Figuur 16. Een helling van baksteen in deelgebied 1 in het voormalige Liegeplatzgebied (inspectie 

nr. 8). In Oostkamp ligt eenzelfde helling.

Figuur 17. Achter de Druiventros werden bomkraters aangetroffen met daarin een materiaaldump 

(inspectie nr. 11) waarin zich vliegtuigonderdelen en bouwpuin bevinden.

Figuur 18. Een nog intacte Duitse munitiebunker, vermoedelijk geassocieerd met FLAK ten noorden 

van de Druiventros in deelgebied 1 (inspectie nr. 12).

Figuur 19. Een zeer authentiek ogend Duits gebouw met garage en beerput is als ruïne nog aan-

wezig. Waarschijnlijk gaat het om gebouw 89a in de inventarisatie van het Oversticht en 

heeft het een relatie met de Liegeplatz in dit gebied (inspectie nr. 14).

Figuur 20. Opgetast oud versperringsmateriaal in deelgebied 1. De varkensstaarten zijn vermoede-

lijk van vóór de NAVO tijd.

Figuur 21. De Duitse Navigationsdrehscheibe, het instrument waarmee de vliegtuigkompassen 

werden geijkt, is in slechte staat en vraagt om acute interventie als deze als behoudens-

waardig wordt bestempeld. Motorvoertuigen rijden er bij werkzaamheden op dit moment 

dwars overheen, zo laten de bandensporen zien.
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Figuur 22. Een seinpatroonhuls in de munitiestraat (inspectie nr. 23). Vlakbij lag een stuk elektrici-

teitsdraad van een zwaar type.

Figuur 23. De kogelvanger van de inschietbaan voor boordwapens.

Figuur 24. Bouwbiografische sporen in de Commandobunker: Twee foto’s van ‘de beheerder’ in de 

Koude Oorlog.

Figuur 25. Aanbevelingenkaart archeologie voor de perioden Prehistorie tot WOII.

Tabel 1. Overzicht van de deelgebieden met oppervlakte en onderzoeksmeldingen.

Tabel 2. Geologische en archeologische tijdschaal.

Tabel 3. Overzicht van archeologische vondsten en vindplaatsen rond het Zuidkamp.

Tabel 4. Oppervlakte (ha) van de deelgebieden naar verwachtingszone en te onderzoeken.

Tabel 5. Overzicht van gepland aantal en werkelijk uitgevoerde boringen per deelgebied.

Tabel 6. Overzicht van de voor het onderzoek gebruikte luchtfoto’s. In de kolom ‘GIS’ staat welke 

foto’s zijn gegeorefereerd.

Tabel 7. Overzicht van de verschillende perioden van de vliegbasis die van belang zijn voor 

de archeologische verwachting van het terrein. De Koude Oorlog is voor de volledig-

heid opgenomen, maar de archeologie van deze periode valt buiten het bestek van dit 

onderzoek.

Tabel 8. Verdeling van de vliegbasis in verschillende functionele gebieden en hun wisselde 

naamgeving over de tijd. Wat ontbreekt in deze tabel is dat in één bron (Nationaal 

Archief) het Bernhardkamp als Oostkamp wordt aangeduid. Dit komt echter in geen 

andere bron terug. In de meest linkse kolom staat de letteraanduiding zoals gehanteerd 

in dit onderzoek. In de meest rechtse kolom het deelgebied waaronder de functionele 

eenheid vandaag valt.

Tabel 9. Overzicht van crashes met vermelding ‘Twenthe’ of ‘Twente’ in het SGLO verliesregister, 

versie 2010. Crashes die duidelijk niet boven de Fliegerhorst hebben plaatsgevonden, 

zijn achterwege gelaten.

Tabel 10. Resultaat van de veldinspectie. Zie ook kaartbijlage 2.

Bijlage 1. Gebruikte luchtfoto’s van de RAF

Bijlage 2. Catalogus van (voornamelijk verdwenen) WOII elementen en objecten.

Bijlage 3. Boorbeschrijvingen (op cd-rom).

Kaartbijlage 1. Boorpuntenkaart

Kaartbijlage 2. Kaart van Vliegbasis Twenthe met de functionele gebieden, (voornamelijk 

  verdwenen) WOII elementen en objecten en locaties van de veldinspectie.
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Bijlage 1: Gebruikte luchtfoto’s van de R.A.F.

foto nr. 606-J-767_4092.



RAAP-RAPPORT 2473
Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

92

foto nr. 600-106G-3280_4112.
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foto nr. 600-106G-3280_4114.
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Bijlage 2: Catalogus van (voornamelijk 
verdwenen) WOII elementen en objecten

ID categorie objecttype objectnaam beschrijving datering bron

1 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

2 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

3 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

4 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

5 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

6 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

7 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

8 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

9 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

10 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

11 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

12 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

13 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

14 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

15 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

16 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

17 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

18 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

19 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

20 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

21 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

22 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

23 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

24 WOII overig excercitieterrein 1940-1945 Lufo J767-4092

25 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

26 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

27 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

28 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

29 WOII gebouw gecamoufl eerde structuur lijkt een met aarde overdekte, of netten 
overspannen structuur

1940-1945 Lufo J767-4092

30 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

31 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

32 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

33 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

34 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

35 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

36 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092
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ID categorie objecttype objectnaam beschrijving datering bron

37 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

38 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

39 WOII overig FLAK kanon op toren mogelijk FLAK; wal zichtbaar met struc-
tuur in het midden

1940-1945 Lufo J767-4092

40 WOII overig FLAK kanon op toren mogelijk FLAK; wal zichtbaar met struc-
tuur in het midden

1940-1945 Lufo J767-4092

41 WOII overig FLAK kanon op toren mogelijk FLAK; wal zichtbaar met struc-
tuur in het midden

1940-1945 Lufo J767-4092

42 WOII overig FLAK kanon op toren mogelijk FLAK; wal zichtbaar met struc-
tuur in het midden

1940-1945 Lufo J767-4092

43 WOII overig onbekend mogelijk gerlateerd aan FLAK 1940-1945 Lufo J767-4092

44 WOII overig grafmonument pre WOII <1940 Lufo J767-4092

45 WOII overig wagenpark 1940-1945 Lufo J767-4092

46 WOII gebouw onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

47 WOII gebouw gebouw onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

48 WOII gebouw steenfabriek Smulder 1940-1945 Lufo J767-4092

49 WOII gebouw onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

50 WOII gebouw onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

51 WOII gebouw onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

52 WOII gebouw onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

53 WOII overig onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

54 WOII gebouw onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

55 WOII gebouw onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

56 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

57 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

58 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

59 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

60 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

61 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

62 WOII overig onbekend mogelijk een Splitterbox 1940-1945 Lufo J767-4092

63 WOII overig onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

64 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

65 WOII overig blusvijver 1940-1945 Lufo J767-4092

66 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

67 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

68 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

69 WOII overig blusvijver 1940-1945 Lufo J767-4092

70 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

71 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

72 WOII overig onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

73 WOII gebouw hangar 1940-1945 Lufo J767-4092

74 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

75 WOII overig onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092
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ID categorie objecttype objectnaam beschrijving datering bron

76 WOII overig onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

77 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

78 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

79 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

80 WOII overig onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

81 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

82 WOII overig onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

83 WOII overig onbekend lijkt een aarden wal met iets in het 
midden; heeft iets van een stelling

1940-1945 Lufo J767-4092

84 WOII gebouw commandobunker mogelijk de locatie van de commando-
bunker, recent gesloopt door Defensie

1940-1945 Lufo J767-4092

85 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

86 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

87 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

88 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

89 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

90 WOII gebouw munitiedepot gebouw in het aangenomen munitiedepot 
van de Fliegerhorst

1940-1945 Lufo J767-4092

91 WOII gebouw munitiedepot gebouw in het aangenomen munitiedepot 
van de Fliegerhorst

1940-1945 Lufo J767-4092

92 WOII gebouw munitiedepot gebouw in het aangenomen munitiedepot 
van de Fliegerhorst

1940-1945 Lufo J767-4092

93 WOII gebouw munitiedepot gebouw in het aangenomen munitiedepot 
van de Fliegerhorst

1940-1945 Lufo J767-4092

94 WOII gebouw munitiedepot gebouw in het aangenomen munitiedepot 
van de Fliegerhorst

1940-1945 Lufo J767-4092

95 WOII gebouw munitiedepot gebouw in het aangenomen munitiedepot 
van de Fliegerhorst

1940-1945 Lufo J767-4092

96 WOII gebouw munitiedepot gebouw in het aangenomen munitiedepot 
van de Fliegerhorst

1940-1945 Lufo J767-4092

97 WOII gebouw munitiedepot gebouw in het aangenomen munitiedepot 
van de Fliegerhorst

1940-1945 Lufo J767-4092

98 WOII overig kogelvanger kogelvanger van de inschietbaan 1940-1945 Lufo J767-4092

99 WOII overig onbekende structuur onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

100 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

101 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

102 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

103 WOII overig onbekende structuur 1940-1945 Lufo J767-4092

104 WOII overig onbekende structuur Vierkante structuur, wit alsof zand aan 
oppervlak ligt

1940-1945 Lufo J767-4092

105 WOII gebouw gebouw met Splitterwal vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

106 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

107 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092
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ID categorie objecttype objectnaam beschrijving datering bron

108 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

109 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

110 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

111 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

112 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

113 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

114 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

115 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

116 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

117 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

118 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

119 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

120 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

121 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

122 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

123 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

124 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

125 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

126 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

127 WOII gebouw gebouw functie onbekend vermoedelijk het berakkenkamp voor 
FLAK personeel

1940-1945 Lufo J767-4092

128 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

129 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

130 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

131 WOII gebouw gebouw functie onbekend 1940-1945 Lufo J767-4092

132 WOII gebouw hangar Vliegveld twente Nederlandse bouw v≤≤r 1940 <1940 Mil. Top. 1935

133 WOII gebouw gebouw vliegveld twente Nederlandse bouw v≤≤r 1940 <1940 Mil. Top. 1935

134 WOII gebouw gebouw vliegveld twente Nederlandse bouw v≤≤r 1940 <1940 Mil. Top. 1935

135 WOII gebouw gebouw vliegveld twente Nederlandse bouw v≤≤r 1940 <1940 Mil. Top. 1935
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ID categorie objecttype objectnaam beschrijving datering bron

136 WOII Lufo 106G_3280-4114

137 WOII overig Navigationsdrehscheibe instelring voor vliegtuigcompassen 1940-1945 Lufo 106G_3280-4114

138 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

139 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

140 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

141 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

142 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

143 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

144 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

145 WOII gebouw hangar Lufo 106G_3280-4114

146 WOII gebouw hangar Lufo 106G_3280-4114

147 WOII gebouw hangar Lufo 106G_3280-4114

148 WOII gebouw hangar Lufo 106G_3280-4114

149 WOII overig Splitterbox Splitterbox of locatie waar een hangar 
gepland was of vernietigd is

Lufo 106G_3280-4114

150 WOII gebouw gebouw functie onbekend zeer dicht ingesloten door beplanting Lufo 106G_3280-4114

151 WOII overig onbekende structuur Lufo 106G_3280-4114

152 WOII overig onbekende structuur Lufo 106G_3280-4114

153 WOII gebouw hangar Lufo 106G_3280-4114

154 WOII gebouw hangar Lufo 106G_3280-4114

155 WOII gebouw hangar Lufo 106G_3280-4114

156 WOII gebouw hangar hangar niet zichtbaar; Alleen witte vlakte, 
mogelijk in bombardement vernietigd

Lufo 106G_3280-4114

157 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

158 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

159 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

160 WOII gebouw gebouw functie onbekend lijkt op FLAK gebouw Lufo 106G_3280-4114

161 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

162 WOII overig onbekende structuur Lufo 106G_3280-4114

163 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

164 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

165 WOII overig onbekend drie cirkelvormige structuren in maaiveld; 
mogelijk FLAK

Lufo 106G_3280-4114

166 WOII overig onbekende structuur drie kleine objecten met rechte paden 
ertussen

Lufo 106G_3280-4114

167 WOII gebouw munitiedepot gebouw in aangewezen zone voor 
munitiedepot

Lufo 106G_3280-4114

168 WOII overig structuren zone met onduidelijke structuren, lijken 
gecamoufl eerd, of begroeid

Lufo 106G_3280-4114

169 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

170 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

171 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

172 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

173 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114
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174 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

175 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

176 WOII aardwerk FLAK toren aardwerk met opbouw? Lufo 106G_3280-4114

177 WOII aardwerk FLAK toren aardwerk met opbouw? Lufo 106G_3280-4114

178 WOII aardwerk FLAK toren aardwerk met opbouw? Lufo 106G_3280-4114

179 WOII aardwerk FLAK toren aardwerk met opbouw? Lufo 106G_3280-4114

180 WOII gebouw barrak vermoedelijk voor FLAK personeel Lufo 106G_3280-4114

181 WOII gebouw barrak vermoedelijk voor FLAK personeel Lufo 106G_3280-4114

182 WOII gebouw barrak vermoedelijk voor FLAK personeel Lufo 106G_3280-4114

183 WOII gebouw barrak vermoedelijk voor FLAK personeel Lufo 106G_3280-4114

184 WOII gebouw barrak vermoedelijk voor FLAK personeel Lufo 106G_3280-4114

185 WOII gebouw gebouw functie onbekend mogelijk uitkijktoren; is iets hoger dan de 
andere gebouwen

Lufo 106G_3280-4114

186 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

187 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

188 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G_3280-4114

189 WOII overig vijver Lufo 106G_3280-4114

190 WOII overig functie onbekend raster van lichte banen in donkere 
ondergrond

Lufo 106G--4112

191 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

192 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

193 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

194 WOII gebouw gebouw functie onbekend lijkt gecamoufl eerd of omgeven door een 
aarden wal

Lufo 106G--4112

195 WOII overig cirkelvormig object Lufo 106G--4112

196 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

197 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

198 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

199 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

200 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

201 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

202 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

203 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

204 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

205 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

206 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

207 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

208 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

209 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

210 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

211 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

212 WOII overig vijver Lufo 106G--4112

213 WOII overig onbekende structuur met soort parkeeplaats aan oostzijde Lufo 106G--4112
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214 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

215 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

216 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

217 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

218 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

219 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

220 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

221 WOII overig vijver met een ventwegje langs het hoofdpad 
naar de vijver

Lufo 106G--4112

222 WOII overig onbekende structuur twee lichte rechthoeken, met weinig 
hoogte boven mv

Lufo 106G--4112

223 WOII overig onbekende structuur twee lichte rechthoeken, met weinig 
hoogte boven mv

Lufo 106G--4112

224 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

225 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

226 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

227 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

228 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

229 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

230 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

231 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

232 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

233 WOII overig vijver Lufo 106G--4112

234 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

235 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

235 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

237 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

238 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

239 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

240 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

241 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

242 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

243 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

244 WOII overig mogelijk een gebouw Lufo 106G--4112

245 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

246 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

247 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

248 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

249 WOII overig wal of toren verhoging of verdieping in het terrein, 
ongeveer 10 m doorsnede; stelling?

Lufo 106G--4112

250 WOII overig wal of toren verhoging of verdieping in het terrein, 
ongeveer 10 m doorsnede; stelling?

Lufo 106G--4112

251 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112
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252 WOII overig onbekende structuur Lufo 106G--4112

253 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

254 WOII overig onbekende structuur Lufo 106G--4112

255 WOII aardwerk stelling wal, cirkelvormig Lufo 106G--4112

256 WOII aardwerk stelling wal, cirkelvormig Lufo 106G--4112

257 WOII aardwerk stelling wal, cirkelvormig Lufo 106G--4112

258 WOII overig onbekende structuur Lufo 106G--4112

259 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

260 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

261 WOII overig vijver Lufo 106G--4112

262 WOII aardwerk stelling vergraving in het terrein Lufo 106G--4112

263 WOII gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

264 WOII overig onbekend Lufo 106G--4112

265 WOII gebouw gebouw functie onbekend locatie globaal ingetekend Nat. Archief krt 810

266 WOII gebouw gebouw functie onbekend locatie globaal ingetekend Nat. Archief krt 810

267 WOII gebouw gebouw functie onbekend locatie globaal ingetekend Nat. Archief krt 810

268 WOII gebouw gebouw functie onbekend locatie globaal ingetekend Nat. Archief krt 810

269 WOII gebouw gebouw functie onbekend locatie globaal ingetekend Nat. Archief krt 810

270 WOII gebouw gebouw functie onbekend Lufo 106G--4112

271 WOII aardwerk Splitterbox Lufo 106G--4112

272 WOII aardwerk Splitterbox Lufo 106G--4112

273 WOII aardwerk Splitterbox Lufo 106G--4112

274 WOII aardwerk Splitterbox Lufo 106G--4112

275 WOII aardwerk Splitterbox Lufo 106G--4112

276 WOII aardwerk Splitterbox Lufo 106G--4112

277 WOII aardwerk Splitterbox Lufo 106G--4112

278 WOII aardwerk Splitterbox Lufo 106G--4112

279 WOII gebouw ruïnevan een gebouw locatie globaal ingetekend N.A. Schets 539

280 WOII gebouw gebouw functie onbekend locatie globaal ingetekend N.A. Schets 541

281 WOII gebouw grote hangar locatie globaal ingetekend N.A. Schets 505
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Bijlage 3: Boorbeschrijvingen

Zie bijgevoegde cd-rom.
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startbanen in 1940-1945

Gemeenten Enschede en Dinkelland

Kaart van Vliegbasis Twenthe met de functionele gebieden, (voornamelijk verdwenen)
WOII elementen en objecten en locaties van de veldinspectie.

RAAP-rapport 2473, kaartbijlage 2, schaal 1:10000

elementen uit de Tweede Wereldoorlog

technisch complex

gebiedscode (tabel 8)

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
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boring: ENVT-1
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.795, Y: 476.892, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: GRIND 1

50 cm -Mv / 29,78 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: PZB

80 cm -Mv / 29,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 29,28 m +NAP

boring: ENVT-2
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.835, Y: 476.839, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,66, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GEVLEKT, GEVLEKT

30 cm -Mv / 30,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT, GRIND 1, MENGLAAG OG OPGEBRACHT?

85 cm -Mv / 29,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: VDZ?

 Einde boring op 110 cm -Mv / 29,56 m +NAP

boring: ENVT-3
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.819, Y: 476.944, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 30,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: HUMUSVLEKKEN

60 cm -Mv / 29,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
Opmerking: GRIND 1

70 cm -Mv / 29,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 29,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 29,32 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 29,12 m +NAP
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boring: ENVT-4
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.855, Y: 476.895, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,54, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GRIND 1

30 cm -Mv / 30,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND 1

100 cm -Mv / 29,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 29,34 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, oranje, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: LEEM

 Einde boring op 150 cm -Mv / 29,04 m +NAP

boring: ENVT-5
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.893, Y: 476.846, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G

25 cm -Mv / 30,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: G1

50 cm -Mv / 30,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1, ES??

80 cm -Mv / 29,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 29,79 m +NAP

boring: ENVT-6
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.875, Y: 476.952, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: GLL

0 cm -Mv / 30,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

25 cm -Mv / 30,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1, GEVLEKT

80 cm -Mv / 29,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig grof, spoor hout, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 29,01 m +NAP
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boring: ENVT-7
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.915, Y: 476.899, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,78, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

15 cm -Mv / 30,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: G1, GEVLEKT

45 cm -Mv / 30,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: bouwvoor

80 cm -Mv / 29,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand

90 cm -Mv / 29,88 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 29,58 m +NAP

boring: ENVT-8
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.955, Y: 476.845, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

40 cm -Mv / 30,43 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 30,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv / 30,08 m +NAP

boring: ENVT-9
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.900, Y: 477.003, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 
ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 30,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

35 cm -Mv / 30,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

 Einde boring op 85 cm -Mv / 29,58 m +NAP
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boring: ENVT-10
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.935, Y: 476.956, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,57, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: G1

10 cm -Mv / 30,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: G1

35 cm -Mv / 30,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

70 cm -Mv / 29,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Opmerking: G1 OVERGANGSLAAG

110 cm -Mv / 29,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 29,27 m +NAP

boring: ENVT-11
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.975, Y: 476.902, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,61, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: opgebracht

20 cm -Mv / 30,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GRIND1

40 cm -Mv / 30,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 30,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: HV, gevlekt

150 cm -Mv / 29,11 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: LIJKT OP BDDING

 Einde boring op 200 cm -Mv / 28,61 m +NAP

boring: ENVT-12
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.955, Y: 477.012, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,51, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GRIND 1

30 cm -Mv / 30,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: GRIND 1

50 cm -Mv / 30,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GRIND 1

80 cm -Mv / 29,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 29,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 29,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 29,41 m +NAP
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boring: ENVT-13
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.995, Y: 476.959, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,62, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 30,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsgeel, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 30,12 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 29,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 29,62 m +NAP

boring: ENVT-14
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.035, Y: 476.905, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,72, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 30,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 30,42 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GRIND 1, originele bouwvoor

65 cm -Mv / 30,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 29,92 m +NAP

boring: ENVT-15
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.981, Y: 477.063, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

60 cm -Mv / 29,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ODP

 Einde boring op 65 cm -Mv / 29,93 m +NAP

boring: ENVT-16
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.015, Y: 477.016, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,65 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

15 cm -Mv / 30,50 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, lichtbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

90 cm -Mv / 29,75 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijsgeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 29,55 m +NAP
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boring: ENVT-17
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.055, Y: 476.962, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,66, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 30,56 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

60 cm -Mv / 30,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 29,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 29,66 m +NAP

boring: ENVT-18
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.035, Y: 477.072, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: G1

70 cm -Mv / 30,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Opmerking: PZB, G1

90 cm -Mv / 29,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 29,69 m +NAP

boring: ENVT-19
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.075, Y: 477.019, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,88, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

10 cm -Mv / 30,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

40 cm -Mv / 30,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, oranjebruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

50 cm -Mv / 30,38 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 30,28 m +NAP
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boring: ENVT-20
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.115, Y: 476.965, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,68, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

60 cm -Mv / 30,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 85 cm -Mv / 29,83 m +NAP

boring: ENVT-21
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.060, Y: 477.122, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,86, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,86 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 30,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 29,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 130 cm -Mv / 29,56 m +NAP

boring: ENVT-22
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.095, Y: 477.076, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,88, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

10 cm -Mv / 30,78 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

95 cm -Mv / 29,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: G1

 Einde boring op 110 cm -Mv / 29,78 m +NAP

boring: ENVT-23
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.135, Y: 477.022, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 30,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: STINKT

135 cm -Mv / 29,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 29,33 m +NAP
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boring: ENVT-24
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.936, Y: 476.788, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GRIND 1

15 cm -Mv / 30,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 30,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 30,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 30,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 29,95 m +NAP

boring: ENVT-25
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.016, Y: 476.848, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

30 cm -Mv / 30,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PZB

50 cm -Mv / 30,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 30,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 29,95 m +NAP

boring: ENVT-26
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.096, Y: 476.908, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,88, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

30 cm -Mv / 30,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G3

35 cm -Mv / 30,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

55 cm -Mv / 30,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 29,88 m +NAP
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boring: ENVT-27
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.175, Y: 476.969, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,07, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

30 cm -Mv / 30,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

55 cm -Mv / 30,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

65 cm -Mv / 30,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkergrijsgeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 30,07 m +NAP

boring: ENVT-28
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.646, Y: 477.094, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,89, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,69 m +NAP
Lithologie: grind, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Opmerking: odp

 Einde boring op 40 cm -Mv / 29,49 m +NAP

boring: ENVT-29
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.675, Y: 477.052, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,76, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 29,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 28,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 28,56 m +NAP
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boring: ENVT-30
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.718, Y: 476.997, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,18, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,18 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 29,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

45 cm -Mv / 29,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
Opmerking: G1

55 cm -Mv / 29,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 29,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 29,38 m +NAP

boring: ENVT-31
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.692, Y: 477.112, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 29,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 28,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsgeel, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 115 cm -Mv / 28,52 m +NAP

boring: ENVT-32
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.734, Y: 477.056, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,01, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 29,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 29,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 29,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 29,11 m +NAP
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boring: ENVT-33
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.775, Y: 477.003, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,23, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 30,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 29,93 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 29,68 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 130 cm -Mv / 28,93 m +NAP

boring: ENVT-34
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.715, Y: 477.142, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 29,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 29,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsgeel, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 115 cm -Mv / 28,76 m +NAP

boring: ENVT-35
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.756, Y: 477.110, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,77, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,77 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,57 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 28,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: OP?

 Einde boring op 120 cm -Mv / 28,57 m +NAP

boring: ENVT-36
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.792, Y: 477.063, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,11, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 29,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 29,11 m +NAP



12

boring: ENVT-37
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.774, Y: 477.170, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 29,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 29,33 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: OP?

70 cm -Mv / 29,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: OP?

105 cm -Mv / 28,78 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 28,63 m +NAP

boring: ENVT-38
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.814, Y: 477.116, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 29,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 28,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 28,62 m +NAP

boring: ENVT-39
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.855, Y: 477.063, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 29,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 29,54 m +NAP

boring: ENVT-40
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.794, Y: 477.227, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

135 cm -Mv / 28,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 28,44 m +NAP
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boring: ENVT-41
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.831, Y: 477.176, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,99 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,79 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 28,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 135 cm -Mv / 28,64 m +NAP

boring: ENVT-42
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.870, Y: 477.121, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 30,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 29,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, grijsgeel, uiterst grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

150 cm -Mv / 28,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 170 cm -Mv / 28,59 m +NAP

boring: ENVT-43
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.854, Y: 477.230, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,96, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 30,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont

40 cm -Mv / 30,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

65 cm -Mv / 30,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

70 cm -Mv / 30,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium

75 cm -Mv / 30,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen), veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 30,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 29,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 29,76 m +NAP
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boring: ENVT-44
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.896, Y: 477.174, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,21, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,21 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 29,81 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

150 cm -Mv / 28,71 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, blauwbruin
Opmerking: OP?

 Einde boring op 190 cm -Mv / 28,31 m +NAP

boring: ENVT-45
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.935, Y: 477.123, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 30,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 30,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 50 cm -Mv / 30,08 m +NAP

boring: ENVT-46
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.874, Y: 477.287, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,18, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: PP PAS

0 cm -Mv / 30,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 29,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: verstoord

135 cm -Mv / 28,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 28,68 m +NAP

boring: ENVT-47
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.913, Y: 477.235, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,27, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 30,07 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 29,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 29,17 m +NAP
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boring: ENVT-48
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.954, Y: 477.180, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,47, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: GLL

0 cm -Mv / 30,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 30,17 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: LB'S

 Einde boring op 150 cm -Mv / 28,97 m +NAP

boring: ENVT-49
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.014, Y: 477.183, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 30,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 20 cm -Mv / 30,72 m +NAP

boring: ENVT-50
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.671, Y: 477.194, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 29,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 28,97 m +NAP

boring: ENVT-51
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 256.976, Y: 476.735, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,17, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 31,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 30,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 65 cm -Mv / 30,52 m +NAP

boring: ENVT-52
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.016, Y: 476.681, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,19, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 31,19 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,89 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 60 cm -Mv / 30,59 m +NAP
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boring: ENVT-53
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.056, Y: 476.628, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,10, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,10 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 30,90 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 30,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 30,10 m +NAP

boring: ENVT-54
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 256.996, Y: 476.792, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 30,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 30,13 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 29,93 m +NAP

boring: ENVT-55
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.036, Y: 476.738, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 30,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

30 cm -Mv / 30,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 30,45 m +NAP

boring: ENVT-56
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.116, Y: 476.627, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,00, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 30,30 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 30,10 m +NAP
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boring: ENVT-57
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.157, Y: 476.577, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ERG NAT

0 cm -Mv / 31,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 31,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

105 cm -Mv / 30,10 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 29,95 m +NAP

boring: ENVT-58
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.199, Y: 476.528, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,22, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,22 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,92 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

75 cm -Mv / 30,47 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgroen, veel dikke zandlagen, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 30,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dikke zandlagen, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: NAT

 Einde boring op 120 cm -Mv / 30,02 m +NAP

boring: ENVT-59
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.056, Y: 476.795, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,58 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 30,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 29,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, enkele siltlagen, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 29,68 m +NAP

boring: ENVT-60
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.096, Y: 476.741, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,90, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,90 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 30,75 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 30,30 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 30,10 m +NAP
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boring: ENVT-61
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.135, Y: 476.680, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,25, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 31,25 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,95 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 60 cm -Mv / 30,65 m +NAP

boring: ENVT-62
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.217, Y: 476.581, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,27, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ERG NAT

0 cm -Mv / 31,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 31,17 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

45 cm -Mv / 30,82 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 30,57 m +NAP

boring: ENVT-63
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.257, Y: 476.527, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,47, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 31,37 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, oranjebruin
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

35 cm -Mv / 31,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PZB

70 cm -Mv / 30,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 30,57 m +NAP

boring: ENVT-64
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.298, Y: 476.481, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,85, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 31,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

70 cm -Mv / 31,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 30,95 m +NAP
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boring: ENVT-65
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.076, Y: 476.852, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,70, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 30,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 30,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 29,90 m +NAP

boring: ENVT-66
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.121, Y: 476.781, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,75 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 30,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 30,05 m +NAP

boring: ENVT-67
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.156, Y: 476.745, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,02, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 30,32 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruinoranje
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 29,92 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 130 cm -Mv / 29,72 m +NAP

boring: ENVT-68
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.196, Y: 476.691, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,07, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 30,82 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, oranjebruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 30,52 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 30,27 m +NAP
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boring: ENVT-69
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.237, Y: 476.637, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,62, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 31,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ondoordringbaar

 Einde boring op 25 cm -Mv / 31,37 m +NAP

boring: ENVT-70
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.277, Y: 476.584, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 31,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 31,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergeelbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 20 cm -Mv / 31,55 m +NAP

boring: ENVT-71
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.319, Y: 476.534, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 31,50 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 31,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 30,95 m +NAP

boring: ENVT-72
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.136, Y: 476.855, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,10, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 30,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 30,40 m +NAP

boring: ENVT-74
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.220, Y: 476.741, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,51, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 31,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: ERG NAT

80 cm -Mv / 30,71 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: ERG NAT

 Einde boring op 110 cm -Mv / 30,41 m +NAP
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boring: ENVT-75
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.256, Y: 476.694, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,50, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,50 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

30 cm -Mv / 31,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 30,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 30,70 m +NAP

boring: ENVT-76
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.297, Y: 476.641, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,90, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 31,70 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

25 cm -Mv / 31,65 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv / 31,55 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 31,30 m +NAP

boring: ENVT-77
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.377, Y: 476.536, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,91 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 31,71 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

145 cm -Mv / 30,46 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 30,31 m +NAP

boring: ENVT-78
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.156, Y: 476.912, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,98, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 30,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 30,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 29,98 m +NAP
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boring: ENVT-79
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.196, Y: 476.858, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

30 cm -Mv / 31,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: G1

70 cm -Mv / 30,61 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

75 cm -Mv / 30,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruinoranje, matig grof
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 30,51 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 30,31 m +NAP

boring: ENVT-81
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.276, Y: 476.751, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 30,94 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 30,69 m +NAP

boring: ENVT-82
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.317, Y: 476.697, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,80, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 31,50 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, oranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

100 cm -Mv / 30,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 30,60 m +NAP

boring: ENVT-83
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.357, Y: 476.644, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 31,74 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

40 cm -Mv / 31,59 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 31,49 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 31,39 m +NAP
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boring: ENVT-84
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.386, Y: 476.591, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,03, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 31,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 25 cm -Mv / 31,78 m +NAP

boring: ENVT-85
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.216, Y: 476.915, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 30,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 30,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv / 30,53 m +NAP

boring: ENVT-88
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.336, Y: 476.754, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 31,15 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, oranjegrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 30,85 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 30,65 m +NAP

boring: ENVT-89
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.377, Y: 476.701, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,86, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 31,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: nat

50 cm -Mv / 31,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 31,16 m +NAP
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boring: ENVT-90
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.417, Y: 476.647, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 31,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

50 cm -Mv / 31,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 31,19 m +NAP

boring: ENVT-91
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.457, Y: 476.594, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,20, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: STARTBAAN 
ZWEEFVLGTG

0 cm -Mv / 32,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G2

30 cm -Mv / 31,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 31,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 31,40 m +NAP

boring: ENVT-92
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.501, Y: 476.546, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,53, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 
ONDOORDRNGBAAR

0 cm -Mv / 32,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 32,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geeloranje, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

 Einde boring op 30 cm -Mv / 32,23 m +NAP

boring: ENVT-93
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.370, Y: 476.838, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,70, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 31,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 31,25 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 31,00 m +NAP
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boring: ENVT-94
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.397, Y: 476.758, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,66, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 31,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkeroranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 30,96 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele leemlagen, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 30,66 m +NAP

boring: ENVT-95
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.437, Y: 476.704, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,82, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 31,42 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 30,82 m +NAP

boring: ENVT-96
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.477, Y: 476.650, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,05, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 31,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 31,65 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 31,25 m +NAP

boring: ENVT-97
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.517, Y: 476.597, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,35, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 32,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 31,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 31,65 m +NAP
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boring: ENVT-98
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.558, Y: 476.543, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,53, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

10 cm -Mv / 32,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: PZB

55 cm -Mv / 31,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 31,73 m +NAP

boring: ENVT-99
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.497, Y: 476.707, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

35 cm -Mv / 31,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 31,34 m +NAP

boring: ENVT-100
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.537, Y: 476.654, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,30, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,30 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

35 cm -Mv / 31,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 31,70 m +NAP

boring: ENVT-101
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.577, Y: 476.600, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 32,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 32,05 m +NAP

boring: ENVT-102
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.354, Y: 476.470, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 32,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: HOUT, G1

150 cm -Mv / 30,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 170 cm -Mv / 30,59 m +NAP
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boring: ENVT-103
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.398, Y: 476.429, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,60, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 31,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 31,60 m +NAP

boring: ENVT-104
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.417, Y: 476.480, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 32,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 32,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 31,85 m +NAP

boring: ENVT-105
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.457, Y: 476.422, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,73, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 32,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 32,03 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 31,83 m +NAP

boring: ENVT-106
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.478, Y: 476.489, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,36, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 32,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

40 cm -Mv / 31,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 31,76 m +NAP
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boring: ENVT-107
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.518, Y: 476.430, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,66, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 32,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

50 cm -Mv / 32,16 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 31,96 m +NAP

boring: ENVT-108
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.558, Y: 476.376, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 33,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 32,83 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geeloranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 32,63 m +NAP

boring: ENVT-109
beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.540, Y: 476.491, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,72, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 
ondoordringbaar

0 cm -Mv / 32,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 32,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 25 cm -Mv / 32,47 m +NAP

boring: ENVT-110
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.580, Y: 476.441, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,98, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 32,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 32,48 m +NAP
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boring: ENVT-111
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.619, Y: 476.384, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 33,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 32,92 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 32,77 m +NAP

boring: ENVT-112
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.640, Y: 476.443, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,08, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

35 cm -Mv / 32,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

70 cm -Mv / 32,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

125 cm -Mv / 31,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 31,58 m +NAP

boring: ENVT-113
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.674, Y: 476.387, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,19, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

40 cm -Mv / 32,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

110 cm -Mv / 32,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 31,89 m +NAP

boring: ENVT-114
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.698, Y: 476.439, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 
ondoordringbaar

0 cm -Mv / 33,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 33,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 32,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 55 cm -Mv / 32,77 m +NAP
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boring: ENVT-115
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.780, Y: 476.329, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,76, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 33,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

70 cm -Mv / 33,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 32,86 m +NAP

boring: ENVT-116
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.799, Y: 476.285, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,84 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 33,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 33,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 33,14 m +NAP

boring: ENVT-117
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.597, Y: 476.657, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,40, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn

20 cm -Mv / 32,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele vlekken

40 cm -Mv / 32,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 31,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

70 cm -Mv / 31,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 31,40 m +NAP
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boring: ENVT-118
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.637, Y: 476.603, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,56, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,56 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: duy gevlekt

50 cm -Mv / 32,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwart, matig fijn

60 cm -Mv / 31,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: du vlekken

100 cm -Mv / 31,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 31,36 m +NAP

boring: ENVT-119
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.665, Y: 476.550, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GEVLEKT

20 cm -Mv / 32,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: GEVLEKT, G1

50 cm -Mv / 32,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: GEVLEKT, G1

80 cm -Mv / 32,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: OP DE KOP

100 cm -Mv / 31,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 31,64 m +NAP

boring: ENVT-120
beschrijver: GZ/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.713, Y: 476.490, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,12, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 32,97 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GELE VLEKKEN

60 cm -Mv / 32,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 32,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 32,22 m +NAP
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boring: ENVT-121
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.743, Y: 476.459, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,46, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 33,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Opmerking: uy vlek

45 cm -Mv / 33,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 50 cm -Mv / 32,96 m +NAP

boring: ENVT-122
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.797, Y: 476.385, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 33,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 33,24 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 32,99 m +NAP

boring: ENVT-123
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.849, Y: 476.336, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,16, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 33,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 32,76 m +NAP

boring: ENVT-124
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.884, Y: 476.293, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,22, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: grind

60 cm -Mv / 33,62 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv / 33,47 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 33,32 m +NAP
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boring: ENVT-125
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.698, Y: 476.609, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,01, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele vlekken

60 cm -Mv / 32,41 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: verspoeld dekzand

 Einde boring op 90 cm -Mv / 32,11 m +NAP

boring: ENVT-126
beschrijver: GZ/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.739, Y: 476.556, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,13, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,13 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND1

25 cm -Mv / 32,88 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND1, PDZB

50 cm -Mv / 32,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 32,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 32,03 m +NAP

boring: ENVT-127
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.780, Y: 476.503, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: gele vlekken

50 cm -Mv / 32,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: bruine vlekke

80 cm -Mv / 32,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 32,44 m +NAP

boring: ENVT-128
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.818, Y: 476.450, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,62, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 33,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, wit, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 33,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, wit, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 55 cm -Mv / 33,07 m +NAP
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boring: ENVT-129
beschrijver: GZ, datum: 6-9-2011, X: 257.912, Y: 476.413, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 33,29 m +NAP
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 33,09 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

105 cm -Mv / 32,94 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: einde verstoring

 Einde boring op 120 cm -Mv / 32,79 m +NAP

boring: ENVT-130
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.987, Y: 476.232, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

100 cm -Mv / 33,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT, ERG NAT

170 cm -Mv / 32,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT, ERG NAT, GLL

 Einde boring op 175 cm -Mv / 32,80 m +NAP

boring: ENVT-131
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.758, Y: 476.610, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,18, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 33,08 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GELE VLEKKEN

70 cm -Mv / 32,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: 70

 Einde boring op 90 cm -Mv / 32,28 m +NAP

boring: ENVT-132
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.025, Y: 476.179, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,14, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: UITGEDROOGD

35 cm -Mv / 34,79 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 34,34 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geeloranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 34,14 m +NAP



35

boring: ENVT-133
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.798, Y: 476.556, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,30, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,30 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 32,80 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingeel, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 32,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

85 cm -Mv / 32,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 32,30 m +NAP

boring: ENVT-134
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.839, Y: 476.505, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,52, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 33,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: grindlaag

40 cm -Mv / 33,12 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 32,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 32,52 m +NAP

boring: ENVT-135
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.878, Y: 476.449, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 33,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: DONKERBRUINE VLEKKEN

90 cm -Mv / 33,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 32,75 m +NAP

boring: ENVT-136
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.964, Y: 476.338, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 
ondoordringbaar

0 cm -Mv / 34,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

15 cm -Mv / 34,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 20 cm -Mv / 34,12 m +NAP
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boring: ENVT-137
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.995, Y: 476.290, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 34,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

30 cm -Mv / 34,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 33,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 33,63 m +NAP

boring: ENVT-138
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.042, Y: 476.246, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 34,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ROMMELIG

50 cm -Mv / 34,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 34,24 m +NAP

boring: ENVT-139
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.861, Y: 476.563, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,53, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 33,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 33,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 33,03 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 32,73 m +NAP

boring: ENVT-140
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.898, Y: 476.508, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,82, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 33,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: DONKERE VLEKKEN

70 cm -Mv / 33,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 32,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 32,72 m +NAP
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boring: ENVT-141
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.940, Y: 476.454, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,05, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 33,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gijze vlekken en g1

65 cm -Mv / 33,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, humusvlekken, zeer fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 33,15 m +NAP

boring: ENVT-142
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.971, Y: 476.400, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIJZE VLEKKEN, G1

50 cm -Mv / 33,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIJZE VLEKKEN, G1 PDZB

90 cm -Mv / 33,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: GROF ZAND BM

100 cm -Mv / 33,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: GROF ZAND BM

 Einde boring op 110 cm -Mv / 33,18 m +NAP

boring: ENVT-143
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.059, Y: 476.292, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 34,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 34,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 34,32 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 34,17 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: NAT

 Einde boring op 90 cm -Mv / 34,02 m +NAP



38

boring: ENVT-144
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.918, Y: 476.563, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,88, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GELE BROKKEN

30 cm -Mv / 33,58 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND 1

70 cm -Mv / 33,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 32,88 m +NAP

boring: ENVT-145
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.958, Y: 476.512, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,17, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

30 cm -Mv / 33,87 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1, GRIJZE VLEKKEN

60 cm -Mv / 33,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 33,47 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 33,27 m +NAP

boring: ENVT-146
beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.986, Y: 476.463, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

50 cm -Mv / 33,94 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: duy vlekken

70 cm -Mv / 33,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 33,44 m +NAP

boring: ENVT-147
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.035, Y: 476.402, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,50, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 34,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgeelgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 33,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 33,60 m +NAP
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boring: ENVT-148
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.082, Y: 476.347, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 34,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: rommelig

170 cm -Mv / 33,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: guts loopt leeg. wel c

 Einde boring op 175 cm -Mv / 33,19 m +NAP

boring: ENVT-149
beschrijver: GZ, datum: 6-9-2011, X: 258.002, Y: 476.558, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 34,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: Fe-concreties, interpretatie: verstoord
Opmerking: gele vlekken

70 cm -Mv / 34,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: grijze vlekken

95 cm -Mv / 33,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, zeer fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

105 cm -Mv / 33,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: slecht gesorteerd

 Einde boring op 120 cm -Mv / 33,59 m +NAP

boring: ENVT-150
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.058, Y: 476.462, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: BRUINE BROKKEN

30 cm -Mv / 34,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: BRUINE BROKKEN

45 cm -Mv / 34,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 33,99 m +NAP
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boring: ENVT-151
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.100, Y: 476.408, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,70, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 34,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 34,25 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 34,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 33,90 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 33,70 m +NAP

boring: ENVT-152
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.118, Y: 476.461, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,90, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 34,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: GEVLEKT, OPGEHOOD

65 cm -Mv / 34,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 34,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 105 cm -Mv / 33,85 m +NAP

boring: ENVT-153
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.042, Y: 476.524, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,54, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: OP D KOP

30 cm -Mv / 34,24 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: OP D KOP

80 cm -Mv / 33,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 33,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand

 Einde boring op 110 cm -Mv / 33,44 m +NAP



41

boring: ENVT-154
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.916, Y: 476.731, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,85, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 33,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: g2

70 cm -Mv / 33,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: g2

 Einde boring op 75 cm -Mv / 33,10 m +NAP

boring: ENVT-155
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.953, Y: 476.678, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,06, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 33,06 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 32,76 m +NAP

boring: ENVT-156
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.010, Y: 476.624, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,87, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 34,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GLAS

60 cm -Mv / 34,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 33,67 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand

 Einde boring op 200 cm -Mv / 32,87 m +NAP
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boring: ENVT-157
beschrijver: GZ, datum: 6-9-2011, X: 258.018, Y: 476.577, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,68, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: verstoring l=  
2m bij rioolput...

0 cm -Mv / 34,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 34,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 34,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: duy vlekken

60 cm -Mv / 34,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ly vlekken

120 cm -Mv / 33,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof
Bodemkundig: C-horizont

130 cm -Mv / 33,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 33,18 m +NAP

boring: ENVT-158
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.933, Y: 476.788, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 33,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 33,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 33,25 m +NAP

boring: ENVT-159
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.978, Y: 476.733, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 34,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 33,64 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 33,19 m +NAP
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boring: ENVT-160
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.050, Y: 476.676, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,72, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 34,52 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 33,52 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

125 cm -Mv / 33,47 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 175 cm -Mv / 32,97 m +NAP

boring: ENVT-161
beschrijver: JEP/GZ, datum: 6-9-2011, X: 258.069, Y: 476.619, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,77, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 34,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

35 cm -Mv / 34,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: bruine brokken en kiezels

70 cm -Mv / 34,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: luy vlekken

100 cm -Mv / 33,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: nat

120 cm -Mv / 33,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 33,37 m +NAP

boring: ENVT-162
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.105, Y: 476.572, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,73, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

90 cm -Mv / 33,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsoranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 33,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsoranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 33,43 m +NAP
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boring: ENVT-163
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.127, Y: 476.531, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,01, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 3 pogingen

0 cm -Mv / 35,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 34,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: sintels

55 cm -Mv / 34,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 56 cm -Mv / 34,45 m +NAP

boring: ENVT-164
beschrijver: GZ/JEP, datum: 7-9-2011, X: 257.923, Y: 476.898, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,47, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 33,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 33,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 32,87 m +NAP

boring: ENVT-165
beschrijver: GZ/JEP, datum: 7-9-2011, X: 257.958, Y: 476.843, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,12, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 33,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 33,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv / 33,37 m +NAP

boring: ENVT-166
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.987, Y: 476.785, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 33,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 33,43 m +NAP
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boring: ENVT-167
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.038, Y: 476.720, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,05, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 34,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gle vlekken

85 cm -Mv / 34,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtwitgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 34,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont
Opmerking: vage podzol, onzeker

110 cm -Mv / 33,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

116 cm -Mv / 33,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 33,65 m +NAP

boring: ENVT-168
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.097, Y: 476.663, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 34,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: STINKT NAAR BRANDSTOF

80 cm -Mv / 33,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, veenbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling

125 cm -Mv / 33,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 33,17 m +NAP

boring: ENVT-169
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.123, Y: 476.628, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,38, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 34,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 33,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsoranje, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 33,78 m +NAP
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boring: ENVT-170
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.200, Y: 476.555, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: berm

0 cm -Mv / 35,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 35,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: u vlekken. ophoging weg.

50 cm -Mv / 34,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 34,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: leiding einde.

 Einde boring op 61 cm -Mv / 34,76 m +NAP

boring: ENVT-171
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.937, Y: 476.954, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 33,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pdzb

50 cm -Mv / 33,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 33,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 33,14 m +NAP

boring: ENVT-172
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.976, Y: 476.902, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 34,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 33,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 65 cm -Mv / 33,64 m +NAP

boring: ENVT-173
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.007, Y: 476.849, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,44 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: plastic

50 cm -Mv / 33,94 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 33,74 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig grindig, lichtgrijs

 Einde boring op 80 cm -Mv / 33,64 m +NAP
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boring: ENVT-174
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.081, Y: 476.780, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,25, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 34,95 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtwitgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 34,65 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtwitgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

135 cm -Mv / 33,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 155 cm -Mv / 33,70 m +NAP

boring: ENVT-175
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.106, Y: 476.734, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,63, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 35,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

155 cm -Mv / 34,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 156 cm -Mv / 34,07 m +NAP

boring: ENVT-176
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.216, Y: 476.599, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: LEIDINGEN

0 cm -Mv / 35,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 34,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 70 cm -Mv / 34,74 m +NAP

boring: ENVT-177
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.957, Y: 477.011, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,99 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 33,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 33,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: begrenzingen slecht waarneembaar, water in boorgat

 Einde boring op 100 cm -Mv / 32,99 m +NAP
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boring: ENVT-178
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.993, Y: 476.960, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 34,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 33,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 33,32 m +NAP

boring: ENVT-179
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.025, Y: 476.912, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,65 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 34,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 34,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 33,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 33,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 33,75 m +NAP

boring: ENVT-180
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.102, Y: 476.845, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 35,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 34,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 34,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

150 cm -Mv / 33,83 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 180 cm -Mv / 33,53 m +NAP
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boring: ENVT-181
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.120, Y: 476.797, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 34,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: grijze vlekken

50 cm -Mv / 34,79 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekken,versoorde B

70 cm -Mv / 34,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 34,29 m +NAP

boring: ENVT-182
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.133, Y: 476.766, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,86, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 35,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pdzb

35 cm -Mv / 35,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 35,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 35,26 m +NAP

boring: ENVT-183
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.247, Y: 476.660, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,30, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,30 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment vuursteen
Opmerking: in rand weg. vuursteen op 30 cm.

35 cm -Mv / 34,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele vlekken

45 cm -Mv / 34,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: bruine vlekken

70 cm -Mv / 34,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 34,30 m +NAP
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boring: ENVT-184
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.977, Y: 477.068, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 33,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 33,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 33,28 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 33,18 m +NAP

boring: ENVT-185
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.020, Y: 477.013, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,51, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 34,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 33,51 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjegrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 33,31 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, groengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene

 Einde boring op 140 cm -Mv / 33,11 m +NAP

boring: ENVT-186
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.057, Y: 476.961, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 34,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gijze vlekken E hor

60 cm -Mv / 34,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 33,99 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, witgrijs, humusvlekken, zeer fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 33,79 m +NAP

boring: ENVT-187
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.099, Y: 476.892, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,35, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv / 35,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 34,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

115 cm -Mv / 34,20 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, compact (alleen zand en veen)
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 33,95 m +NAP
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boring: ENVT-188
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.156, Y: 476.845, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,47, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: ophoging

20 cm -Mv / 35,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: ophoging

40 cm -Mv / 35,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 34,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

90 cm -Mv / 34,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijszwart, kleibrokken, matig fijn, spoor wortelresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vies plakkerig

100 cm -Mv / 34,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,27 m +NAP

boring: ENVT-189
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.176, Y: 476.793, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

160 cm -Mv / 34,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 33,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 33,85 m +NAP

boring: ENVT-190
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.213, Y: 476.758, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,61, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 36,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: PZB

40 cm -Mv / 36,21 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 35,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 35,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 35,71 m +NAP
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boring: ENVT-191
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.996, Y: 477.124, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: nat terrein

0 cm -Mv / 34,33 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 34,03 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 33,53 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 33,33 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, groengrijs
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: gele vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 33,13 m +NAP

boring: ENVT-192
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.038, Y: 477.074, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 34,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: duy vlekken

80 cm -Mv / 34,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 33,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, grijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 33,64 m +NAP

boring: ENVT-193
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.077, Y: 477.017, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 34,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 34,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

60 cm -Mv / 34,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 34,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 33,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 33,74 m +NAP
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boring: ENVT-194
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.137, Y: 476.962, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 35,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: grijze vlekken

100 cm -Mv / 34,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 34,27 m +NAP

boring: ENVT-195
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.192, Y: 476.863, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,38, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: grijze vlekken

50 cm -Mv / 35,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: grijze vlekken

90 cm -Mv / 35,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

140 cm -Mv / 34,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt

190 cm -Mv / 34,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, blauwgroen, interpretatie: keileem, grondmorene
Opmerking: einde verstoring

 Einde boring op 200 cm -Mv / 34,38 m +NAP

boring: ENVT-196
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.265, Y: 476.767, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 36,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: vlekken E-horizont

35 cm -Mv / 35,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtwitgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

45 cm -Mv / 35,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: du vlekken

80 cm -Mv / 35,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

90 cm -Mv / 35,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont
Opmerking: B-hor

100 cm -Mv / 35,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,14 m +NAP
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boring: ENVT-197
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.057, Y: 477.128, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 35,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 34,71 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 34,31 m +NAP

boring: ENVT-198
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.137, Y: 477.021, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,71, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 35,51 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: u brokken

50 cm -Mv / 35,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: B-horizont
Opmerking: romellig

60 cm -Mv / 35,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig fijn

80 cm -Mv / 34,91 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, lichtgrijs
Bodemkundig: C-horizont

110 cm -Mv / 34,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,51 m +NAP

boring: ENVT-199
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.200, Y: 476.958, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,57, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 36,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: ly vlekken

75 cm -Mv / 35,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn

85 cm -Mv / 35,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: ly vlekken

110 cm -Mv / 35,47 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

120 cm -Mv / 35,37 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: erg nat

130 cm -Mv / 35,27 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 34,97 m +NAP



55

boring: ENVT-200
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.217, Y: 258.217, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal 
Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: 
Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: odp 3 pogingen

0 cm -Mv / 99,99 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 100,19 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, grijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: buine en gele vlekken

50 cm -Mv / 100,49 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, grijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: buine en gele vlekken

 Einde boring op 55 cm -Mv / 100,54 m -NAP

boring: ENVT-201
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.273, Y: 476.880, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,04, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAR

0 cm -Mv / 37,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn, spoor hout
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 40 cm -Mv / 36,64 m +NAP

boring: ENVT-202
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.101, Y: 477.131, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,70, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 35,25 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: du vlekken

80 cm -Mv / 34,90 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 34,70 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,50 m +NAP

boring: ENVT-203
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.157, Y: 477.077, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: plastic

70 cm -Mv / 36,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: plastic

 Einde boring op 75 cm -Mv / 36,08 m +NAP
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boring: ENVT-204
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.278, Y: 476.940, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,49, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1/ PLASTIC

70 cm -Mv / 36,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: STINKT

 Einde boring op 95 cm -Mv / 36,54 m +NAP

boring: ENVT-205
beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.279, Y: 477.025, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,21, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 38,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, groengrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Opmerking: STINKT

150 cm -Mv / 37,71 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, groengrijs, zand- en kleibrokken, spoor wortelresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 190 cm -Mv / 37,31 m +NAP

boring: ENVT-206
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.395, Y: 477.926, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 34,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket

50 cm -Mv / 33,81 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

70 cm -Mv / 33,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

80 cm -Mv / 33,51 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: GEVLEKT

 Einde boring op 100 cm -Mv / 33,31 m +NAP
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boring: ENVT-207
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.019, Y: 477.186, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 33,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 33,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 33,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 33,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 33,44 m +NAP

boring: ENVT-208
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.039, Y: 477.237, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,59, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 34,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

60 cm -Mv / 33,99 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 33,59 m +NAP

boring: ENVT-209
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.076, Y: 477.185, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,20, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 34,80 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

60 cm -Mv / 34,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 34,30 m +NAP
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boring: ENVT-210
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.054, Y: 477.297, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,59, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 34,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

45 cm -Mv / 34,14 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

55 cm -Mv / 34,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

75 cm -Mv / 33,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 33,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 33,59 m +NAP

boring: ENVT-211
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.096, Y: 477.241, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,11, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 34,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkergeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 34,81 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

60 cm -Mv / 34,51 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 34,21 m +NAP

boring: ENVT-213
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.177, Y: 477.134, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: OP DE KOP

70 cm -Mv / 36,09 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 35,99 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 35,69 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijsblauw
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 35,29 m +NAP
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boring: ENVT-214
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.216, Y: 477.089, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,66, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

25 cm -Mv / 37,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 37,06 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsgroen, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 36,16 m +NAP

boring: ENVT-215
beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.257, Y: 477.027, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,87, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 38,57 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: bont gevlekt

80 cm -Mv / 38,07 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: buingeel gevlekt

130 cm -Mv / 37,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 160 cm -Mv / 37,27 m +NAP

boring: ENVT-216
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.076, Y: 477.352, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,36, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 33,96 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 70 cm -Mv / 33,66 m +NAP

boring: ENVT-217
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.116, Y: 477.298, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 33,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 33,71 m +NAP



60

boring: ENVT-219
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.197, Y: 477.191, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 36,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 36,16 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 35,41 m +NAP

boring: ENVT-220
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.281, Y: 477.089, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,53, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 41,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GELE VLEKKEN, GRIND 1

50 cm -Mv / 41,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 40,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, geelbruin, uiterst grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 40,53 m +NAP

boring: ENVT-221
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.340, Y: 477.055, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

5 cm -Mv / 41,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 41,17 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs

 Einde boring op 75 cm -Mv / 40,92 m +NAP

boring: ENVT-222
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.136, Y: 477.355, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,01, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 34,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd

40 cm -Mv / 34,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 34,21 m +NAP
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boring: ENVT-224
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.216, Y: 477.248, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 36,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

65 cm -Mv / 36,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 35,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,47 m +NAP

boring: ENVT-225
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.297, Y: 477.141, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 40,24 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT,G1

25 cm -Mv / 40,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 39,84 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 39,64 m +NAP

boring: ENVT-226
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.150, Y: 477.416, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,50, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,50 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 34,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: zwarte vlekken

55 cm -Mv / 33,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veenbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 33,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 33,60 m +NAP

boring: ENVT-228
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.236, Y: 477.305, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 36,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 35,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

115 cm -Mv / 35,28 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, enkele zandlagen

 Einde boring op 130 cm -Mv / 35,13 m +NAP
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boring: ENVT-229
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.317, Y: 477.198, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,39, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 39,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

30 cm -Mv / 39,09 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 38,59 m +NAP

boring: ENVT-230
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.216, Y: 477.415, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,27, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

65 cm -Mv / 34,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 34,27 m +NAP

boring: ENVT-231
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.256, Y: 477.362, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,35, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 35,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 35,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijsbruin, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,15 m +NAP

boring: ENVT-232
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.296, Y: 477.308, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,16, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 38,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 37,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 37,76 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 37,66 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergroengrijs, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 37,36 m +NAP
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boring: ENVT-233
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.337, Y: 477.254, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,81, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 39,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

40 cm -Mv / 39,41 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 39,11 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

75 cm -Mv / 39,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 39,01 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 38,81 m +NAP

boring: ENVT-234
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.382, Y: 477.200, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,51, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: niet benoemd

5 cm -Mv / 41,46 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: HUMUSVLEKKEN

60 cm -Mv / 40,91 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 40,61 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 40,21 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne siltlagen, uiterst fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

150 cm -Mv / 40,01 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 175 cm -Mv / 39,76 m +NAP

boring: ENVT-235
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.228, Y: 477.465, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,62, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 35,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

50 cm -Mv / 35,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Opmerking: zwarte vlekken

65 cm -Mv / 34,97 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

140 cm -Mv / 34,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Opmerking: gevlekt,odp, top onverstoorde grond?

 Einde boring op 145 cm -Mv / 34,17 m +NAP
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boring: ENVT-236
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.276, Y: 477.418, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 35,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

60 cm -Mv / 35,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergrijsgeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 35,15 m +NAP

boring: ENVT-237
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.356, Y: 477.311, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,81, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 39,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

70 cm -Mv / 39,11 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, zeer grof

100 cm -Mv / 38,81 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 38,71 m +NAP

boring: ENVT-238
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.404, Y: 477.256, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,60, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

4 cm -Mv / 41,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 41,15 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 41,00 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 40,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

85 cm -Mv / 40,75 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 40,50 m +NAP
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boring: ENVT-239
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.303, Y: 477.472, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 35,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 35,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 34,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,75 m +NAP

boring: ENVT-240
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.336, Y: 477.422, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ondoordringbaar

0 cm -Mv / 37,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruinbruin, matig fijn
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 10 cm -Mv / 37,05 m +NAP

boring: ENVT-241
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.376, Y: 477.368, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pzb

45 cm -Mv / 39,10 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

65 cm -Mv / 38,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

75 cm -Mv / 38,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

85 cm -Mv / 38,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 38,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 38,55 m +NAP

boring: ENVT-242
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.417, Y: 477.314, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,46, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 41,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 41,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 40,76 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: UITGEDROOGD

 Einde boring op 90 cm -Mv / 40,56 m +NAP
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boring: ENVT-243
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.351, Y: 477.475, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

40 cm -Mv / 36,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont
Opmerking: G1

65 cm -Mv / 36,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

80 cm -Mv / 35,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 35,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 35,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 35,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,49 m +NAP

boring: ENVT-244
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.396, Y: 477.425, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,76, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 37,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 37,06 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, geelgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 36,96 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, zandbrokken
Opmerking: zandbrokken natuurlijk

100 cm -Mv / 36,76 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 36,56 m +NAP

boring: ENVT-245
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.448, Y: 477.371, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,71, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 40,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 39,96 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgroengrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 39,61 m +NAP
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boring: ENVT-246
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.416, Y: 477.484, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,62, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 36,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 36,02 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kleibrokken
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 35,82 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 125 cm -Mv / 35,37 m +NAP

boring: ENVT-247
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.457, Y: 477.429, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 38,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 37,89 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: ROMMELIG

100 cm -Mv / 37,69 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgroengrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 37,39 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgroen, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 170 cm -Mv / 36,99 m +NAP

boring: ENVT-248
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.476, Y: 477.485, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,45, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,45 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 37,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kleibrokken, zeer fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

125 cm -Mv / 36,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 35,95 m +NAP
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boring: ENVT-249
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.436, Y: 477.541, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,73, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND 1

50 cm -Mv / 35,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND 1

130 cm -Mv / 34,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND 1, ONDOORDRINGBAAR, GEEN ANDERE KLEUR

 Einde boring op 135 cm -Mv / 34,38 m +NAP

boring: ENVT-250
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.303, Y: 477.251, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 38,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND 1

80 cm -Mv / 38,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: GRIND 1, PDZB

90 cm -Mv / 38,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,92 m +NAP

boring: ENVT-251
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.246, Y: 477.168, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,17, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

75 cm -Mv / 37,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 37,32 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,17 m +NAP

boring: ENVT-252
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.497, Y: 477.555, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,03, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

50 cm -Mv / 35,53 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 35,33 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 34,93 m +NAP
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boring: ENVT-253
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.367, Y: 476.487, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,81, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, zandbrokken, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 36,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, zand- en kleibrokken, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 35,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranjegeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,61 m +NAP

boring: ENVT-254
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.399, Y: 476.422, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,57, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 35,67 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn

100 cm -Mv / 35,57 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, humusvlekken, matig fijn

120 cm -Mv / 35,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 34,97 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 34,77 m +NAP

boring: ENVT-255
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.415, Y: 476.476, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,06, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn

20 cm -Mv / 36,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: humusvlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 35,06 m +NAP
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boring: ENVT-256
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.479, Y: 476.482, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,19, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 37,09 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: donkere vlekken

50 cm -Mv / 36,69 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 36,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 35,89 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: gll

 Einde boring op 135 cm -Mv / 35,84 m +NAP

boring: ENVT-257
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.529, Y: 476.431, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,53, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 37,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 36,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 36,63 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 36,33 m +NAP

boring: ENVT-258
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.454, Y: 476.578, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,16, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsgeel, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 36,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

115 cm -Mv / 36,01 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, uiterst grof, interpretatie: verspoeld dekzand

160 cm -Mv / 35,56 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 175 cm -Mv / 35,41 m +NAP
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boring: ENVT-259
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.556, Y: 476.451, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,87, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 37,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeelgrijs, zand- en veenbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 36,87 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

130 cm -Mv / 36,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 36,37 m +NAP

boring: ENVT-261
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.602, Y: 476.485, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,14, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ODP

0 cm -Mv / 38,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 37,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 40 cm -Mv / 37,74 m +NAP

boring: ENVT-262
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.633, Y: 476.544, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,72, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 38,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 38,17 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 37,77 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 37,72 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 37,42 m +NAP

boring: ENVT-263
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.660, Y: 476.491, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,06, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 39,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 38,16 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

120 cm -Mv / 37,86 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 37,56 m +NAP
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boring: ENVT-264
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.736, Y: 476.447, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 38,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 38,19 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 37,89 m +NAP

boring: ENVT-265
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.751, Y: 476.408, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,25, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 39,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 39,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

 Einde boring op 45 cm -Mv / 38,80 m +NAP

boring: ENVT-266
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.586, Y: 476.711, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,17, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,17 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 37,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 37,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 37,37 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 95 cm -Mv / 37,22 m +NAP

boring: ENVT-267
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.599, Y: 476.655, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,45, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ODP

0 cm -Mv / 38,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 38,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 40 cm -Mv / 38,05 m +NAP
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boring: ENVT-268
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.656, Y: 476.598, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,52, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 39,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 39,22 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 39,02 m +NAP

boring: ENVT-269
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.756, Y: 476.445, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 39,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: G2

60 cm -Mv / 38,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont
Opmerking: G1

65 cm -Mv / 38,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergrijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

70 cm -Mv / 38,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 38,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 38,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: GLL

 Einde boring op 86 cm -Mv / 38,72 m +NAP

boring: ENVT-270
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.800, Y: 476.388, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,58 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 39,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling

70 cm -Mv / 38,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling

90 cm -Mv / 38,68 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

110 cm -Mv / 38,48 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: GLL

 Einde boring op 115 cm -Mv / 38,43 m +NAP
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boring: ENVT-271
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.645, Y: 476.661, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

30 cm -Mv / 38,62 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruin, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 38,57 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 38,22 m +NAP

boring: ENVT-272
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.820, Y: 476.444, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 39,49 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

55 cm -Mv / 39,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 39,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 39,04 m +NAP

boring: ENVT-273
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.869, Y: 476.385, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,08, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 40,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 39,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 39,33 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 39,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 39,08 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 38,98 m +NAP
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boring: ENVT-274
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.868, Y: 476.455, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 39,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 39,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 38,91 m +NAP

boring: ENVT-275
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.961, Y: 476.345, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,93, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: puinlaag
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

15 cm -Mv / 40,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 40,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 40,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 40,13 m +NAP

boring: ENVT-276
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.944, Y: 476.435, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 99,99 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 100,19 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, geelbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

80 cm -Mv / 100,79 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 101,19 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont
Opmerking: G1

125 cm -Mv / 101,24 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: EB-horizont
Opmerking: G1

130 cm -Mv / 101,29 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

135 cm -Mv / 101,34 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 101,39 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 101,49 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: GLL

 Einde boring op 155 cm -Mv / 101,54 m -NAP
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boring: ENVT-277
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.971, Y: 476.404, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,13, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 41,03 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 40,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

95 cm -Mv / 40,18 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 39,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont, enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 39,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 39,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 39,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: GLL

 Einde boring op 175 cm -Mv / 39,38 m +NAP

boring: ENVT-278
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 259.021, Y: 476.344, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,89, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 41,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 41,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 15 cm -Mv / 41,74 m +NAP

boring: ENVT-279
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.956, Y: 476.555, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,93, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 40,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 39,63 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof

140 cm -Mv / 39,53 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: HV

 Einde boring op 165 cm -Mv / 39,28 m +NAP
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boring: ENVT-280
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.960, Y: 476.508, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,78, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: DROOG

30 cm -Mv / 40,48 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART VLEKEN

130 cm -Mv / 39,48 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 39,38 m +NAP

boring: ENVT-281
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.004, Y: 476.441, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

80 cm -Mv / 39,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 39,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geeloranje, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 39,23 m +NAP

boring: ENVT-282
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.042, Y: 476.370, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,03, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 42,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 41,93 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergeel, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 41,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

90 cm -Mv / 41,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geeloranje, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 41,03 m +NAP

boring: ENVT-283
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.975, Y: 476.604, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 
ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 41,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 40,91 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

 Einde boring op 50 cm -Mv / 40,81 m +NAP
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boring: ENVT-284
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.990, Y: 476.579, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

80 cm -Mv / 40,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

115 cm -Mv / 40,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

120 cm -Mv / 40,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

135 cm -Mv / 40,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

155 cm -Mv / 39,88 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

165 cm -Mv / 39,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 39,63 m +NAP

boring: ENVT-285
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.021, Y: 476.523, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,87, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 40,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 40,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

65 cm -Mv / 40,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

75 cm -Mv / 40,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 39,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsgeel, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 39,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 39,57 m +NAP
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boring: ENVT-287
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.960, Y: 476.675, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,23, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

70 cm -Mv / 40,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

80 cm -Mv / 40,43 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 40,13 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 39,83 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 39,73 m +NAP

boring: ENVT-288
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.044, Y: 476.617, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,77, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, zand- en kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 41,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 41,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 41,27 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgroengrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 41,17 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgroengrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 40,97 m +NAP

boring: ENVT-289
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.079, Y: 476.510, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 40,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

50 cm -Mv / 40,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 40,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 40,54 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, oranjegrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 40,34 m +NAP
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boring: ENVT-290
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.997, Y: 476.709, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,04, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 42,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 41,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

70 cm -Mv / 41,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 40,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 40,64 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 40,44 m +NAP

boring: ENVT-291
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.057, Y: 476.664, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,04, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 42,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

30 cm -Mv / 41,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 41,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 41,34 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen

 Einde boring op 90 cm -Mv / 41,14 m +NAP

boring: ENVT-292
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.015, Y: 476.777, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,13, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 42,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 42,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: verstoord
Opmerking: G2

50 cm -Mv / 41,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G2, PUINLAAG

 Einde boring op 55 cm -Mv / 41,58 m +NAP

boring: ENVT-293
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.071, Y: 476.725, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,46, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 42,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 42,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 41,96 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 41,66 m +NAP
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boring: ENVT-294
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.009, Y: 476.839, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,48, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 42,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

115 cm -Mv / 41,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 41,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: GLL

 Einde boring op 135 cm -Mv / 41,13 m +NAP

boring: ENVT-295
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.090, Y: 476.783, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 42,94 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 42,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn

70 cm -Mv / 42,24 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 42,14 m +NAP

boring: ENVT-296
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.024, Y: 476.894, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 43,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 43,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

45 cm -Mv / 43,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 42,48 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 42,28 m +NAP

boring: ENVT-297
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.102, Y: 476.846, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 43,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 43,69 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 43,09 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 42,89 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand

 Einde boring op 100 cm -Mv / 42,69 m +NAP
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boring: ENVT-298
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.032, Y: 476.939, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 43,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 43,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 42,97 m +NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)

60 cm -Mv / 42,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling
Opmerking: STRO, RUIKT ONAANGENAAM

90 cm -Mv / 42,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgroengrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 42,12 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgroengrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 41,87 m +NAP

boring: ENVT-299
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.118, Y: 476.906, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 99,99 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: G1

50 cm -Mv / 100,49 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand

 Einde boring op 80 cm -Mv / 100,79 m -NAP

boring: ENVT-300
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.113, Y: 476.963, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,98, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 47,88 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

25 cm -Mv / 47,73 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsgeel, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 47,58 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsgeel
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 47,48 m +NAP

boring: ENVT-301
beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.617, Y: 476.372, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,97, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,97 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruin, matig fijn
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: PAD

15 cm -Mv / 37,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruin, matig fijn
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: PAD

 Einde boring op 20 cm -Mv / 37,77 m +NAP
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boring: ENVT-302
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.379, Y: 476.532, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,76, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 36,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 35,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 35,61 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, zwak grindig, geelgrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 35,26 m +NAP

boring: ENVT-303
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.313, Y: 476.561, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,16, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 35,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 35,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 35,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, zwartbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: A-horizont

70 cm -Mv / 35,46 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

80 cm -Mv / 35,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 35,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

110 cm -Mv / 35,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig grof

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,96 m +NAP

boring: ENVT-304
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 257.591, Y: 476.265, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pzb

50 cm -Mv / 33,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 32,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 32,58 m +NAP
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boring: ENVT-305
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 257.639, Y: 476.269, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 32,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

75 cm -Mv / 32,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

100 cm -Mv / 32,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 32,23 m +NAP

boring: ENVT-306
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 257.577, Y: 476.255, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 32,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

50 cm -Mv / 32,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

70 cm -Mv / 32,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 32,43 m +NAP

boring: ENVT-307
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 257.710, Y: 476.268, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 99,99 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 100,19 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 100,49 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: DONKER GEVLEKT

70 cm -Mv / 100,69 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 100,79 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 100,99 m -NAP
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boring: ENVT-308
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 257.749, Y: 476.258, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,98, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 33,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 33,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 25 cm -Mv / 33,73 m +NAP

boring: ENVT-309
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.212, Y: 476.526, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,40, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 35,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 65 cm -Mv / 34,75 m +NAP

boring: ENVT-310
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.616, Y: 477.548, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,44 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 37,09 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 36,84 m +NAP

boring: ENVT-311
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.636, Y: 477.605, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,96, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: GEVLEKT

100 cm -Mv / 35,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergrijsgeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 35,66 m +NAP

boring: ENVT-312
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.676, Y: 477.551, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,99 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: stinkt

45 cm -Mv / 37,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: stinkt

50 cm -Mv / 37,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: stinkt

 Einde boring op 80 cm -Mv / 37,19 m +NAP
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boring: ENVT-313
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.696, Y: 477.608, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 37,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 36,64 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, uiterst grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 36,54 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 36,34 m +NAP

boring: ENVT-315
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.736, Y: 477.561, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,55 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: stinkt

45 cm -Mv / 38,10 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: stinkt

50 cm -Mv / 38,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: stinkt

 Einde boring op 80 cm -Mv / 37,75 m +NAP

boring: ENVT-316
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.754, Y: 477.617, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 99,99 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEFLECT, PZB

40 cm -Mv / 100,39 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEFLECT, PZB

75 cm -Mv / 100,74 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 100,99 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 101,19 m -NAP

boring: ENVT-317
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.815, Y: 477.607, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,24, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,24 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 38,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

35 cm -Mv / 37,89 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, oranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Opmerking: GEVLEKT

55 cm -Mv / 37,69 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 37,44 m +NAP
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boring: ENVT-318
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.836, Y: 477.672, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 36,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

15 cm -Mv / 36,80 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

20 cm -Mv / 36,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

25 cm -Mv / 36,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

35 cm -Mv / 36,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

40 cm -Mv / 36,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 36,35 m +NAP

boring: ENVT-319
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.876, Y: 477.621, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 38,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 37,97 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 45 cm -Mv / 37,92 m +NAP

boring: ENVT-320
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.856, Y: 477.728, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,41, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: SINTELS, OP PLEIN

 Einde boring op 10 cm -Mv / 37,31 m +NAP

boring: ENVT-322
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.936, Y: 477.621, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

20 cm -Mv / 38,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 25 cm -Mv / 38,44 m +NAP
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boring: ENVT-323
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.914, Y: 477.731, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: HV

50 cm -Mv / 36,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 36,47 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijsgeel, zandbrokken, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 36,27 m +NAP

boring: ENVT-324
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.956, Y: 477.678, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,85, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 38,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, geel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 38,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,85 m +NAP

boring: ENVT-325
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.997, Y: 477.625, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,08, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 39,03 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 38,53 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 38,28 m +NAP

boring: ENVT-326
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.976, Y: 477.735, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,34 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: zb

60 cm -Mv / 37,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 37,34 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand

 Einde boring op 130 cm -Mv / 37,04 m +NAP
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boring: ENVT-327
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.016, Y: 477.681, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,20, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 39,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 38,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 38,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

95 cm -Mv / 38,25 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 38,20 m +NAP

boring: ENVT-328
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.996, Y: 477.792, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,53, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 37,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

70 cm -Mv / 36,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

95 cm -Mv / 36,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

115 cm -Mv / 36,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 36,33 m +NAP

boring: ENVT-329
beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.032, Y: 477.737, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 99,99 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 100,19 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

85 cm -Mv / 100,84 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 101,09 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, enkele kleilagen, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 101,19 m -NAP
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boring: ENVT-330
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.341, Y: 476.573, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 45,60, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 45,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 45,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 45,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ondoordringbaar, leiding?

 Einde boring op 61 cm -Mv / 44,99 m +NAP

boring: ENVT-331
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.360, Y: 476.641, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 49,26, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 49,26 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 49,16 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 48,76 m +NAP

boring: ENVT-332
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.443, Y: 476.547, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 45,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 45,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 45,23 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, lichtbruin

 Einde boring op 70 cm -Mv / 44,88 m +NAP

boring: ENVT-333
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.461, Y: 476.591, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,58 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 47,38 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 46,88 m +NAP

boring: ENVT-334
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.527, Y: 476.567, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,76, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 46,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 46,51 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 46,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 45,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: LEIDING

 Einde boring op 100 cm -Mv / 45,76 m +NAP
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boring: ENVT-335
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.585, Y: 476.563, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 46,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 45,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 45,59 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 45,29 m +NAP

boring: ENVT-336
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.601, Y: 476.654, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 48,25, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 48,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 47,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 47,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 47,45 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgeelgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 47,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: DIKKE ZANDLAAG IN KEILEEM?

 Einde boring op 120 cm -Mv / 47,05 m +NAP

boring: ENVT-337
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.637, Y: 476.600, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,46, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 47,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: pzb

50 cm -Mv / 46,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 46,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 46,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 46,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 46,26 m +NAP



92

boring: ENVT-338
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.661, Y: 476.657, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,71, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 47,41 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 46,31 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 170 cm -Mv / 46,01 m +NAP

boring: ENVT-339
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.675, Y: 476.601, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,38, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 47,23 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsgroen, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 46,78 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsgroen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: intact

70 cm -Mv / 46,68 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 46,38 m +NAP

boring: ENVT-340
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.681, Y: 476.714, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 48,00, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 48,00 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

5 cm -Mv / 47,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

65 cm -Mv / 47,35 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

75 cm -Mv / 47,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 47,00 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 46,60 m +NAP

boring: ENVT-341
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.721, Y: 476.660, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,79 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 47,49 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, oranjegrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: INTACT

 Einde boring op 70 cm -Mv / 47,09 m +NAP
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boring: ENVT-342
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.769, Y: 476.587, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,90, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 46,90 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 46,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 46,50 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak grindig, groengrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 46,20 m +NAP

boring: ENVT-343
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.741, Y: 476.725, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

45 cm -Mv / 47,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn

55 cm -Mv / 47,12 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 46,87 m +NAP

boring: ENVT-344
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.781, Y: 476.664, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,59, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 47,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsgeel, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 47,24 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn
Opmerking: INTACT

50 cm -Mv / 47,09 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, geelgrijs, zandbrokken
Opmerking: INTACT

 Einde boring op 80 cm -Mv / 46,79 m +NAP

boring: ENVT-345
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.801, Y: 476.720, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,07, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 47,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 46,67 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 46,47 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 85 cm -Mv / 46,22 m +NAP
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boring: ENVT-346
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.882, Y: 476.730, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 46,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 46,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand

40 cm -Mv / 46,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand

45 cm -Mv / 46,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand

60 cm -Mv / 45,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand

70 cm -Mv / 45,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand

90 cm -Mv / 45,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn

 Einde boring op 100 cm -Mv / 45,55 m +NAP

boring: ENVT-347
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.926, Y: 476.691, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,73, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 46,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 46,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 31 cm -Mv / 46,42 m +NAP

boring: ENVT-348
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.941, Y: 476.784, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,20, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, 
gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 46,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 45,90 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 45,70 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ruikt naar sloot

70 cm -Mv / 45,50 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: nat

 Einde boring op 100 cm -Mv / 45,20 m +NAP

boring: ENVT-349
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.231, Y: 476.469, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,80, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,80 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 35,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 34,50 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 135 cm -Mv / 34,45 m +NAP
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boring: ENVT-350
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.295, Y: 476.496, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 35,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 35,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 35,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 35,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 35,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 34,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 115 cm -Mv / 34,77 m +NAP

boring: ENVT-351
beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.336, Y: 476.517, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,11, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,11 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 36,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 35,51 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, zeer grof

75 cm -Mv / 35,36 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 35,21 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 35,01 m +NAP

boring: ENVT-352
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.810, Y: 474.420, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,47, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 38,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsgeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 180 cm -Mv / 36,67 m +NAP
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boring: ENVT-353
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.865, Y: 474.386, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,87, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 38,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 38,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv / 38,12 m +NAP

boring: ENVT-354
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.885, Y: 474.443, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,76, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 38,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 37,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 37,46 m +NAP

boring: ENVT-355
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.925, Y: 474.389, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,78, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 38,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Opmerking: GEVLEKT

70 cm -Mv / 38,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Opmerking: GEVLEKT

100 cm -Mv / 37,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 37,58 m +NAP

boring: ENVT-356
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.905, Y: 474.500, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 38,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 37,94 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 37,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergrijsgeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,44 m +NAP
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boring: ENVT-357
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.940, Y: 474.450, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 38,53 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: erg nat

50 cm -Mv / 38,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 38,13 m +NAP

boring: ENVT-358
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.985, Y: 474.392, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 38,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 38,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 38,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 38,42 m +NAP

boring: ENVT-359
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.027, Y: 474.338, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,04, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 39,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: LEIDING

 Einde boring op 45 cm -Mv / 39,59 m +NAP
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boring: ENVT-360
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.065, Y: 474.294, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,87, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 40,57 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

60 cm -Mv / 40,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: GEVLEKT

65 cm -Mv / 40,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Opmerking: GEVLEKT

75 cm -Mv / 40,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: RAAR, XX?

100 cm -Mv / 39,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 39,67 m +NAP

boring: ENVT-361
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.925, Y: 474.556, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,21, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 38,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 37,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 37,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,21 m +NAP

boring: ENVT-362
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.958, Y: 474.508, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 38,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 37,85 m +NAP
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boring: ENVT-363
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.005, Y: 474.449, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

70 cm -Mv / 38,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

90 cm -Mv / 38,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

100 cm -Mv / 38,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: boor loopt leeg

 Einde boring op 101 cm -Mv / 38,31 m +NAP

boring: ENVT-364
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.045, Y: 474.396, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,42, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 38,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn

60 cm -Mv / 38,82 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

 Einde boring op 80 cm -Mv / 38,62 m +NAP

boring: ENVT-365
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.086, Y: 474.342, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,49, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: E GEVLEKT

30 cm -Mv / 40,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

60 cm -Mv / 39,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

100 cm -Mv / 39,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 39,29 m +NAP
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boring: ENVT-366
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.177, Y: 474.233, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 41,63, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 41,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 40,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 40,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 40,63 m +NAP

boring: ENVT-367
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.824, Y: 474.774, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 36,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pzb

65 cm -Mv / 36,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 36,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 35,85 m +NAP

boring: ENVT-368
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.864, Y: 474.720, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,39, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,39 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 37,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

30 cm -Mv / 37,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

60 cm -Mv / 36,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranje, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

65 cm -Mv / 36,74 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geeloranje, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv / 36,64 m +NAP



101

boring: ENVT-369
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.904, Y: 474.667, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,81, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 37,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

40 cm -Mv / 37,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont, interpretatie: verploegd

70 cm -Mv / 37,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 37,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 36,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: NAT

 Einde boring op 120 cm -Mv / 36,61 m +NAP

boring: ENVT-370
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.944, Y: 474.615, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 37,80 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsgeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 36,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsgeel, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 200 cm -Mv / 35,95 m +NAP

boring: ENVT-371
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.985, Y: 474.560, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,36, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,36 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 37,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 37,76 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 37,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 37,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,36 m +NAP
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boring: ENVT-372
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.045, Y: 474.563, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 38,55 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 38,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 38,05 m +NAP

boring: ENVT-373
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.065, Y: 474.453, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,09, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 39,79 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

60 cm -Mv / 39,49 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

80 cm -Mv / 39,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 39,09 m +NAP

boring: ENVT-374
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.106, Y: 474.399, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,40, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 40,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin
Opmerking: ZACHT PUIN, G1

65 cm -Mv / 39,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 39,40 m +NAP

boring: ENVT-375
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.920, Y: 474.817, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: rommelig

50 cm -Mv / 36,65 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: rommelig

80 cm -Mv / 36,35 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: grijze vlekken

100 cm -Mv / 36,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,95 m +NAP
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boring: ENVT-376
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.944, Y: 474.719, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,86, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 37,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: pzb

55 cm -Mv / 37,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

70 cm -Mv / 37,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

80 cm -Mv / 37,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

 Einde boring op 85 cm -Mv / 37,01 m +NAP

boring: ENVT-377
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.964, Y: 474.670, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 37,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 37,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT, A EN C

110 cm -Mv / 36,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 36,61 m +NAP

boring: ENVT-378
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.005, Y: 474.616, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,36, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 38,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 37,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand

 Einde boring op 90 cm -Mv / 37,46 m +NAP

boring: ENVT-379
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.045, Y: 474.563, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 38,55 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 38,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 38,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 38,05 m +NAP
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boring: ENVT-380
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.106, Y: 474.495, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,42, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 39,17 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv / 39,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 38,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 38,72 m +NAP

boring: ENVT-381
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.141, Y: 474.456, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,96, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 39,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn

55 cm -Mv / 39,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkergrijsgeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand

 Einde boring op 80 cm -Mv / 39,16 m +NAP

boring: ENVT-382
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.162, Y: 474.405, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 40,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 39,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 39,85 m +NAP

boring: ENVT-383
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.951, Y: 474.793, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

30 cm -Mv / 37,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: G1

60 cm -Mv / 36,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: fe-9

 Einde boring op 100 cm -Mv / 36,33 m +NAP
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boring: ENVT-384
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.024, Y: 474.673, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,95 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: Fe-concreties, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: h2

40 cm -Mv / 37,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

50 cm -Mv / 37,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 37,15 m +NAP

boring: ENVT-385
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.065, Y: 474.620, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,54, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 38,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 37,94 m +NAP

boring: ENVT-386
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.105, Y: 474.566, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,21, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 39,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin
Opmerking: G1

65 cm -Mv / 38,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 38,01 m +NAP

boring: ENVT-387
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.145, Y: 474.513, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,71, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 39,26 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 39,01 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak grindig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 38,81 m +NAP
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boring: ENVT-388
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.187, Y: 474.462, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,07, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,07 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 39,97 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: Fe-concreties

40 cm -Mv / 39,67 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 39,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 39,07 m +NAP

boring: ENVT-389
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.081, Y: 474.674, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 38,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 37,74 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 37,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, spoor hout, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,34 m +NAP

boring: ENVT-390
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.125, Y: 474.623, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,44 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 38,99 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

60 cm -Mv / 38,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

70 cm -Mv / 38,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 38,44 m +NAP

boring: ENVT-391
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.189, Y: 474.587, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,49, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 40,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 39,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 39,79 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgroengrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 39,49 m +NAP
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boring: ENVT-392
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.205, Y: 474.516, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,60, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 40,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 40,20 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 39,90 m +NAP

boring: ENVT-393
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.100, Y: 474.702, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,54, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,54 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: Fe-concreties

45 cm -Mv / 38,09 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: Fe-concreties

55 cm -Mv / 37,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 37,64 m +NAP

boring: ENVT-394
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.152, Y: 474.681, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,63, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 39,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

40 cm -Mv / 39,23 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 38,33 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 37,83 m +NAP

boring: ENVT-395
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.185, Y: 474.626, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,15 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 39,95 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: donkere vlekken

70 cm -Mv / 39,45 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 39,15 m +NAP
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boring: ENVT-396
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.272, Y: 474.566, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 41,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,91 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 41,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

50 cm -Mv / 41,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

85 cm -Mv / 41,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, uiterst grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 40,96 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: zand bijmenging

105 cm -Mv / 40,86 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 115 cm -Mv / 40,76 m +NAP

boring: ENVT-397
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.245, Y: 474.630, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 41,30, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 41,30 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 41,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: vlekken

60 cm -Mv / 40,70 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 40,60 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 40,40 m +NAP

boring: ENVT-398
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.856, Y: 474.825, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,80, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,80 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: pzb

80 cm -Mv / 36,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: A-horizont

85 cm -Mv / 35,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

95 cm -Mv / 35,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 35,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,60 m +NAP
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boring: ENVT-399
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.865, Y: 474.893, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,96, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 36,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 51 cm -Mv / 36,45 m +NAP

boring: ENVT-400
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.925, Y: 474.862, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,81, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 
ONDOORDRINGBAAR

0 cm -Mv / 36,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 36,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 40 cm -Mv / 36,41 m +NAP

boring: ENVT-402
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.456, Y: 474.471, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,54, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: gevlekt

50 cm -Mv / 36,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: lichtbruingrijze brokken

80 cm -Mv / 35,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek
Opmerking: verbleekte zandkorrels

130 cm -Mv / 35,24 m +NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerzwartbruin, zandbrokken, veen (niet gedifferentieerd)
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

150 cm -Mv / 35,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

155 cm -Mv / 34,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 180 cm -Mv / 34,74 m +NAP

boring: ENVT-403
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.505, Y: 474.366, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,25, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 35,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 35,60 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 85 cm -Mv / 35,40 m +NAP
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boring: ENVT-404
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.408, Y: 474.423, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,78, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 35,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

20 cm -Mv / 35,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 35,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 35,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 34,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranje, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 34,78 m +NAP

boring: ENVT-405
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.444, Y: 474.374, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,27, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 36,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

40 cm -Mv / 35,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pzb

60 cm -Mv / 35,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

65 cm -Mv / 35,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 35,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: ondoordringbaar compact

 Einde boring op 71 cm -Mv / 35,56 m +NAP

boring: ENVT-406
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.382, Y: 474.412, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,50, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,50 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: brokken

20 cm -Mv / 35,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: bruine vlekken

60 cm -Mv / 34,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 34,40 m +NAP
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boring: ENVT-407
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.384, Y: 474.360, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 35,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 35,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

55 cm -Mv / 35,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 35,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 35,11 m +NAP

boring: ENVT-408
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.330, Y: 474.382, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn

20 cm -Mv / 35,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ly vlekken

30 cm -Mv / 35,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: odp

 Einde boring op 35 cm -Mv / 35,20 m +NAP

boring: ENVT-409
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.424, Y: 474.641, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,10, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 35,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: dieper dan 2m verstoord>

 Einde boring op 201 cm -Mv / 34,09 m +NAP



112

boring: ENVT-410
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.468, Y: 474.591, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,45, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,25 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele brokken

55 cm -Mv / 35,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: bruine vlekken

80 cm -Mv / 35,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 100 cm -Mv / 35,45 m +NAP

boring: ENVT-411
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.504, Y: 474.534, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,16, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 36,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

95 cm -Mv / 36,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

100 cm -Mv / 36,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,96 m +NAP

boring: ENVT-412
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.498, Y: 474.656, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,00, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 35,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: witte vlekken

50 cm -Mv / 35,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: beetje verbleekt

100 cm -Mv / 35,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,80 m +NAP
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boring: ENVT-413
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.524, Y: 474.590, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 36,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

60 cm -Mv / 36,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

70 cm -Mv / 36,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

105 cm -Mv / 35,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 35,42 m +NAP

boring: ENVT-414
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.507, Y: 474.701, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,42, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkele spikkel houtskool

50 cm -Mv / 35,92 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: esdek

60 cm -Mv / 35,82 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

70 cm -Mv / 35,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 35,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, compact (alleen zand en veen), matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: geen dekzand

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,22 m +NAP

boring: ENVT-415
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.544, Y: 474.647, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,48, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 35,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 35,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: geel gevlekt

110 cm -Mv / 35,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, oranjegrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,28 m +NAP
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boring: ENVT-416
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.589, Y: 474.597, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekken

60 cm -Mv / 36,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 36,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

100 cm -Mv / 35,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,63 m +NAP

boring: ENVT-417
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.624, Y: 474.540, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,74, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: Fe-concreties, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken, interpretatie: esdek

50 cm -Mv / 36,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken, interpretatie: esdek

70 cm -Mv / 36,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken, interpretatie: esdek
Opmerking: bokken E hor

80 cm -Mv / 35,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
Opmerking: vlekkerig

110 cm -Mv / 35,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 35,44 m +NAP

boring: ENVT-418
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.661, Y: 474.484, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 37,17 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 36,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: donkerbruingrijze vlekken

150 cm -Mv / 35,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 170 cm -Mv / 35,67 m +NAP
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boring: ENVT-419
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.705, Y: 474.446, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,59, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 37,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 36,84 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, zandbrokken, compact (alleen zand en veen), matig grof
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
Opmerking: vlekkerig

100 cm -Mv / 36,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, zandbrokken, compact (alleen zand en veen), matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: vlekkerig

 Einde boring op 110 cm -Mv / 36,49 m +NAP

boring: ENVT-420
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.524, Y: 474.761, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: bouwvoor

55 cm -Mv / 34,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 34,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekken

80 cm -Mv / 34,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 34,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,12 m +NAP

boring: ENVT-421
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.564, Y: 474.704, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,82, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 36,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

85 cm -Mv / 35,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek
Opmerking: witte vlekjes

100 cm -Mv / 35,82 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,62 m +NAP
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boring: ENVT-422
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.593, Y: 474.651, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,64, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: glas

10 cm -Mv / 36,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: Fe-concreties, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt

100 cm -Mv / 35,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

110 cm -Mv / 35,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,44 m +NAP

boring: ENVT-423
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.646, Y: 474.622, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,68, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 36,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: witte vlekken

70 cm -Mv / 35,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: bruingrijze vlekken

100 cm -Mv / 35,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,48 m +NAP

boring: ENVT-424
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.765, Y: 474.444, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,61, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 37,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

70 cm -Mv / 36,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen), veel Fe-vlekken
Opmerking: vlekkerig

100 cm -Mv / 36,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 36,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingeel, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: nat

 Einde boring op 120 cm -Mv / 36,41 m +NAP
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boring: ENVT-425
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.583, Y: 474.761, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,39, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 36,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: witgrijze vlekken

60 cm -Mv / 35,79 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

100 cm -Mv / 35,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket

140 cm -Mv / 34,99 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 34,79 m +NAP

boring: ENVT-426
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.624, Y: 474.707, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: esdek

50 cm -Mv / 35,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Opmerking: uitgeloogd

60 cm -Mv / 35,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Opmerking: humeus en nat

65 cm -Mv / 35,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 35,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: lichtgrijze vlekken

100 cm -Mv / 35,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig grof
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: geen dekzand

110 cm -Mv / 35,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,13 m +NAP
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boring: ENVT-427
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.664, Y: 474.654, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,91 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 36,81 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: brokken geel zand

55 cm -Mv / 36,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

80 cm -Mv / 36,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig grof, spoor wortelresten, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 35,81 m +NAP

boring: ENVT-428
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.785, Y: 474.493, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,77, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 37,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 37,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

95 cm -Mv / 36,82 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

105 cm -Mv / 36,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, uiterst grof
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
Opmerking: b?

115 cm -Mv / 36,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, uiterst grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 36,47 m +NAP

boring: ENVT-429
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.649, Y: 474.781, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,17, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,17 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 35,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 35,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: restant esdek?

90 cm -Mv / 35,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 34,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 135 cm -Mv / 34,82 m +NAP
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boring: ENVT-430
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.689, Y: 474.696, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,45, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 36,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 35,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: duy vlekken

80 cm -Mv / 35,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,25 m +NAP

boring: ENVT-431
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.724, Y: 474.659, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,75 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,45 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

40 cm -Mv / 36,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: witte vlekken

100 cm -Mv / 35,75 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,55 m +NAP

boring: ENVT-432
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.804, Y: 474.550, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,82, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 37,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: esdek
Opmerking: erg nat

50 cm -Mv / 37,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 37,12 m +NAP

boring: ENVT-433
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.845, Y: 474.496, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,35, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: brokken

40 cm -Mv / 37,95 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: brokken

90 cm -Mv / 37,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

 Einde boring op 110 cm -Mv / 37,25 m +NAP
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boring: ENVT-434
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.704, Y: 474.767, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,48, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: sintels

60 cm -Mv / 35,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 35,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

95 cm -Mv / 35,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
Opmerking: restantje B

100 cm -Mv / 35,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,28 m +NAP

boring: ENVT-435
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.744, Y: 474.714, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,20, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn

20 cm -Mv / 37,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 36,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: Fe-concreties, interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 35,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 131 cm -Mv / 35,89 m +NAP

boring: ENVT-436
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.784, Y: 474.660, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,21, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,21 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 36,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, witgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 36,21 m +NAP
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boring: ENVT-437
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.824, Y: 474.607, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,88, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 37,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gele vlekken

50 cm -Mv / 37,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 37,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

 Einde boring op 110 cm -Mv / 36,78 m +NAP

boring: ENVT-438
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.865, Y: 474.553, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,96, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 38,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 38,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

100 cm -Mv / 37,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

120 cm -Mv / 37,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, veel Fe-vlekken, interpretatie: veldpodzolgronden
Opmerking: ondoordringbaar

 Einde boring op 125 cm -Mv / 37,71 m +NAP

boring: ENVT-439
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.704, Y: 474.870, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 99,99 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

25 cm -Mv / 100,24 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: wiite vlekken

90 cm -Mv / 100,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 100,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 101,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: zeer vast zand

 Einde boring op 121 cm -Mv / 101,20 m -NAP
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boring: ENVT-440
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.718, Y: 474.842, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv / 36,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 36,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: donklerbruingrijze brokken

100 cm -Mv / 35,58 m +NAP
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, lichtgrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: boomwortel

 Einde boring op 105 cm -Mv / 35,53 m +NAP

boring: ENVT-442
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.804, Y: 474.717, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,59, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: du zb

40 cm -Mv / 37,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: gevlekt

60 cm -Mv / 36,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 36,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 36,59 m +NAP

boring: ENVT-443
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.844, Y: 474.664, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,63, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 37,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gele brokken

80 cm -Mv / 36,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 36,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 36,43 m +NAP
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boring: ENVT-445
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.756, Y: 474.881, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,43 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gele brokken

55 cm -Mv / 35,88 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

75 cm -Mv / 35,68 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: nat

100 cm -Mv / 35,43 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: nat

120 cm -Mv / 35,23 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: beekeerdgronden
Opmerking: nat

 Einde boring op 140 cm -Mv / 35,03 m +NAP

boring: ENVT-446
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.784, Y: 474.827, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 35,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: lichtgrijs gevlekt

70 cm -Mv / 35,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 35,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,08 m +NAP

boring: ENVT-447
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.498, Y: 474.803, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,49, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: brokken

70 cm -Mv / 34,79 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruinzwart, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: brokken en kiezels

95 cm -Mv / 34,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 34,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,29 m +NAP
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boring: ENVT-448
beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.858, Y: 474.539, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: odp 4 
pogingen

0 cm -Mv / 38,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 38,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 25 cm -Mv / 38,50 m +NAP

boring: ENVT-449
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.485, Y: 474.310, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 35,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: esdek

70 cm -Mv / 35,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranjegeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 35,42 m +NAP

boring: ENVT-450
beschrijver: GZ/SV, datum: 8-9-2011, X: 257.884, Y: 474.610, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,06, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerblauwgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 37,76 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

115 cm -Mv / 36,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

125 cm -Mv / 36,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 36,66 m +NAP

boring: ENVT-451
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.862, Y: 474.301, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 38,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: LEIDING

 Einde boring op 55 cm -Mv / 38,39 m +NAP
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boring: ENVT-452
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.958, Y: 474.231, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,93, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 38,53 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: GEVLEKT

70 cm -Mv / 38,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: GEVLEKT

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,93 m +NAP

boring: ENVT-453
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.966, Y: 474.168, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,73, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 38,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergeelgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 38,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv / 37,98 m +NAP

boring: ENVT-454
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.914, Y: 474.324, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pzb

40 cm -Mv / 38,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn, weinig plantenresten
Opmerking: stinkt naar sloot

60 cm -Mv / 38,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

65 cm -Mv / 38,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 37,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 37,69 m +NAP
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boring: ENVT-455
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.983, Y: 474.297, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,57, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 39,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

40 cm -Mv / 39,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Y GEVLEKT

60 cm -Mv / 38,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 38,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 38,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 38,37 m +NAP

boring: ENVT-456
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.957, Y: 474.331, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,66, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 39,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: gevlekt

40 cm -Mv / 39,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Opmerking: gevlekt xp

60 cm -Mv / 39,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: gevlekt

70 cm -Mv / 38,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruinoranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 38,66 m +NAP

boring: ENVT-457
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.570, Y: 474.357, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,14, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 36,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 36,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 100 cm -Mv / 36,14 m +NAP
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boring: ENVT-458
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.609, Y: 474.316, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 36,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 36,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranje, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 36,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranje, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 61 cm -Mv / 36,04 m +NAP

boring: ENVT-459
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.646, Y: 474.306, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,07, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,87 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 36,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 35,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 35,57 m +NAP

boring: ENVT-460
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.547, Y: 474.343, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,98, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 36,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, geelbruin, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 36,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 35,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

120 cm -Mv / 35,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 35,68 m +NAP
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boring: ENVT-461
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.525, Y: 474.256, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,09, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 35,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn

120 cm -Mv / 34,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: odp

 Einde boring op 121 cm -Mv / 34,88 m +NAP

boring: ENVT-462
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.450, Y: 474.225, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,26, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 36,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 35,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: bruine vlekken

65 cm -Mv / 35,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: verploegd

75 cm -Mv / 35,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 35,26 m +NAP

boring: ENVT-463
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.524, Y: 474.218, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,06, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 35,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 35,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

90 cm -Mv / 35,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 34,96 m +NAP

boring: ENVT-464
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.625, Y: 474.373, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,74, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT, PDZB

80 cm -Mv / 35,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 35,74 m +NAP
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boring: ENVT-465
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.665, Y: 474.319, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,10, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: h1

20 cm -Mv / 36,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 36,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, compact (alleen zand en veen), matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 36,00 m +NAP

boring: ENVT-466
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.705, Y: 474.266, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 37,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 36,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

80 cm -Mv / 36,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 35,95 m +NAP

boring: ENVT-467
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.720, Y: 474.216, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn

20 cm -Mv / 36,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: zwarte vlekken

40 cm -Mv / 36,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zwarte vlekken

80 cm -Mv / 36,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling

170 cm -Mv / 35,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 35,15 m +NAP

boring: ENVT-468
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.819, Y: 474.165, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 36,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 36,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand

 Einde boring op 100 cm -Mv / 36,28 m +NAP
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boring: ENVT-469
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.674, Y: 474.378, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,46, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 37,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

40 cm -Mv / 37,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

65 cm -Mv / 36,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

80 cm -Mv / 36,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 36,36 m +NAP

boring: ENVT-470
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.725, Y: 474.323, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 37,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranje, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 40 cm -Mv / 36,91 m +NAP

boring: ENVT-471
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.765, Y: 474.269, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,32 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 37,12 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

50 cm -Mv / 36,82 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

110 cm -Mv / 36,22 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 35,92 m +NAP

boring: ENVT-472
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.783, Y: 47.438.102, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal 
Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, 
provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 99,99 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 100,29 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

115 cm -Mv / 101,14 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 101,29 m -NAP
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boring: ENVT-473
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.785, Y: 474.326, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,49, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: h1

20 cm -Mv / 37,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 36,54 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 36,39 m +NAP

boring: ENVT-474
beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.819, Y: 474.272, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,49, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 37,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

85 cm -Mv / 36,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 36,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor hout, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 35,99 m +NAP

boring: ENVT-475
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.805, Y: 474.383, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 37,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pzb

80 cm -Mv / 37,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 36,84 m +NAP

boring: ENVT-476
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.843, Y: 474.341, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 38,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 38,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 37,64 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 37,44 m +NAP
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boring: ENVT-477
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.628, Y: 477.214, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 29,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 28,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

75 cm -Mv / 28,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

80 cm -Mv / 28,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 28,43 m +NAP

boring: ENVT-478
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.633, Y: 477.282, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,98, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 28,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: G1

65 cm -Mv / 28,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWARTE VLEKKEN

90 cm -Mv / 28,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 27,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 27,78 m +NAP

boring: ENVT-479
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.689, Y: 477.220, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 29,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 28,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

 Einde boring op 200 cm -Mv / 27,33 m +NAP
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boring: ENVT-480
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.669, Y: 477.286, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,38, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 29,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 28,43 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 28,18 m +NAP

boring: ENVT-481
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.734, Y: 477.223, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 29,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 29,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: grijze vlekken

70 cm -Mv / 28,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

75 cm -Mv / 28,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 28,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 28,48 m +NAP

boring: ENVT-482
beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 256.672, Y: 477.399, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,26, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 28,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 27,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 155 cm -Mv / 27,71 m +NAP
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boring: ENVT-483
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.713, Y: 477.334, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 29,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 28,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 28,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 28,29 m +NAP

boring: ENVT-484
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.751, Y: 477.297, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,25, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: GEVLEKT

30 cm -Mv / 29,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

60 cm -Mv / 29,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT, Menglaag

90 cm -Mv / 29,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEBLEEKT

110 cm -Mv / 29,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 28,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 28,85 m +NAP

boring: ENVT-485
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.687, Y: 477.443, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 29,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 28,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 28,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 28,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 110 cm -Mv / 28,22 m +NAP
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boring: ENVT-486
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.747, Y: 477.409, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,26, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn

35 cm -Mv / 28,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 28,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt

100 cm -Mv / 28,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 28,06 m +NAP

boring: ENVT-487
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.765, Y: 477.343, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

5 cm -Mv / 29,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 28,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt

60 cm -Mv / 28,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn

90 cm -Mv / 28,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn

95 cm -Mv / 28,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 28,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 28,11 m +NAP

boring: ENVT-488
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.795, Y: 477.298, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,26, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 29,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: ERG GRIJS EN NAT, RUIKT NAAR SLOOT

95 cm -Mv / 29,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 29,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 28,76 m +NAP
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boring: ENVT-489
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.757, Y: 477.443, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

85 cm -Mv / 28,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

90 cm -Mv / 28,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

105 cm -Mv / 28,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 28,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergeel, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 27,87 m +NAP

boring: ENVT-490
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.793, Y: 477.394, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,64, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 29,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 29,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 28,74 m +NAP

boring: ENVT-491
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.844, Y: 477.359, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,80, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 30,80 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 30,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken, interpretatie: esdek
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: NAT

60 cm -Mv / 30,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken, interpretatie: esdek
Opmerking: NAT

110 cm -Mv / 29,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: NAT, C?

120 cm -Mv / 29,60 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: NAT

125 cm -Mv / 29,55 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 29,00 m +NAP
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boring: ENVT-492
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.351, Y: 478.316, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,02, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 30,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken, interpretatie: esdek

45 cm -Mv / 30,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

70 cm -Mv / 30,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB

90 cm -Mv / 30,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 29,92 m +NAP

boring: ENVT-493
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.609, Y: 478.213, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,10, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 31,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: PDZB, G1

45 cm -Mv / 31,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruinrood, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

65 cm -Mv / 31,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruinrood, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 31,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 31,00 m +NAP

boring: ENVT-494
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.745, Y: 478.287, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 32,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

95 cm -Mv / 31,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

105 cm -Mv / 31,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 31,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 31,64 m +NAP
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boring: ENVT-495
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.799, Y: 478.291, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,68, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 32,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: esdek

50 cm -Mv / 32,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: pdzb

60 cm -Mv / 32,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 31,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 31,78 m +NAP

boring: ENVT-496
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.832, Y: 478.342, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,08, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 31,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 31,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: esdek

65 cm -Mv / 31,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

75 cm -Mv / 31,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 31,18 m +NAP

boring: ENVT-497
beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.960, Y: 478.299, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: 
Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 32,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 31,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 31,69 m +NAP
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boring: ENVT-498
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 257.978, Y: 476.062, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,35, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: puinlaag
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 34,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: STINKT

70 cm -Mv / 33,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 33,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 33,35 m +NAP

boring: ENVT-499
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 257.935, Y: 476.072, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,48, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 34,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

75 cm -Mv / 33,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, uiterst grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

85 cm -Mv / 33,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ZWART GEVLEKT

100 cm -Mv / 33,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 33,28 m +NAP

boring: ENVT-500
beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 258.000, Y: 476.121, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,47, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 34,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: puinlaag
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 34,17 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: STINKT

70 cm -Mv / 33,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 33,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, zeer grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 33,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 33,27 m +NAP
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boring: ENVT-501
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.411, Y: 478.319, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,31, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,31 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

30 cm -Mv / 31,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont, veel Fe-vlekken

45 cm -Mv / 30,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 30,61 m +NAP

boring: ENVT-502
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.472, Y: 478.322, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,47, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40 cm -Mv / 31,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 30,87 m +NAP

boring: ENVT-503
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.512, Y: 478.269, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,69, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,69 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

20 cm -Mv / 31,49 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont, interpretatie: verploegd

40 cm -Mv / 31,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 30,89 m +NAP

boring: ENVT-504
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.532, Y: 478.326, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,60, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,60 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

15 cm -Mv / 31,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 31,40 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 31,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 31,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 75 cm -Mv / 30,85 m +NAP
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boring: ENVT-505
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.572, Y: 478.272, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,87, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,87 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

25 cm -Mv / 31,62 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

30 cm -Mv / 31,57 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

40 cm -Mv / 31,47 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 31,37 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 31,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 30,97 m +NAP

boring: ENVT-506
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.592, Y: 478.329, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,87, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 31,87 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 31,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 31,27 m +NAP

boring: ENVT-507
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.632, Y: 478.275, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,13, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,13 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 31,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 31,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 31,23 m +NAP

boring: ENVT-508
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.612, Y: 478.380, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,01, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 31,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

70 cm -Mv / 31,31 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 31,01 m +NAP
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boring: ENVT-509
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.646, Y: 478.329, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,14, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 32,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

45 cm -Mv / 31,69 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Opmerking: nat

115 cm -Mv / 30,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 30,94 m +NAP

boring: ENVT-510
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.225, Y: 476.574, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,23, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 34,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 34,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 34,53 m +NAP

boring: ENVT-511
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.248, Y: 476.637, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,31, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 35,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranje, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met extreem veel ijzer, veel Fe-vlekken

45 cm -Mv / 34,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeeloranje, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 34,61 m +NAP

boring: ENVT-512
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 258.279, Y: 476.582, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,64, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 35,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

40 cm -Mv / 35,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

50 cm -Mv / 35,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 34,84 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: oud dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 34,64 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: oud dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 34,44 m +NAP
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boring: ENVT-513
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.266, Y: 476.689, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,56, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 35,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 35,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, humusvlekken, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: nat

 Einde boring op 110 cm -Mv / 34,46 m +NAP

boring: ENVT-514
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 258.299, Y: 476.639, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,55, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,55 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 35,25 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 35,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: oorspronkelijk maaiveld

70 cm -Mv / 34,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 34,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijswit, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 34,65 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 95 cm -Mv / 34,60 m +NAP

boring: ENVT-515
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.284, Y: 476.745, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,21, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,21 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 36,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 35,91 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 35,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 35,51 m +NAP
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boring: ENVT-516
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 258.318, Y: 476.696, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,62, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 35,62 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 35,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 34,92 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgroengrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 34,82 m +NAP

boring: ENVT-517
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.306, Y: 476.804, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,32, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 36,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd

30 cm -Mv / 36,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 50 cm -Mv / 35,82 m +NAP

boring: ENVT-518
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 258.338, Y: 476.753, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,09, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 35,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont, interpretatie: verploegd

40 cm -Mv / 35,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

55 cm -Mv / 35,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 35,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 35,09 m +NAP

boring: ENVT-520
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.345, Y: 476.912, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,11, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,81 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd

45 cm -Mv / 36,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 36,41 m +NAP
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boring: ENVT-521
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.367, Y: 476.973, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,90, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,90 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 37,50 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtblauwgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 65 cm -Mv / 37,25 m +NAP

boring: ENVT-523
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.865, Y: 476.218, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,85, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 39,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 39,55 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 50 cm -Mv / 39,35 m +NAP

boring: ENVT-524
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.901, Y: 476.337, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,09, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 40,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 39,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

45 cm -Mv / 39,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 38,89 m +NAP

boring: ENVT-525
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 258.453, Y: 476.364, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,53, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 36,53 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 36,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 35,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 35,73 m +NAP

boring: ENVT-526
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 258.404, Y: 476.179, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,19, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 37,19 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 36,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, humusvlekken, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

105 cm -Mv / 36,14 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 115 cm -Mv / 36,04 m +NAP
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boring: ENVT-527
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.075, Y: 476.352, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,33, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,33 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 27,88 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 27,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 27,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgeel, humusvlekken, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 27,23 m +NAP

boring: ENVT-528
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.116, Y: 476.298, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,47, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,47 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 27,87 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 27,82 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgroen, uiterst grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 27,67 m +NAP

boring: ENVT-529
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.136, Y: 476.355, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,58, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 28,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

65 cm -Mv / 27,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

75 cm -Mv / 27,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 27,68 m +NAP
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boring: ENVT-530
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.176, Y: 476.301, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,13, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,13 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 27,78 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 27,63 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs, humusvlekken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 27,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 27,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, weinig plantenresten, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 27,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer grof, weinig plantenresten, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 27,13 m +NAP

boring: ENVT-531
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.196, Y: 476.358, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,47, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 28,17 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 27,97 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

70 cm -Mv / 27,77 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 27,47 m +NAP

boring: ENVT-532
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.256, Y: 476.361, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,62, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 28,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 28,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 27,82 m +NAP

boring: ENVT-533
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.114, Y: 477.473, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 27,16, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 27,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 26,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 75 cm -Mv / 26,41 m +NAP
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boring: ENVT-534
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.161, Y: 477.426, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 27,51, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 27,51 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 27,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd

25 cm -Mv / 27,26 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 27,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 26,91 m +NAP

boring: ENVT-535
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.293, Y: 477.311, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,06, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

25 cm -Mv / 27,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 27,56 m +NAP

boring: ENVT-536
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.341, Y: 477.266, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,20, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv / 27,85 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingrijs, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 27,70 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

60 cm -Mv / 27,60 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 27,40 m +NAP

boring: ENVT-537
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.376, Y: 477.209, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,36, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,36 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen

64 cm -Mv / 27,72 m +NAP
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: ondoordringbaar

 Einde boring op 65 cm -Mv / 27,71 m +NAP
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boring: ENVT-538
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.393, Y: 477.261, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,30, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

30 cm -Mv / 28,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met extreem veel ijzer, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 27,80 m +NAP

boring: ENVT-539
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.475, Y: 477.246, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,40, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 
opgevuld              beekdal

0 cm -Mv / 28,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 27,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

 Einde boring op 120 cm -Mv / 27,20 m +NAP

boring: ENVT-540
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.476, Y: 477.315, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,26, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: recent puin

30 cm -Mv / 27,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd

40 cm -Mv / 27,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelwit, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 27,56 m +NAP

boring: ENVT-541
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.513, Y: 477.267, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,68, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 28,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig en grindig

 Einde boring op 70 cm -Mv / 27,98 m +NAP
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boring: ENVT-542
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.554, Y: 477.214, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,78, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 28,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

50 cm -Mv / 28,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelwit, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 27,98 m +NAP

boring: ENVT-543
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.533, Y: 477.324, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,39, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 27,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
Opmerking: vlekkerig

55 cm -Mv / 27,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 27,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 27,59 m +NAP

boring: ENVT-544
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.573, Y: 477.270, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,58, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 28,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: vlekkerig

100 cm -Mv / 27,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

110 cm -Mv / 27,48 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 27,38 m +NAP
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boring: ENVT-545
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.593, Y: 477.327, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,43, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 28,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking:  vlekkerig

50 cm -Mv / 27,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 27,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking:  vlekkerig

120 cm -Mv / 27,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 125 cm -Mv / 27,18 m +NAP

boring: ENVT-546
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.613, Y: 477.384, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,32, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 27,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

55 cm -Mv / 27,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtgeelbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking:  vies vlekkerig en nat

120 cm -Mv / 27,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig grof, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verploegd

 Einde boring op 125 cm -Mv / 27,07 m +NAP

boring: ENVT-547
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.673, Y: 477.555, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,52, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 28,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

45 cm -Mv / 28,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 27,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 27,82 m +NAP
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boring: ENVT-548
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.692, Y: 477.611, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,67, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 28,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met kenmerken van ontijzering, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 28,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 27,97 m +NAP

boring: ENVT-549
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.733, Y: 477.558, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,88, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,88 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: recent

5 cm -Mv / 28,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, roodbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 28,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen), enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 27,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 120 cm -Mv / 27,68 m +NAP

boring: ENVT-550
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.753, Y: 477.615, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,78, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,78 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 28,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 28,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 28,08 m +NAP
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boring: ENVT-551
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.772, Y: 477.671, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,76, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 28,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

70 cm -Mv / 28,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

85 cm -Mv / 27,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 95 cm -Mv / 27,81 m +NAP

boring: ENVT-552
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.792, Y: 477.728, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,84, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,84 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv / 28,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd

45 cm -Mv / 28,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 28,14 m +NAP

boring: ENVT-553
beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.812, Y: 477.785, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,90, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 28,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig gele vlekken

90 cm -Mv / 28,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, kleibrokken, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

95 cm -Mv / 27,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, kleibrokken, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 27,80 m +NAP
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boring: ENVT-555
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.852, Y: 477.899, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,38, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

35 cm -Mv / 29,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

50 cm -Mv / 28,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, humusvlekken, zeer grof
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus
Opmerking: nat

60 cm -Mv / 28,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, humusvlekken, zeer grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: nat

80 cm -Mv / 28,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, humusvlekken, zeer grof, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: nat

90 cm -Mv / 28,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 28,28 m +NAP

boring: ENVT-557
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.872, Y: 477.955, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,43, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,43 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

40 cm -Mv / 29,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruin, humusvlekken, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: nat

60 cm -Mv / 28,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 28,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 28,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 28,43 m +NAP

boring: ENVT-558
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.851, Y: 478.066, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,96, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 28,96 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 28,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 28,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 28,16 m +NAP
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boring: ENVT-559
beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.892, Y: 478.012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,50, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 29,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

30 cm -Mv / 29,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 29,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 28,80 m +NAP



Bijlage 2  Bodemonderzoek

 
     266  bestemmingsplan Prins Bernhardpark (vastgesteld)

 























































































Bijlage 3  Akoestisch onderzoek

 
bestemmingsplan Prins Bernhardpark (vastgesteld)  309  

   



    

  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akoestisch onderzoek 
Prins Bernhardpark 
Nieuwbouw maximaal 30 woningen 
Enschede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Enschede 
2 april 2014



  
  
  
  
   

 1   

Inhoud 
 
 
1. Inleiding          3 
 
2. Wegverkeerslawaai         4 
2.1 Wettelijk kader         4 
2.2 Onderzoek          4 
 
3. Conclusie          9 
 
 
 
 
Bijlagen 
 
1 Situatie  
2 Verkeersgegevens 
3 Invoergegevens rekenmodel  
4 Rekenresultaten standaard asfalt 
5 Rekenresultaten dunne deklagen 
 



  
  
  
  
   

 2   

 
1 Inleiding 
 
 
Ten westen van de Oldenzaalsestraat, ten noorden van de Oude Deventerweg, wordt het 
bestemmingsplan Prins Bernhardpark opgesteld. Het plan voorziet in een ontwikkeling met 
maximaal 30 woningen.  
 
Bij de ontwikkeling van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen is vanuit de Wet geluidhinder 
onderzoek naar de geluidbelasting noodzakelijk indien de bestemmingen zijn gelegen binnen een 
wettelijke zone. Binnen het plan worden nieuwe geluidgevoelige bestemmingen geprojecteerd 
binnen de wettelijk zone van 250 meter van de Oldenzaalsestraat. Het plangebied ligt buiten de 
zone van 250 meter ten opzichte van de Oude Deventerweg. In verband hiermee is door de 
afdeling Vergunningen van de gemeente Enschede voor de relevante weg, de Oldenzaalsestraat, 
een berekening uitgevoerd met als doel de geluidbelasting vanwege deze weg op het plangebied 
te bepalen.  
Het gebied is gelegen buiten de huidige en eventueel toekomstige geluidzone van de luchthaven 
en buiten andere zoneringspichtige activiteiten op grond van de Wet geluidhinder. 
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2 Wegverkeerslawaai 
 
2.1 Wettelijk kader 
 
Wet geluidhinder 
In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich aan weerszijden van een weg een zone 
bevindt. De breedte van de zone is afhankelijk van de ligging van de weg in stedelijk of 
buitenstedelijk gebied en van het aantal rijstroken. De zonering geldt niet voor wegen die gelegen 
zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied en voor wegen waarvoor een maximum snelheid 
geldt van 30 km per uur. 
 
Krachtens artikel 77 van de Wet geluidhinder is het college van Burgemeester en Wethouders 
verplicht om voor nieuwe situaties bij de voorbereiding van de vaststelling of herziening van een 
bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden die zijn gelegen binnen 
een zone als bedoeld in artikel 74, een akoestisch onderzoek in te stellen naar de geluidbelasting 
die woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen die binnen de 
zone zijn gelegen, ondervinden van het verkeer op die weg.  
 
De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder bedraagt 48 dB. Een geluidbelasting hoger 
dan de voorkeursgrenswaarde is uitsluitend mogelijk indien een hogere waarde wordt 
vastgesteld. Het vaststellen van een hogere waarde is pas mogelijk indien aangetoond wordt dat 
maatregelen (bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en/of maatregelen bij de ontvanger) om 
te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde niet doeltreffend zijn (bezwaren van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard), en 
voldaan wordt aan de voorwaarden uit de Geluidnota Enschede 2009-2012 (verder Geluidnota). 
De Geluidnota Enschede 2009 – 2012 is bij besluit van 19 april 2011 door Burgemeester en 
Wethouders (gewijzigd) is vastgesteld. Bij besluit van 15 januari 2013 is door Burgemeester en 
Wethouders de werkingsduur van de Geluidnota 2009-2012 verlengd totdat een nieuwe 
geluidnota is vastgesteld. 
 
Vanwege de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal 
afnemen biedt artikel 110g van de Wet geluidhinder de bevoegde autoriteit de mogelijkheid tot 
het toepassen van een aftrek op de berekende geluidbelastingen. Deze aftrek bedraagt 
maximaal 2 dB(A) bij wegen met een snelheid van 70 km/u en hoger en bedraagt maximaal 
5 dB(A) bij wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/u. Voor de bepaling van de 
geluidwering ter plaatse van de gevels van de woningen mag geen aftrek worden toegepast. 
 
 
2.2 Onderzoek 
 
Onderzoeksopzet 
Ten westen van de Oldenzaalsestraat en ten noorden van de Oude Deventerweg, wordt middels 
het bestemmingsplan Prins Bernhardpark een ontwikkeling met maximaal 30 woningen mogelijk 
gemaakt. Voor de ligging van het plan wordt verwezen naar bijlage 1. Voor het plan is nog niet 
duidelijk waar precies de woningen worden gerealiseerd. Daarom wordt uitgegaan van een 
scenario waarbij 9 woningen, meest oostelijk en richting de Oldenzaalsestraat, worden 
gerealiseerd met de hoogste geluidbelasting. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
bouwblok A en B, waarbij A aan de noordzijde ligt met de mogelijkheid voor 7 woningen en blok 
B zuidelijk met 2 woningen. Bij de invulling van het gebied met woningen hoeft dan niet opnieuw 
een hogere waarde procedure te worden doorlopen. 
  
Het plan is gelegen binnen de zone van 250 meter van de Oldenzaalsestraat. Vanwege het 
wegverkeer op deze straat is de geluidbelasting op de beoogde woningbouwlocaties berekend. 
Indien de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet 
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geluidhinder is onderzocht of de geluidbelasting met behulp van geluidreducerende maatregelen 
kan worden teruggebracht. 
 
Verkeersgegevens 
Door de afdeling Ontwerp van het programma Stedelijke Ontwikkeling, van de gemeente 
Enschede zijn verkeersgegevens aangeleverd voor het jaar 2024.  
 
De uitgangspunten voor de prognose van de verkeersgegevens voor het jaar 2024 zijn onder 
andere: 
- Rijksweg 35 doorgetrokken naar snelwegennet in Duitsland; 
-  N18 gerealiseerd; 
- uitvoering van Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer middels aanleg van 30 km/u-zones. 
 
De aangeleverde verkeersgegevens hebben betrekking op werkdagen. Voor de berekeningen 
moet uitgegaan worden van weekdagen. De aangeleverde verkeersgegevens zijn omgerekend 
van werkdag naar weekdag gegevens. De omrekening van de verkeersgegevens van werkdag in 
weekdag is opgenomen in bijlage 2. 
 
Rekenmethode 
Voor de bepaling van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer is met behulp van het 
computerprogramma Geomilieu (V2.40) een rekenmodel opgesteld. Met behulp van dit 
rekenmodel is de geluidbelasting overeenkomstig Standaardrekenmethode II uit het “Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder 2012“ berekend. 
 
Om de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de omgeving te berekenen zijn in het 
rekenmodel wegen ingevoerd op basis van de aangeleverde verkeersgegevens. 
 
Voor het wegdek van de Oldenzaalsestraat is uitgegaan van standaard asfalt. 
 
In het rekenmodel zijn voor de verhardingen (wegen e.d.) bodemvlakken ingevoerd. De 
bodemfactor voor de verhardingen bedraagt 0,0 (hard). Als algemene bodemfactor voor de 
overige gebieden is een factor 0,80 (zacht) aangehouden. Op de locaties waar woningen 
mogelijk zijn is per bouwlaag een rekenpunt gelegd. 
 
Een plot van het rekenmodel en de invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 3.  
 
Rekenresultaten 
De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. Uit de rekenresultaten blijkt dat de 
voorkeursgrenswaarde op bouwblok A wordt overschreden. Op deze locatie zijn maximaal 7 
(nieuwe) woningen mogelijk. De geluidbelasting op deze locatie bedraagt maximaal 50 dB. 
 
Maatregelen 
Onderzocht is of met geluidreducerende voorzieningen de geluidbelasting op de gevel kan 
worden teruggebracht tot 48 dB. Bij geluidreducerende voorzieningen kan gedacht worden aan 
bron- en overdrachtsmaatregelen. Daarnaast kan nog gekeken worden naar stedenbouwkundige 
mogelijkheden. 
 
Bronmaatregelen 
Als bronmaatregel is het toepassen van stiller asfalt onderzocht.  
Uit gegevens van de verkeersmilieukaart is gebleken dat op de Oldenzaalsestraat standaard 
asfalt ligt. Indien de Oldenzaalsestraat wordt voorzien van een dunne deklaag zal de 
geluidbelasting theoretisch met ca. 3 dB afnemen ten opzichte van het huidige wegdek. Op alle 
locaties voor woningen wordt daarmee voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In 
bijlage 5 zijn de berekeningsresultaten voor het wegdektype dunne deklagen opgenomen. 
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Theoretisch is het mogelijk om met het wegdektype dunne deklagen de geluidbelasting op alle 
locaties voor woningen terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Om dit te bereiken moet 
ca. 600 m wegdek, dat in 2013 is aangebracht, op de Oldenzaalsestraat vervangen worden. Dit is 
slechts een klein deel van de weg. Vanuit onderhoudsoverwegingen is het niet wenselijk om een 
weg gedeeltelijk te voorzien van een dunne deklaag. Vanuit onderhoudsoverwegingen is het 
wenselijk om grote delen van de Oldenzaalsestraat te voorzien van een dunne deklaag. De 
kosten voor het vervangen van 600 meter asfalt door een dunne deklaag bedraagt ca. € 
600.000,=.   
Daarnaast is de levensduur van dunne deklagen is korter en de gemiddelde jaarlijkse 
onderhoudskosten zijn ca. 25% hoger. In de praktijk blijkt de reductie van dunne deklagen in de 
loop van de tijd sneller af te nemen.  
Gezien de kosten voor vervanging en onderhoud in relatie tot het beperkte effect ten opzichte 
van het aanwezige wegdek is het vervangen van het wegdek van de Oldenzaalsestraat door een 
dunne deklaag niet wenselijk.  
 
Een andere bronmaatregel die overwogen is, is het terugbrengen van de maximum snelheid naar 
60 km per uur. De Oldenzaalsestraat is een verbindingsweg en als zodanig ook ingericht. Vanuit 
verkeerskundig oogpunt is het niet wenselijk om hier een 60 km zone van te maken. 
 
Overdrachtsmaatregelen 
Als overdrachtmaatregel kan gedacht worden aan het plaatsen van een geluidscherm/-wal. Een 
afschermende voorziening is vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk.   
 
Stedenbouwkundige mogelijkheden  
De woningen van het plan zijn dusdanig op de kavels gesitueerd dat de afstand tot de 
Oldenzaalsestraat voor de meeste woningen voldoende groot is om te voldoen aan de 
voorkeursgrenswaarde. Voor de overige maximaal 7 woningen is het in ieder geval mogelijk om, 
overeenkomstig de geluidnota, een geluidluwe gevel/verblijfsgebied te realiseren en de 
verblijfsruimten aan de geluidluwe zijde te realiseren. 
Er worden ook woningen op het oostelijke deel geprojecteerd omdat zoveel mogelijk getracht 
wordt het westelijke deel, dat landschappelijk en ecologisch waardevoller is, te ontzien. 
Daarnaast zijn er op het westelijke deel meer bomen aanwezig. Deze bomen worden bij een 
invulling met woningen op het oostelijke deel gespaard. 
 
Hogere waarde 
Op maximaal 7 woningen zal de voorkeursgrenswaarde van 48 dB worden overschreden.  
 
Een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde is uitsluitend mogelijk indien een 
hogere waarde wordt vastgesteld. Het vaststellen van een hogere waarde is pas mogelijk indien 
aangetoond wordt dat maatregelen (bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en/of 
maatregelen bij de ontvanger) om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde niet doeltreffend zijn 
(bezwaren stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of 
financiële aard), en voldaan wordt aan de voorwaarden uit de Geluidnota. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat de maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de 
voorkeursgrenswaarde te voldoen bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige en financiële aard. Hiermee wordt aan de eerste eis om een hogere waarde te 
kunnen vaststellen voldaan. 
 
Om een hogere waarde te kunnen vaststellen moet verder nog worden voldaan aan de ten 
hoogste vast te stellen hogere waarde uit de Wet geluidhinder en aan de Geluidnota. In de 
Geluidnota  is bepaald dat om een hogere waarde te kunnen vaststellen: 
- een woning ten minste één geluidluwe gevel heeft. Een gevel is geluidluw indien de 
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geluidbelasting ten gevolge van elk van de afzonderlijk te onderscheiden bronnen op grond 
van de Wet geluidhinder niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde die voor elk van de 
afzonderlijk te onderscheiden geluidbronnen geldt.  

- verblijfsruimten en buitenruimten (indien beschikbaar) bij voorkeur gelegen zijn aan de 
geluidluwe zijde van een woning. 

 
Aan de oostzijde van het plangebied zullen 7 woningen ten gevolge van de Oldenzaalsestraat 
een geluidbelasting ondervinden van meer dan 48 dB. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 
50 dB. Hiermee wordt voldaan aan de ten hoogste toegestane hogere waarde van 53 dB. Voor 
deze woningen geldt dat zij aan de noord-, zuid- en westzijde een geluidluwe gevel hebben en 
daarnaast de mogelijkheid hebben voor geluidluwe buitenruimte en het situeren van de 
verblijfsruimten aan de geluidluwe zijde.  
 
Uit het voorgaande blijkt dat aan de voorwaarden, uit de Wet geluidhinder en de Geluidnota, voor 
het vaststellen van een hogere waarde voor de 7 woningen wordt voldaan. 
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3 Conclusie 
 
Op de hoek van de Oldenzaalsestraat en de Oude Deventerweg wordt in het bestemmingsplan 
“Prins Bernardpark” een ontwikkeling met maximaal 30 nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Op 
de geprojecteerde woningen is de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de 
Oldenzaalsestraat onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat op de gevels van 7 woningen niet 
voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.  
 
Onderzocht is welke maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting te reduceren.  
 
Door het vervangen van het wegdek van de Oldenzaalsestraat, dat nu uit standaard asfalt 
bestaat, door een dunne deklaag kan de geluidbelasting theoretisch op alle woningen worden 
teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde. De levensduur van dunne deklagen is echter korter 
en de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten zijn ca. 25% hoger. Gezien de kosten voor 
vervanging en onderhoud in relatie tot het beperkte effect ten opzichte van het aanwezige 
wegdek is het vervangen van het wegdek door een dunne deklaag niet wenselijk.  
 
Andere bron-, overdrachts- en stedenbouwkundige maatregelen die in overweging zijn genomen 
stuiten op bezwaren van verkeerskundige en stedenbouwkundige aard. 
 
Om de woningen te realiseren is voor 7 woningen een hogere waarde noodzakelijk. Aan de 
voorwaarden, uit de Wet geluidhinder en de Geluidnota, om een hogere waarde te kunnen 
vaststellen wordt voldaan. 
 



    

    

Bijlage 1: 
 
Situatie 



    

    

 
 
 
 
 
 

 



    

    

 
Bijlage 2: 
 
Verkeersgegevens 



    

    

 
 
 
 
 
Omrekening werkdag - weekdag

Rood = invoer gegevens w erkdag Omrekenfactoren gemeente Enschede

Blauw  = uitvoergegevens w eekdag t.b.v. geluidsberekeningen (bron: VI-Lucht & Geluid, VROM/DGM, juni 2007)

Licht verkeer 0,89

Vrachtverkeer 0,78

w erkdag w eekdag

intensiteit uurtint. LV MV ZV intensiteit uurtint. LV MV ZV

1 Oldenzaalsestraat etmaal mvt 22071 19512

(T.h.v. Prins Bernhardpark) dag % 6,63 93,30 5,10 1,60 6,62 94,08 4,51 1,41

mvt 17559,69 1463,31 1365,27 74,63 23,41 15498,71 1291,56 1215,09 58,21 18,26

avond % 3,38 96,00 2,70 1,30 3,39 96,48 2,38 1,14

mvt 2984,00 746,00 716,16 20,14 9,70 2642,63 660,66 637,38 15,71 7,56

nacht % 0,88 92,40 5,30 2,40 0,88 93,19 4,68 2,12

mvt 1553,80 194,22 179,46 10,29 4,66 1371,10 171,39 159,72 8,03 3,64
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Rekenresultaten Standaard asfalt 
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Rekenresultaten dunne deklagen 
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1. HUIDIGE SITUATIE 
 
 
 
 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

Na het verlaten van Defensie van Vliegbasis 
Twente op 31 december 2007 ontwikkelt Area 
Development Twente (ADT; voorheen Vliegwiel 
Twente Maatschappij of VTM) in opdracht van 
gemeente Enschede, Provincie Overijssel en 
het Rijk voor het voormalige militaire vliegveld 
een nieuwe invulling. Deze gebiedsontwikkelin-
gen zijn uitgewerkt in een Structuurvisie waar-
van variant B op 14 december 2009 door de 
gemeenteraad van Enschede is vastgesteld. 
De voorgenomen ontwikkelingen vragen om 
een toetsing aan de Flora- en faunawet. Hiertoe 
is in 2009 door adviesbureau Eelerwoude uit 
Goor een verkennend onderzoek uitgevoerd 
naar bestaande data over flora en fauna in het 
gebied, noodzakelijk voor een goede toetsing 
aan de Flora- en faunawet. Hieruit bleek dat 
een actualiserend veldonderzoek noodzakelijk 
was. De resultaten hiervan, inclusief een toet-
sing aan de Flora- en faunawet, zijn uitgewerkt 
in deze rapportage.  
Doel van dit (veld)onderzoek is om een beeld te 
krijgen van de aanwezige beschermde soorten, 
om aan de hand hiervan uitspraken te kunnen 
doen over (mogelijke) effecten van de voorge-
nomen plannen en de eventueel noodzakelijke 
vervolgstappen. Vanwege de omvang van het 
gebied is het onderzoek uitgevoerd door een 
team van veldmedewerkers en ecologen. 
 
 

1.2 Dankwoord 

 
Een woord van dank gaat uit naar de mede-
werkers van Ecochore Natuurtechniek uit Ei-
bergen en Ecologisch Adviesburo Schröder uit 
Winterswijk-Woold, die een groot deel van het 
veldonderzoek hebben uitgevoerd. Dank gaat 
ook uit naar Willem Vreman, voormalig terrein-
beheerder bij Defensie, voor zijn enthousiaste 
medewerking en interessante rondleidingen 
over de voormalige vliegbasis. De heer B. Els-
hof, luchthavenmeester van Luchthaven Twen-
te en de medewerkers van de bewakingsdient 
RJ Security worden bedankt voor hun mede-

werking bij het regelen van de toegang tot het 
terrein. De Provincie Overijssel, Waterschap 
Regge & Dinkel, Harry Koster, beheerder bij 
Landschap Overijssel en Henk Mellema, me-
dewerker bij Natuur en Milieu Overijssel wor-
den bedankt voor het aanleveren van waarde-
volle, aanvullende data over flora en fauna. 
 
 

1.3 Plangebied 

Het plangebied ligt in de stedendriehoek van 
Oldenzaal, Hengelo en Enschede en bestaat 
uit de voormalige vliegbasis (598 ha.), Prins 
Bernhardkamp (17,6 ha.), Kamp Overmaat 
(2,9 ha.), Zuidkamp (46,1 ha.) en een braak-
liggend perceel langs de Oldenzaalsestraat 
(3,2 ha.). De genoemde oppervlakten zijn gro-
ter dan de oppervlakten waarbinnen ruimtelij-
ke ontwikkelingen zijn voorzien (het feitelijke 
plangebied). Dit onderzoeksgebied is ruimer 
begrensd in verband met mogelijke randeffec-
ten en externe werking. Figuur 1 geeft een 
overzicht van de ligging en begrenzing van de 
verschillende deelgebieden. 
 
 

1.4 Beleidskader 

De natuurwetgeving in Nederland is geregeld 
in twee wetten; de Flora- en faunawet en de 
Natuurbeschermingswet 1998. De Flora- en 
faunawet richt zich op het soortsbescher-
mingsaspect, de Natuurbeschermingswet richt 
zich vooral op de bescherming van gebieden 
(zgn. Natura 2000-gebieden). In deze rappor-
tage beperken we ons tot de Flora- en fauna-
wet. 
 
De Flora- en faunawet voorziet in de be-
scherming van een aantal inheemse planten- 
en diersoorten en gaat hierbij uit van het ‘nee, 
tenzij’-beginsel. Centraal hierbij staat de zorg-
plicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen 
‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle 
in het wild voorkomende planten en dieren en 
hun leefomgeving. Het Ministerie van Econo-
mie, Landbouw en Innovatie (EL&I) is het be-
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voegd gezag. De Flora- en faunawet hanteert 
een driedeling in beschermingscategorieën: 
 

1. tabel 1-soorten: de meest algemene 
soorten waarvoor een vrijstellingsrege-
ling geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
Dit betekent dat voor deze soorten 
geen ontheffing hoeft te worden aange-
vraagd. 

2. tabel 3-soorten: strikt beschermde 
soorten: de Habitatrichtlijnsoorten en 
een selectie van de zwaardere catego-
rieën van de Rode Lijst. 

3. tabel 2-soorten: een tussencategorie, 
de resterende beschermde soorten. 
Hiervoor geldt een vrijstelling wanneer 
wordt gehandeld volgens een goedge-
keurde gedragscode. In andere geval-
len kan voor deze soorten een onthef-
fing noodzakelijk zijn. 

 
Vogels nemen in de Flora- en faunawet een 
bijzondere positie in. Vogels worden tijdens het 
broedseizoen beschermd door de Flora- en 
faunawet. Voor het aantasten van broedende 
vogels geldt een zware toets vergelijkbaar met 
tabel 3-soorten. Daarnaast zijn voortplantings- 
of vaste rust- of verblijfplaatsen van een aantal 
vogelsoorten jaarrond beschermd (mits niet 
definitief verlaten). Het betreft nesten van 
boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele 
kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooi-
evaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steen-
uil, wespendief en zwarte wouw. 
Voor een nadere toelichting op de Flora- en 
faunawet wordt verwezen naar paragraaf 6.1 
en de bijlagen van dit rapport. 
 
 

1.5 Leeswijzer 

Na een korte beschrijving van de aanleiding en 
doelstelling van het onderzoek in dit hoofdstuk 
wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de methodiek 
van het veldonderzoek dat in 2010 is uitge-
voerd. De resultaten worden per soortgroep 
gepresenteerd in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 
wordt deze veldinformatie aangevuld met in-
formatie uit literatuurbronnen en diverse data-
bases, en volgt per soortgroep een analyse 
over de aan- of afwezigheid van soorten, ver-
spreiding en eventuele aantalsontwikkelingen. 
In hoofdstuk 5 worden aan de hand van de 
Structuurvisie Model B de effecten van deze 

plannen op beschermde soorten beschreven, 
eerst op hoofdlijnen en vervolgens meer in 
detail in overzichtstabellen. Aan het einde van 
het hoofdstuk worden de belangrijkste mitige-
rende en compenserende maatregelen toege-
licht. Hoofdstuk 6 tot slot, gaat in de op wer-
king van de Flora- en fauna en geeft een 
overzicht van conclusies en advies in het ka-
der van deze wetgeving en de voorgenomen 
plannen. 
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Figuur 1. Ligging onderzoeksgebied(en) ten noorden van Enschede (zwarte omlijning). 
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2. ONDERZOEKSMETHODE 
 
 
 
 

2.1 Bureauonderzoek 

Ten behoeve van de ontwikkelingen op en rond 
Vliegveld Twente is in het voorjaar van 2009 
een uitgebreid bureauonderzoek uitgevoerd 
naar beschikbare informatie over de versprei-
ding van flora en fauna (Eelerwoude, augustus 
2009). Bij dit onderzoek is bij diverse partijen 
informatie over flora en fauna opgevraagd en 
zijn verschillende literatuurbronnen geraad-
pleegd. De verzamelde data is vervolgens be-
oordeeld op kwaliteit, actualiteit en bruikbaar-
heid. De verkregen flora- en faunadata bleek 
onvoldoende om te komen tot een goede toet-
sing van de ontwikkelingen aan de Flora- en 
faunawet. Om die reden is geadviseerd om een 
actualiserend veldonderzoek uit te laten voe-
ren, waarvan deze rapportage het resultaat 
vormt. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de 
landelijke geldende onderzoeksnormen en cri-
teria en vormt daarmee een afdoende toetsing 
in het kader van de Flora- en faunawet. 
 
In het kader van dit veldonderzoek is een deel 
van de verzamelde (digitale) informatiebronnen 
gebruikt. De belangrijkste bronnen zijn: 
 

• Faunaonderzoek Twente; faunainven-
tarisatie van een vijftal natuurterreinen 
van Landschap Overijssel rondom 
Vliegveld Twente (M. v.d. Sluis, maart 
2008) 

 
• Flora- en faunaonderzoek Hanzepoort-

West, gemeente Oldenzaal (Eelerwou-
de, september 2005) 

 
• Flora- en faunaonderzoek het Vaneker, 

gemeente Enschede (Eelerwoude, de-
cember 2004) 

 
• Flora- en faunaonderzoek en Activitei-

tenplan ’t Vaneker, gemeente Ensche-
de (Eelerwoude, november 2010) 
 

• Databases met data over flora en fauna 
van Landschap Overijssel, Provincie 

Overijssel en Waterschap Regge & 
Dinkel. 

 
Met betrekking tot de digitale databases moet 
opgemerkt worden dat er geen gegevens be-
kend zijn omtrent onderzoeksmethodiek en 
onderzoeksintensiteit. Aangenomen wordt dat 
de gegevens zijn verzameld volgens de gang-
bare methodieken en onderzoeksintensiteit. 
 
Verder is informatie verzameld uit een aantal 
meer algemene literatuurbronnen. Het gaat 
voornamelijk om regionale verspreidingsatlas-
sen naar een beperkt aantal soorten en soort-
groepen. Alle geraadpleegde bronnen zijn 
opgenomen in de literatuurlijst. 
 
 

2.2 Veldonderzoek 

Plan van aanpak 
Ten behoeve van het veldonderzoek is het 
onderzoeksgebied opgedeeld in een aantal 
deelgebieden (figuur 2). Voorafgaand aan de 
start van het veldwerk is een planning opge-
steld waarbij per week de verschillende 
veldrondes per soortgroep en deelgebied zijn 
ingepland. De planning en coördinatie van het 
veldwerk is uitgevoerd door G. Lubbers, eco-
logisch adviseur bij Eelerwoude. Hij onder-
hield ook de contacten met de luchthaven-
meester over de planning en toegang tot het 
niet vrij toegankelijke vliegveld (deelgebieden 
B,C en een deel van D in figuur 2). Het veld-
werk is gestart met een gezamenlijk veldbe-
zoek op de fiets op 25 maart met de voormali-
ge terreinbeheerder van Defensie op het 
vliegveld, de heer W. Vreman. 
 
Toegankelijkheid en veiligheid 
In verband met de veiligheid van de veldme-
dewerkers en de toegankelijkheid van het 
vliegveld is door Eelerwoude een veldwerkin-
structie opgesteld. Omdat het vliegveld over-
dag een (beperkte) functie heeft voor vlieg-
verkeer zijn de Grote baan en Kleine baan 
inclusief een zone van 25 meter aan weerszij-
den van de rand van de baan, tijdens het 
veldwerk niet betreden. Alleen ten behoeve 
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Figuur 2. Ligging en begrenzing deelgebieden. 

van het veldwerk naar flora zijn beide vliegba-
nen beurtelings tijdelijk afgesloten voor vlieg-
verkeer, zodat ook deze 25 meter-zone kon 
worden onderzocht. 
 
Het veldwerk is te voet en per fiets uitgevoerd. 
Overdag is het vliegveld betreden via de hoofd-
ingang aan de Oude Deventerweg (Deventer-
poort in figuur 1). Na sluitingstijd was het vlieg-
veld toegankelijk via één van de crashhekken 
aan de zuidwestzijde van het vliegveld. 
 
Veldteam 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door een team 
van negen ervaren veldmedewerkers, ieder met 
hun specifieke soortkennis (tabel 1). Alle me-

dewerkers beschikken over een uitgebreide 
ervaring met de betreffende soortgroepen en 
zijn werkzaam bij een ecologisch adviesbu-
reau. 
 
Onderzoeksperiode 
Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 
18 maart tot en met 9 november 2010, maar 
vooral in de periode van 15 april tot 15 sep-
tember. Het veldonderzoek heeft zich gericht 
op de beschermde soorten zoals vermeld in 
tabel 2 en tabel 3 van de Flora en faunawet 
(groep van ontheffingsplichtige soorten). De 
aandacht ging vooral uit naar flora, broedvo-
gels, vleermuizen, amfibieën, reptielen en 
dagvlinders. 
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deelgebied A B C D E

soortgroep
broedvogels 1e ronde 18-03 01-04 31-03 18-03/13-04 18-03
broedvogels 2e ronde 22-04 29-04 26-04 26-04/06-05 06-05
broedvogels 3e ronde 12-05 21-05 20-05/21-05 02-06/03-06 28-05
broedvogels 4e ronde 17-06 09-06 29-06 06-07 29-06
broedvogels extra graslandzangers 14-05 14-05
broedvogels extra laat-broeders 12-08 09-07/12-08 12-08 12-08 12-08

Tabel 2. Overzicht veldbezoeken broedvogelinventarisatie. 

 

 Tabel 1. Overzicht  veldmedewerkers en expertise per soortgroep. 
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Bas Voerman Ecochore Natuurtechniek x x x x x x
Kees Weiland Ecochore Natuurtechniek x x x x
Rob Papendorp Ecochore Natuurtechniek x x x x
Rody Schröder Ecologisch Adviesburo Schröder x x x x x x
Merijn Volkers Bureau Aandacht Natuur x x x
Teddy Dolstra Eelerwoude x x x
Vincent de Lenne Eelerwoude x x x x
Sharon Boekhout Eelerwoude x x
Gerard Lubbers Eelerwoude x x x x

Begrenzing onderzoeksgebied(en) 
De begrenzing van het onderzoeksgebied is tot 
stand gekomen door een combinatie van facto-
ren, zoals mogelijke invloedssfeer van de voor-
genomen ruimtelijke ontwikkelingen, logische 
en herkenbare grenzen in het veld en afgeslo-
ten terreindelen. Waarnemingen langs de bui-
tenranden van het onderzoeksgebied zijn bij 
het onderzoek betrokken. 
 
 

2.3 Methodiek per soortgroep 

 
Broedvogels 
Voor broedvogels is gebruik gemaakt van de 
methode van uitgebreide territoriumkartering 
(Van Dijk, 2004), waarbij alleen de minder al-
gemene soorten kwalitatief zijn geïnventari-
seerd. Van de algemene soorten is wel de 
aanwezigheid als broedvogel genoteerd, maar 
er is geen informatie verzameld over aantallen 
en broedlocaties. De inventarisatie heeft zich 
vooral gericht op vogelsoorten die jaarrond ge-
bruik maken van hun vaste rust- en verblijf-
plaatsen (met name uilen en roofvogels). Dit 
vanwege de enigszins afwijkende bescher-

mingsstatus die deze soorten genieten in de 
Flora- en faunawet. Daarnaast wordt door het 
Ministerie van EL&I een lijst met broedvogels 
gehanteerd waarvan de nestplaats niet jaar-
rond beschermd is, maar de inventarisatie wel 
gewenst is (zgn. ‘categorie 5-soorten’). Ook 
deze soorten zijn tijdens het onderzoek geïn-
ventariseerd. Tijdens de veldbezoeken naar 
de overige soortgroepen zijn aanvullende 
waarnemingen van broedvogels verzameld. 
Bij de methode van uitgebreide territoriumkar-
tering worden territoriumindicerende waarne-
mingen (zang, balts etc.) zo nauwkeurig mo-
gelijk op kaart ingetekend. Het veldwerk is 
uitgevoerd in vier veldronden in de vroege 
ochtenduren (tabel 2). In verband met de 
aanwezigheid van veel veldleeuwerikken en 
graspiepers is op 14 mei een extra veldbe-
zoek naar graslandzangers uitgevoerd. Voor 
laat broedende soorten als boomvalk en wes-
pendief is op 12 augustus een extra veldbe-
zoek uitgevoerd. Waarnemingen van nachtac-
tieve soorten als bosuil, ransuil en houtsnip 
zijn verzameld tijdens de veldbezoeken naar 
vleermuizen. 
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deelgebied A B C D E

soortgroep
vleermuizen 1e ronde grootoren 29-03 22-03 22-03 04-05 29-03
vleermuizen 2e ronde grootoren 27-04 27-04 27-04 10-05 28-04
vleermuizen 1e ronde kraamperiode 22-05/27-05 26-05 17-05 31-05 08-06
vleermuizen 2e ronde kraamperiode 12-06 16-06 16-06 16-06 24-06
vleermuizen 3e ronde kraamperiode 25-06 29-06 29-06 08-07 29-06
vleermuizen 1e ronde baltsperiode 30-08 25-08 25-08/02-09 01-09/02-09 06-09
vleermuizen 2e ronde baltsperiode 21-09 28-09 28-09/23-09 26-09/28-09 23-09

Tabel 3. Overzicht veldbezoeken vleermuisinventarisatie. 

Figuur 3. Overzicht van onderzochte gebouwen op overwinterende vleermuizen (rode stippen). 

Vleermuizen 
Het veldonderzoek naar vleermuizen vond 
plaats in de avond- en ochtendschemering on-
der gunstige waarneemomstandigheden (wei-

nig wind, geen neerslag, > 10º C). Het veld-
werk is op de fiets en te voet uitgevoerd met 
behulp van een batdetector (Pettersson D100 
en D240x). Van een aantal waarnemingen zijn 
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geluidsopnamen gemaakt die op kantoor voor 
determinatie zijn geanalyseerd in het software-
programma Batsound. Er zijn in totaal 7 
veldrondes uitgevoerd waarbij veel veldwerk 
gelijktijdig door 2 tot 3 veldmedewerkers is uit-
gevoerd. Tabel 3 geeft een overzicht van de 
onderzoeksinspanning. Het vleermuisonder-
zoek volgt het ‘Protocol voor vleermuisinventa-
risaties’ dat in april 2009 door DLG is goedge-
keurd en wordt gehanteerd door het Netwerk 
Groene Bureaus (waarbij Eelerwoude is aange-
sloten) voor het uitvoeren van vleermuisonder-
zoek. Dit protocol is in maart 2010 aangepast 
en opnieuw vastgesteld door de Zoogdiervere-
niging, Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de 
Gegegevensautoriteit Natuur (GAN). 
 
Op het vliegveld zijn een drietal locaties bekend 
waar kleine aantallen vleermuizen overwinteren 
(bron: Provincie Overijssel). Om een beeld te 
krijgen van de geschiktheid van met name ge-
bouwen voor overwinterende vleermuizen is op 
9 november 2010 door drie veldmedewerkers 
samen met de voormalige terreinbeheerder de 
heer W. Vreman (overdag) een veldbezoek uit-
gevoerd. Figuur 3 geeft een overzicht welke 
gebouwen zijn bezocht. De aandacht heeft zich 
niet alleen gericht op bunkers, (reinwa-
ter)kelders en zolders, maar ging ook uit naar 
overwinteringslocaties in bijvoorbeeld het riool-
stelsel. Opgemerkt moet worden dat binnen het 
onderzoeksgebied tientallen zo niet honderden 
potentieel geschikte gebouwen voor vleermui-
zen aanwezig zijn. Een inventarisatie van al 
deze locaties is, indien dit al mogelijk is, zeer 
arbeidsintensief. Onze inzet is beperkt geble-
ven tot de ogenschijnlijk meest kansrijke loca-
ties op het Vliegveld. Dit betekent dat objecten 
in andere deelgebieden zoals Prins Bernhard-
kamp, Overmaat en Zuidkamp niet zijn bezocht. 
De onderzochte locaties op het Vliegveld zijn in 
overleg met de beheerder bepaald, die goed 
bekend is met de eisen die vleermuizen stellen 
aan hun overwinteringslocaties. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
 
Muizen 
In verband met de mogelijke aanwezigheid van 
de strikt beschermde waterspitsmuis en veld-
spitsmuis is een veldonderzoek uitgevoerd met 
behulp van inloopvallen. Er is gewerkt met zgn. 
‘life-traps’ van het type Longworth en Heslinga. 
Het muizenonderzoek is uitgevoerd op 9 loca-

ties (lees: raaien) in de periode van 9 tot en 
met 17 september en aanvullend op 2 locaties 
(raaien) in de periode van 22 tot en met 29 
oktober. De vallen zijn geplaatst in de meest 
optimale biotopen van veld- en waterspitsmuis 
en zijn voorafgegaan door een gewenningspe-
riode (pre-bait periode) van circa 5 dagen. In 
totaal zijn er 1.048 vangmomenten uitgevoerd 
(tabel 4 en figuur 4). 
Er is geen lifetrap-onderzoek uitgevoerd op en 
rond de deelgebieden Overmaat en Zuid-
kamp. Dit omdat er in het najaar van 2009 een 
intensief lifetrap-onderzoek is uitgevoerd net 
ten zuiden van Zuidkamp in het Vaneker 
(Eelerwoude, 2010). De resultaten van dit on-
derzoek gaven geen aanleiding om ook in 
deze deelgebieden lifetraps te plaatsen. 
 
Bij het lifetrap-onderzoek is gewerkt conform 
de voorwaarden uit de ontheffing Flora- en 
faunawet voor veldonderzoek van het Netwerk 
Groene Bureaus, waar Eelerwoude bij is aan-
gesloten. Uitgangspunt bij het vangen was dat 
de muizen maximaal 8 uur in de vallen aan-
wezig zouden zijn. Om die reden waren er 
drie controlemomenten per dag ingepland. 
Helaas bleek door onvoorziene omstandighe-
den de toegang op donderdagavond 16 sep-
tember niet mogelijk en konden de vallen bin-
nen het hekwerk van het vliegveld (raainum-
mers 3, 5, 6, 7 en 8 ) pas na circa 18 uur wor-
den gecontroleerd en geleegd. De muizen-
sterfte die hierdoor optrad bleef gelukkig be-
perkt tot slechts enkele dieren. Om toch te 
komen tot een minimale onderzoeksinspan-
ning van 1.000 vangmomenten zijn vervol-
gens op twee nieuwe locaties een 46 lifetraps 
geplaatst waar in oktober 2010 nog een aantal 
momenten is gevangen. 
 
Overige soorten 
Het onderzoek naar overige zoogdieren zoals 
marterachtigen is uitgevoerd tijdens de veld-
bezoeken naar overige soortgroepen (met 
name broedvogels en vleermuizen). Er is in-
tensief gezocht naar sporen zoals prenten, 
uitwerpselen, prooiresten en wissels. Daar-
naast zijn (toevallige) waarnemingen geno-
teerd. Extra aandacht ging uit naar de moge-
lijke aanwezigheid van de boommarter en de 
das, waarbij een aantal bospercelen intensief 
zijn doorzocht op de mogelijke aanwezigheid 
van dassenburchten. Tevens is navraag ge-
daan naar soorten als vos, bunzing, eekhoorn, 



Onderzoek Flora- en faunawet Luchthaven Twente 
 
 

8 

raainummer
aantal 

lifetraps
uitzetten 
(prebait)

15-09 
(avond)

16-09 
(ochtend)

16-09 
(middag)

16-09 
(avond)

17-09 
(ochtend)

28-10 
(ochtend)

28-10 
(middag)

28-10 
(avond)

29-10 
(ochtend)

1 26 22-10 niet niet niet niet niet x x x x
2 20 22-10 niet niet niet niet niet x x x x
3 20 09-09 / 10-09 x x x niet x niet niet niet niet
4 20 09-09 / 10-09 x x x x x niet niet niet niet
5 26 09-09 / 10-09 x x x niet x niet niet niet niet
6 20 09-09 / 10-09 x x x niet x niet niet niet niet
7 20 09-09 / 10-09 x x x niet x niet niet niet niet
8 20 09-09 / 10-09 x x x niet x niet niet niet niet
9 20 09-09 / 10-09 x x x x x niet niet niet niet
10 20 09-09 / 10-09 x x x x x niet niet niet niet
11 28 09-09 / 10-09 x x x x x niet niet niet niet

vangmomenten

Figuur 4. Ligging vanglocaties lifetrap-onderzoek.   Tabel 4. Overzicht vangdata lifetrap-onderzoek. 

boommarter en das bij de bewakingsdienst van 
het vliegveld en bij omwonenden. Tot slot is 
navraag gedaan bij de heer H. Koster, beheer-
der van de omliggende terreinen van Land-
schap Overijssel. 
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raainummer
aantal 

plaatjes
geplaatst 

op
14-05 

(ochtend)
21-05 

(ochtend)
25-05 

(overdag)
03-06 

(ochtend)
12-06 

(avond)
16-06 

(overdag)
16-06 

(avond)
24-06 

(ochtend)
29-06 

(overdag)

1 10 25-05 niet niet x niet x niet niet niet x
2 10 25-05 niet niet x niet x niet niet niet x
3 10 25-05 x x niet niet niet niet niet niet x
4 10 25-05 x x x niet niet x niet niet x
5 10 25-05 niet niet niet niet niet niet niet niet x
6 10 04-05 x x x niet niet niet niet niet x
7 10 04-05 niet niet x niet niet niet niet x x
8 5 04-05 niet niet x niet niet niet x x x
9 10 04-05 niet niet x niet niet niet x niet x
10 5 04-05 niet x x niet niet niet niet x x
11 5 04-05 niet niet x x niet niet niet niet x
12 5 04-05 niet niet x x niet niet niet niet x

raainummer
29-06 

(overdag)
30-06 

(overdag)
09-07 

(ochtend)
13-07 

(ochtend)
12-08 

(ochtend)
25-08 

(overdag)
02-09 

(ochtend)
16-09 

(middag)
21-09 

(avond)
01-10 

(overdag)
15-10 

(middag)

1 x x niet x niet x niet niet x x x
2 x x niet x niet x niet niet x x x
3 x x x niet niet x x niet niet x x
4 x x niet niet niet x x x niet x x
5 x x niet niet niet x x x niet x x
6 x x niet niet niet x x x niet x x
7 x x niet niet niet x niet niet niet x x
8 x x niet niet niet x niet niet niet x x
9 x x niet niet niet x x niet niet x x
10 x x niet niet x x x niet niet x x
11 x x niet niet x x x niet niet x x
12 x x niet niet x x x niet niet x x

Figuur 5. Ligging locaties plaatjes-onderzoek.  Tabel 5. Overzicht controledata plaatjes-onderzoek. 



Onderzoek Flora- en faunawet Luchthaven Twente 
 
 

10 

Reptielen 
Reptielen zijn door hun verborgen leefwijze een 
lastig te inventariseren soortgroep. Sinds een 
aantal jaren wordt voor de inventarisatie van 
deze soorten de zgn. ‘plaatjesmethode’ toege-
past. Hierbij is gebruik gemaakt van bitumen 
golfplaatjes van circa 50 bij 50 centimeter. Het 
plaatjesonderzoek heeft zich vooral gericht op 
de mogelijke aanwezigheid van levendbarende 
hagedis en hazelworm. In de periode van 5 mei 
tot en met 15 oktober zijn op een twaalftal loca-
ties een 5 tot 10 plaatjes per locatie (lees: raai) 
neergelegd. De raaien zijn overdag gecontro-
leerd op de aanwezigheid van reptielen. Naast 
een zestal controlerondes waarbij nagenoeg 
alle raaien zijn gecontroleerd, zijn tijdens veld-
bezoeken naar andere soortgroepen veel aan-
vullende waarnemingen verzameld. In totaal 
zijn zo 980 waarneemmomenten uitgevoerd. 
Tabel 5 geeft een overzicht van de onderzoeks-
inspanning, figuur 5 van de ligging van de raai-
en. 
Er is geen plaatjesonderzoek uitgevoerd op en 
rond de deelgebieden Overmaat en Zuidkamp. 
Dit omdat er in het najaar van 2009 een inten-
sief plaatjes-onderzoek is uitgevoerd net ten 
zuiden van Zuidkamp in het Vaneker (Eeler-
woude, november 2010). De resultaten van dit 
onderzoek gaven geen aanleiding om alsnog in 
deze deelgebieden plaatjes neer te leggen. 
 
Amfibieën en vissen 
Op 26 maart is overdag een veldbezoek uitge-
voerd waarbij gezocht is naar verkeersslachtof-
fers om een beeld te krijgen van locaties met 
een sterke paddentrek. De aandacht ging met 
name uit naar de Vliegveld-
straat/Weerseloseweg en de omgeving van de 
Pannekoekplas langs de Ledeboerweg. Ook 
tijdens de veldbezoeken naar andere soort-
groepen is extra gelet op verkeersslachtoffers. 
 
Het aantal poelen, sloten en andere waterele-
menten binnen het onderzoeksgebied is be-
perkt. Figuur 6 geeft een overzicht van de wa-
terelementen die vanaf de oever met behulp 
van een steeknet (Ravon standaardnet met een 
maaswijdte van 3 mm) bemonsterd zijn. Vrijwel 
alle waterelementen binnen het onderzoeksge-
bied zijn bemonsterd met uitzondering van de 
(particuliere) poelen in de omgeving van de 
Sniedersveldweg en Weerseloseweg. Dit omdat 
deze waterelementen ver buiten de invloeds-

sfeer liggen waar mogelijk ruimtelijke ontwik-
kelingen gaan plaatsvinden. 
 
Het veldwerk naar amfibieën en vissen is in 
twee veldronden uitgevoerd tijdens voor het 
waarnemen van amfibieën en vissen gunstige 
weersomstandigheden. De eerste veldronde 
is uitgevoerd in de periode van 29 maart tot 
en met 6 mei. Een tweede veldronde is uitge-
voerd in de periode van 29 juni tot en met 14 
juli. Er zijn geen gerichte veldbezoeken naar 
specifieke soorten als boomkikker of heikikker 
uitgevoerd. Wel is tijdens de veldbezoeken 
naar broedvogels (vnl. vroege ochtend) en 
vleermuizen (vooral in avond) extra gelet op 
de mogelijk aanwezigheid van roepende amfi-
bieën. 
 
Dagvlinders en libellen 
Het veldonderzoek naar dagvlinders en libel-
len heeft zich vooral gericht op de bescherm-
de soorten heideblauwtje en gevlekte witsnuit-
libel binnen het Vliegveld. Binnen de overige 
deelgebieden zijn namelijk geen geschikte 
leefgebieden voor deze soorten aanwezig. 
Naar het heideblauwtje zijn diverse gerichte 
veldbezoeken uitgevoerd in de periode van 29 
juni tot en met 14 juli. Alle gebiedsdelen met 
geschikt biotoop zijn eenmalig bezocht. Naar 
de gevlekte witsnuitlibel is gezocht in de peri-
ode van 21 mei tot en met 25 mei. Extra veld-
bezoeken zijn uitgevoerd op 21 mei, 24 juni 
en 25 juni (Zuidkamp) om een beeld te krijgen 
van (niet beschermde) soorten als bruine 
vuurvlinder en kleine ijsvogelvlinder. Extra, 
losse waarnemingen zijn vooral verzameld 
tijdens het veldwerk naar flora en amfibieën. 
De tijdstippen tijdens het veldonderzoek naar 
broedvogels en vleermuizen waren doorgaans 
te vroeg of te laat om nog dagvlinders of libel-
len te kunnen waarnemen. 
 
Flora 
Met betrekking tot de flora zijn niet alleen de 
beschermde plantensoorten geïnventariseerd, 
maar op verzoek van ADT en advies door 
Eelerwoude ook de soorten van de Rode 
Lijst¹. Het veldwerk is te voet uitgevoerd in 
twee veldrondes. De eerste veldronde is uit-
gevoerd op 16 en 17 juni en 8 juli. De tweede 
veldronde is uitgevoerd op 24 en 26 augustus 
2010. De aandacht heeft zich vooral 
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Figuur 6. Ligging bemonsterde waterelementen. 
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¹Rode lijsten zijn voor verschillende soorten planten en 
dieren opgesteld en geven een overzicht van soorten die 
op landelijke schaal verdwenen zijn, sterk zijn achteruit-
gegaan of zeldzaam en daardoor bedreigd en kwetsbaar 
zijn. Ze dienen als graadmeter bij het natuur- en land-
schapsbeleid en veel soorten zijn inmiddels opgenomen 
als beschermde soort in de Flora en faunawet. De Rode 
Lijst heeft geen wettelijk bindende status. 

gericht op het Vliegveld, al zijn de overige deel-
gebieden uiteraard ook bezocht. Tevens zijn 
met name tijdens veldbezoeken naar amfibieën 
en dagvlinders extra waarnemingen van flora 
verzameld. De inspectie naar winterverblijven 
van vleermuizen leverde nog veel aanvullende 
waarnemingen op van fraai uitgekleurde brede 
wespenorchis. 
 
Overige soorten 
Van de overige soorten zijn waarnemingen ge-
noteerd tijdens de verschillende veldbezoeken 
naar andere soortgroepen. Extra aandacht ging 
uit naar de mogelijke aanwezigheid van nest-
hopen van (rode) bosmieren. 

 
2.4 Weersomstandigheden in 2010 

Onderstaande tekst is afkomstig van de site 
van www.weeronline.nl. 
 
Eind januari is de winter gaan kwakkelen, en de 
eerste week van februari verliep met normale 
temperaturen. Bovendien was het onder in-
vloed van depressies erg wisselvallig. Het bleek 
echter een korte zachtere episode te zijn, want 
tot aan de 16e februari kreeg een hogedrukge-
bied ten noordwesten van Nederland het voor 
het zeggen. Hierdoor keerde vorst terug, met 
overdag lichte en in de nachten matige tot 
strenge vorst. Pas na 16 februari werd het weer 
wisselvalliger, met temperaturen die geleidelijk 
opliepen tot boven de normale waarde voor de 
tijd van het jaar. 
De meteorologische lente begon goed. De eer-
ste decade van maart verliep nog wel erg koud, 
met temperaturen ruim beneden de normale 
waarden voor de tijd van het jaar. Toch kwam 
er daarna snel een einde aan een hardnekkige 
en sneeuwrijke winter. De gladheidperikelen 
werden uit het geheugen gewist door een zacht 
slot van maart en een droge, zeer zonnige en 
zachte april. De lente was snel geboren, maar 
kreeg een koel einde in de maand mei. De ge-
middelde temperatuur in De Bilt bedroeg 10,5 

graden, tegen 12,7 normaal. Sinds 1991 was 
mei niet meer zo koud verlopen. 
De angst voor een koude zomer die bij veel 
mensen groeide gedurende de meimaand, 
verdween in juni geleidelijk- de maand verliep 
warm met 16,4 graden tegen 15,2 normaal. 
Vanaf de 22e was het volop zomer, met dage-
lijks veel zon. Ook in juli was het volop zomer 
– vooral in het begin was het daarbij ook 
droog en zonnig en leken we begonnen te zijn 
aan een historisch mooie zomer. De gemid-
delde temperatuur was 19,9 graden tegen 
17,4 normaal – dit betekent de 5e plaats in de 
rij van warmste julimaanden sinds 1901. De 
hoogste temperatuur van het jaar werd dan 
ook in juli gemeten – 9 juli werd het in Arcen 
36,2 graden. Tot een hittegolf kwam het ook 
dit jaar niet, doordat de zomer als een nacht-
kaars uitging – dit betekent het 4e jaar op rij 
zonder hittegolf. Vanaf de 2e decade van juli 
was de wisselvalligheid wel flink toegenomen. 
Van tijd tot tijd trokken stevige buiencom-
plexen over, waarbij op 14 juli op een camping 
in Veldhuizen een dode viel als gevolg van 
zware windstoten. Op maarliefst 17 dagen in 
juli werd er onweer waargenomen. In augus-
tus deed de neerslag pas echt van zich spre-
ken. Vanaf de oceaan werden regelmatig met 
grote snelheid gebieden met bewolking en 
veel neerslag aangevoerd. Augustus was met 
170 mm, tegen 62 mm normaal de op één na 
natste maand sinds 1901. Voor de natste au-
gustusmaand hoeven we niet ver terug te 
gaan: 2006. Op 26 augustus 2010 viel in een 
brede strook over het midden van het land 80 
tot bijna 140 mm neerslag – in Lievelde werd 
138 mm in een etmaal afgetapt. Dit veroor-
zaakte op uitgebreide schaal wateroverlast. 
Uiteindelijk eindigde de zomer als geheel 
warmer dan normaal. 
Met 9,9 graden tegen 10,2 graden normaal 
verliep de herfst net iets te koud. Verder viel 
de normale hoeveelheid neerslag en scheen 
de zon ook zoals we het gewend zijn. Toch 
gebeurden er 2 noemenswaardige dingen. 
Rond 13 november regende het langdurig en 
stevig door. De meest neerslag trok over het 
zuidoosten van het land. In Limburg viel er 
toen lokaal 90-100 mm neerslag, met mod-
derstromen in de heuvels tot gevolg. Aan het 
einde van de herfst viel de winter al binnen. 
De temperatuur dook snel naar beneden en 
aan het einde van de maand bleef het op veel 
plaatsen ook overdag vriezen. 
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3. RESULTATEN VELDONDERZOEK 2010 
 
 
 

3.1 Inleiding 

Het veldonderzoek in 2010 heeft geresulteerd 
in meer dan 2.500 waarnemingen. Alle waar-
nemingen zijn ingevoerd in een database en 
verwerkt in een GIS-omgeving (ArcGis). In de 
bijlagen van dit rapport is van alle relevante 
beschermde soorten een verspreidingskaart 
opgenomen. In dit hoofdstuk worden de resulta-
ten van het veldonderzoek gepresenteerd. De 
resultaten worden per soortgroep besproken. In 
hoofdstuk 4 worden de resultaten uit eerdere 
onderzoeken en informatie uit diverse litera-
tuurbronnen hieraan toegevoegd en per soort-
groep en/of soort geanalyseerd. 
 
 

3.2 Vogels 

Broedvogels 
Binnen het onderzoeksgebied en de directe 
omgeving zijn in totaal van 73 broedvogelsoor-
ten territoria vastgesteld (tabel 6). Maar liefst 13 
soorten komen voor op de zgn. ‘Rode Lijst van 
bedreigde vogels 2004¹’. Het gaat om boeren-
zwaluw, gele kwikstaart (5 territoria binnen 
plangebied), graspieper (20), grauwe vliegen-
vanger (11), groene specht (10), huismus (37), 
kneu (15), matkop (4), paapje (1), patrijs (1), 
ransuil (2), veldleeuwerik (105) en wielewaal 
(2). 
 
Met betrekking tot de Flora- en faunawet is met 
name de aanwezigheid van vogelsoorten van 
belang die jaarrond gebruik maken van vaste 
rust- en verblijfplaatsen (zgn. ‘jaarrond-
soorten’). In deze situatie gaat het om buizerd 
(3), havik (0), huismus (37), ransuil (2) en 
sperwer (2). 
 
De broedvogelbevolking binnen het totale plan-
gebied bestaat vooral uit algemene broedvo-
gels van een half-open tot open agrarisch en 
deels (ver)stedelijk(t) landschap. Het gaat om 
soorten als merel, zanglijster, roodborst, winter-
koning, vink, koolmees, pimpelmees, tuinfluiter, 
zwartkop, tjiftjaf, fitis, en houtduif. Binnen het 
deelgebied Vliegveld zijn een aantal bijzondere 
soorten vastgesteld, dan wel aangetroffen in 

opvallend grote aantallen en/of hoge dichthe-
den. 
 
Bijzonder is de aanwezigheid van een grote 
populatie veldleeuwerik (105) en graspieper 
(20) in het open terrein rond beide landings-
banen op het Vliegveld. Hier zijn ook andere 
kritische soorten als gele kwikstaart (5) en 
kwartel (2) vastgesteld. Bijzonder is ook de 
aanwezigheid op het Vliegveld van een hoge 
dichtheid aan minder algemene broedvogels 
van structuurrijke bosranden en struwelen 
zoals geelgors (41 territoria binnen dit deelge-
bied), boompieper (34), kneu (15) en braam-
sluiper (10). Maar ook een vrij algemene soort 
als grasmus (55) is op het Vliegveld opvallend 
talrijk aanwezig. Het voorkomen van heischra-
le vegetaties en schrale bermen komt naar 
voren in de aanwezigheid van kritische soor-
ten als roodborsttapuit (3) en boomleeuwerik 
(1). De bossen op het Vliegveld zijn over het 
algemeen van vrij jonge leeftijd en hebben 
een hoge dichtheid aan algemene soorten als 
fitis en tuinfluiter, maar vormen ook het 
broedbiotoop voor een schaarse soort als 
goudvink (13 territoria binnen het deelgebied 
Vliegveld). 
 
De boselementen op Prins Bernhardkamp, 
Overmaat en Zuidkamp zijn in vergelijking met 
het Vliegveld over het algemeen van wat ou-
dere leeftijd en vormen het broedbiotoop van 
typische bosgebonden soorten als boomkle-
ver (36 territoria binnen totale onderzoeksge-
bied), boomkruiper (totaal 28), bosuil (totaal 
5), glanskop (totaal 18), grote bonte specht 
(totaal 33), groene specht (totaal 10) en zwar-
te specht (totaal 1). 
 
Roofvogels als buizerd, havik en sperwer ko-
men in kleine aantallen voor. De ekster ont-
breekt nagenoeg in het onderzoeksgebied, de 
zwarte kraai komt rond het Vliegveld in een 
lage dichtheid voor. Watervogels, met uitzon-
dering van wilde eend, ontbreken in het ge-
bied. De weidevogelbevolking is beperkt tot 
kievit (12 paar) en scholekster (3 paar) en is 
aanwezig buiten het open terrein van het 
vliegveld. De patrijs (1 territorium) laten we 
daarbij even buiten beschouwing. 
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Tabel 6. Overzicht van in 2010 vastgestelde broedvogelsoorten en aantal territoria binnen en (net) buiten het onder-
zoeksgebied. 
 
+ = aanwezig als broedvogel, maar niet kwantitatief geïnventariseerd  
 
Ffwet = Flora- en faunawet 
JR = jaarrond-soort cat.5 = categorie 5-soort 
 
RL = Rode Lijst 2004  
ge= gevoelig kw = kwetsbaar be = bedreigd   
 

soort Ffwet RL binnen buiten totaal soort Ffwet RL binnen buiten totaal

appelvink 26 5 31 kleine plevier 2 0 2
boerenzw aluw cat.5 ge 3 0 3 kneu ge 15 0 15
bonte vliegenvanger cat.5 8 4 12 koolmees cat.5 178 16 194
boomklever cat.5 36 8 44 kuifmees 12 0 12
boomkruiper cat.5 28 4 32 kw artel 2 0 2
boomleeuw erik 1 0 1 matkop ge 4 1 5
boompieper 34 2 36 merel + + +
bosrietzanger 13 2 15 nijlgans 1 0 1
bosuil cat.5 5 2 7 paapje be 1 0 1
braamsluiper 10 2 12 patrijs kw 1 0 1
buizerd JR 3 2 5 pimpelmees cat.5 125 16 141
ekster cat.5 1 0 1 putter 4 0 4
fazant 6 0 6 ransuil JR kw 2 3 5
f itis + + + roodborst + + +
gaai + + + roodborsttapuit 3 0 3
geelgors 41 0 41 scholekster 3 1 4
gekraagde roodstaart cat.5 17 5 22 sperw er JR 2 2 4
gele kw ikstaart ge 5 0 5 spreeuw cat.5 19 1 20
glanskop cat.5 18 2 20 staartmees 23 1 24
goudhaan 15 1 16 tjiftjaf + + +
goudvink 15 1 16 torenvalk cat.5 1 0 1
grasmus 55 2 57 tuinfluiter + + +
graspieper ge 20 0 20 turkse tortel + + +
grauw e vliegenvanger cat.5 ge 11 0 11 veldleeuw erik ge 105 0 105
groene specht cat.5 kw 10 4 14 vink + + +
groenling 13 0 13 vuurgoudhaan 1 2 3
grote bonte specht cat.5 33 7 40 w ielew aal kw 2 1 3
grote lijster 5 3 8 w ilde eend + + +
havik JR 0 1 1 w interkoning + + +
heggemus + + + w itte kw ikstaart 24 1 25
holenduif 2 0 2 zanglijster + + +
houtduif + + + zw arte kraai cat.5 29 3 32
houtsnip 8 2 10 zw arte mees cat.5 2 2 4
huismus JR ge 37 14 51 zw arte roodstaart cat.5 6 0 6
kauw + + + zw arte specht cat.5 1 1 2
kievit 12 0 12 zw artkop + + +
kleine bonte specht cat.5 3 1 4

onderzoeksgebied onderzoeksgebiedstatus status

 
Niet-broedvogels 
Behalve voor broedvogels heeft het plangebied 
ook een functie voor soorten die niet in het ge-
bied broeden maar hier bijvoorbeeld op door-
trek korte tijd foerageren. 
Het Vliegveld blijkt in voor- en najaar van be-
lang voor kleine groepen zangvogels die zich 
graag ophouden in de grazige, heischrale vege-
taties. Het gaat vooral om doortrekkende soor-
ten als paapje, tapuit, graspieper en veldleeu-
werik. Voor watervogels heeft het onderzoeks-
gebied geen bijzondere betekenis, al worden in 
het natuurontwikkelingsgebied bij de Hesbeek 

ter hoogte van de Vliegveldstraat (zie figuur 1) 
wel kleine aantallen gezien van steltlopers als 
witgatje en groenpootruiter. In maart werd hier 
ook een foeragerende grote zilverreiger waar-
genomen. Op 25 maart werd ter hoogte van 
de Deventerpoort een laag overvliegende ooi-
evaar aangetroffen. Op dezelfde datum werd 
een overtrekkende rode wouw waargenomen. 
Voor roofvogels vormt met name het open 
terrein van het Vliegveld een geschikt jacht-
gebied. Naast broedvogels als buizerd, havik, 
sperwer en torenvalk werd op 12 augustus 
een jagende slechtvalk waargenomen en op 
24 augustus een foeragerende boomvalk. 
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Vermeldenswaardig is ook de waarneming van 
een foeragerende wespendief aan de noordzij-
de van het deelgebied Zuidkamp op 25 juni. De 
data waarop deze soorten zijn aangetroffen 
wijzen op de aanwezigheid van broedparen in 
de omgeving van het onderzoeksgebied. Aan-
wezigheid van een territorium of broedgeval 
binnen het onderzoeksgebied is niet waar-
schijnlijk gelet op de intensieve inventarisatie 
van broedvogels en andere soortgroepen en 
het ontbreken van verdere waarnemingen. Tot 
slot wordt melding gemaakt van een waarne-
ming van een alarmerende middelste bonte 
specht in een bosperceel met oud eikenbos, 
centraal in het deelgebied Zuidkamp op 29 juni. 
In tegenstelling tot de eerder genoemde roof-
vogels kan deze soort door zijn verborgen leef-
wijze, tijdens de inventarisatierondes zijn ge-
mist. Het bosperceel waarin de soort is aange-
troffen is zeer geschikt als broedbiotoop en de 
soort komt in meer bosgebieden rond Ensche-
de als broedvogel voor. 
 
Voor doortrekkende of overwinterende ganzen 
en zwanen heeft het gebied geen bijzondere 
functie. De deelgebieden Zuidkamp, Overmaat 
en Prins Bernhardkamp zijn door het besloten 
karakter van de gebieden voor deze soorten 
ongeschikt. De vegetatie binnen het Vliegveld 
is door het verschralingsbeheer te voedselarm 
als foerageergebied voor deze soorten. 
 
 

3.3 Vleermuizen 

Tijdens het veldonderzoek zijn in het gebied 
zeven vleermuissoorten aangetroffen: baard-
vleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, laatvlieger, ruige dwerg-
vleermuis, rosse vleermuis en watervleermuis. 
Het gaat om in Nederland vrij algemeen voor-
komende soorten. Overigens komen in de regio 
Oost-Nederland maximaal zo’n 13 à 14 vleer-
muissoorten voor. 
 
In de bijlagen van dit rapport worden de waar-
nemingen per soort weergegeven. Daarbij 
wordt opgemerkt dat de kaartbeelden een op-
telsom vormen van alle waarnemingen tijdens 
de verschillende veldbezoeken. 

Gewone dwergvleermuis 
De gewone dwergvleermuis is veruit de meest 
algemene soort in Nederland en tevens de 
meest talrijke soort in het onderzoeksgebied. 
Het gaat om vele honderden exemplaren. De 
gewone dwergvleermuis is een typisch ge-
bouwbewonende soort. Binnen het totale on-
derzoeksgebied zijn een tiental zomerverblijf-
plaatsen in gebouwen bekend geworden. De 
vastgestelde aantallen per verblijfplaats zijn 
over het algemeen klein en variëren van één 
of enkele dieren tot maximaal enkele tientallen 
vleermuizen. In hoofdstuk 4 zal hier meer in 
detail op worden ingegaan. 
Lijnvormige landschapselementen zoals bo-
menrijen, bosranden en laanbeplanting heb-
ben voor vleermuizen vaak een functie als 
vliegroute tussen foerageergebieden en ver-
blijfplaatsen. Binnen het onderzoeksgbied zijn 
op diverse plaatsen vliegroutes vastgesteld. 
Opvallend is met name de vliegroute langs de 
Vliegveldstraat en de Grefteberghoekweg op 
en rond het Vliegveld. Het kaartbeeld is waar-
schijnlijk niet volledig, omdat vleermuizen ge-
durende het seizoen regelmatig verhuizen van 
verblijfplaats en dan van andere vliegroutes 
gebruik maken. 
Baltsende dwergvleermuizen zijn vooral 
waargenomen vanaf juli op diverse plaatsen 
verspreid over de diverse (deel)gebieden. 
Duidelijke aantalconcentraties van baltsende 
of (najaars)zwermende dieren zijn niet aange-
troffen. 
 
Gewone grootoorvleermuis 
Van de vrij algemene, maar moeilijk te inven-
tariseren gewone grootoorvleermuis zijn een 
beperkt aantal waarnemingen van voorname-
lijk foeragerende exemplaren bekend gewor-
den. De soort is, met uitzondering van Over-
maat, in alle deelgebieden vastgesteld. Zo-
mer- en kraamverblijfplaatsen zijn niet aange-
troffen, maar zijn ongetwijfeld in gebouwen en 
boomholten binnen het onderzoeksgebied 
aanwezig. Vanwege de beperkte actieradius 
van de soort moeten de verblijfplaatsen van 
deze dieren op korte afstand van de waarne-
mingen liggen (maximaal 1.000 tot 1.500 me-
ter).  
Alleen binnen Zuidkamp zijn in het vroege 
voorjaar twee baltsende grootoren aangetrof-
fen. De waarnemingen sluiten aan op een 
bekend leefgebied van de soort in het Vane-
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Foto 1. Gewone grootoorvleermuis (foto R.J. 
Koops). 

ker net ten oosten van Zuidkamp (Eelerwoude, 
2004 en 2010).  
Tijdens de veldronde naar overwinterende 
vleermuizen in november 2010 zijn in twee ver-
blijfplaatsen aan de noordzijde van het Vlieg-
veld respectievelijk één ten twee overwinteren-
de gewone (bruine) grootoorvleermuizen aan-
getroffen. Een derde, reeds bekende overwinte-
ringslocatie, aan de zuidkant van het Vliegeveld 
leverde geen waarnemingen van overwinteren-
de vleermuizen op. De winterwaarnemingen 
hebben met zekerheid betrekking op de bruine 
of gewone grootoorvleremuis. Van de grijze 
grootoorvleermuis zijn alleen waarnemingen 
bekend uit Noord-Brabant en Limburg. Aange-
nomen wordt dat de waarnemingen in het zo-
merhalfjaar ook betrekking hebben op gewone 
of bruine grootoren. 
 
Baardvleermuis 
Van de baardvleermuis zijn tenminste drie 
waarnemingen van een foeragerend exemplaar 
bekend geworden. Eén van de waarnemingen 
kon aan de hand van de analyse van een ge-
luidsopname met zekerheid worden gedetermi-
neerd als baardvleermuis spec. Ondanks extra 
onderzoeksinspanningen zijn er geen (zo-
mer)verblijfplaatsen van de soort vastgesteld. 
 
Laatvlieger 
De waarnemingen van de laatvlieger concentre-
ren zich in Zuidkamp, Prins Bernhardkamp, het 
agrarisch gebied rond de Weerselose-
weg/Vliegveldstraat, het bosgebied ten noorden 
van het Vliegveld en rondom de Lonnekerberg. 
Er zijn voornamelijk foeragerende laatvliegers 
waargenomen. De opgaande beplanting langs 
de Sniedersveldweg en de weg Zuidkamp in 
het gelijknamige deelgebied hebben een be-
langrijke functie als vliegroute. De laatvlieger is 
een typisch gebouwbewonende soort. Binnen 
het totale onderzoeksgebied zijn tenminste vijf 
zomerverblijfplaatsen in gebouwen bekend ge-
worden. De vastgestelde aantallen per verblijf-
plaats zijn over het algemeen klein en variëren 
van enkele dieren tot maximaal enkele tiental-
len vleermuizen. 
 
Rosse vleermuis 
De rosse vleermuis is verspreid over het onder-
zoeksgebied aangetroffen. De meeste waar-
nemingen hebben betrekking op foeragerende 
dieren. Concentraties zijn aangetroffen rond de 
Vliegveldstraat, het bosgebied ten noorden van 

het Vliegveld en Prins Bernhardkamp. Rond 
een oude zomereik op Prins Bernhardkamp 
zijn tenminste drie ‘zwermende’ rosse 
vleemuizen aangetroffen, een belangrijke in-
dicatie voor een verblijfplaats. De rosse 
vleermuis is in Nederland overigens een ty-
pisch boombewonende vleermuissoort. 
 
Ruige dwergvleermuis 
De ruige dwergvleermuis is alleen op en rond 
het Vliegveld aangetroffen. Het gaat om 
maximaal enkele tientallen dieren, voorname-
lijk foeragerend in de omgeving van de Lon-
nekerberg, het bosgebied ten noorden van het 
Vliegveld en de omgeving van de Vliegveld-
straat. De waarnemingen van enkele baltsen-
de ruige dwergvleermuizen lijken zich enigs-
zins te concentreren rond de Lonnekerberg. 
Verblijfplaatsen of belangrijke vliegroutes zijn 
niet vastgesteld. 
 
Watervleermuis 
De waarnemingen van watervleermuis con-
centreren zich op en rond de waterelementen 
ten zuiden van Prins Bernhardkamp. Hier zijn 
maximaal enkele tientallen foeragerende die-
ren aangetroffen, jagend boven het waterop-
pervlak. Verblijfplaatsen van deze soorten 
bevinden zich in deze regio voornamelijk in 
boomholten, maar zijn niet vastgesteld. 
 
Myoot spec. 
De groep van myoten waartoe behalve water-
vleermuis en baardvleermuis ook een soort 
als franjestaart behoort, is een moeilijk te de-
termineren vleermuisgroep. Om die reden zijn 
niet nader gedetermineerde waarnemingen 
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Tabel 7. Overzicht vangstresultaten lifetrap-onderzoek. 

raainummer
aantal 

lifetraps 15-09 (avond)
16-09 

(ochtend)
16-09 

(middag)
16-09 

(avond)
17-09 

(ochtend)
28-10 

(ochtend)
28-10 

(middag)
28-10 

(avond)
29-10 

(ochtend)

1 26 4BM/2VM 1BS/1VM 1BM/1VM 7BM/2VM

2 20
3BM/2BS/3VM/

1RW/2AM 2BS/1VM 2BS/1VM
2BM/1BS/3VM/

2AM
3 20 VM 3BM geen 1BM

4 20 4VM 3BM/3RW/2VM VM geen 8VM

5 26 2DS/BS/BM
1BM/4BS/2DS/

2VM RW 1VM/3BM/1DS
6 20 3BM/1VM/2DS 2BM/1BS/6VM geen 1DS/4BM/1VM
7 20 3BM/1VM/2DS 4BM geen 1DS/4BM/1VM
8 20 geen 1AM geen 2VM/1BM

9 20 1BS/1VM
2BM/1HS/1DS/

1RW geen 1HS/1BS 1RW

10 20 geen 3BM/1WS/4AM RW 1BS 3BM/1VM
11 28 geen geen BM geen 2BM

BM = bosmuis WS = waterspitsmuis
HS = huisspitsmuis RW = rosse woelmuis
BS = bosspitsmuis VM = veldmuis
DS = dwergspitsmuis AM = aardmuis

vangmomenten

samengenomen onder de naam ‘myoot spec.’. 
De waarnemingen (3 in totaal) hebben betrek-
king op enkele foeragerende dieren. 
 

3.4 Muizen 

Tijdens het veldonderzoek met behulp van life-
traps is de aanwezigheid van tenminste 8 mui-
zensoorten bekend geworden (tabel 7). Het 
gaat met uitzondering van de waterspitsmuis, 
om algemeen voorkomende soorten. Hoewel 
niet gevangen, is het zeer waarschijnlijk dat ook 
de niet beschermde huismuis in het gebied 
aanwezig is. Van de bosspitsmuis zijn mogelijk 
zowel de tweekleurige als de gewone bos-
spitsmuis gevangen. Determinatie op basis van 
uiterlijke kenmerken alleen is echter zeer twij-
felachtig (Hoekstra et al., 2010). Om basis van 
de huidige verspreidingsgegevens en de habi-
tats waarin de bosspitsmuizen zijn gevangen 
wordt uitgegaan van de tweekleurige bosspits-
muis. Daarmee komen in het gebied tenminste 
9 muizensoorten voor. 
 
Met een totaal van 157 vangsten van de in to-
taal ruim 1.000 vangmomenten, komt het 
vangstpercentage op 15%. Bosmuis (39% van 
alle vangsten) is het meest gevangen, gevolgd 
door veldmuis (30%), bosspitsmuis spec. 
(11%), dwergspitsmuis (8%), aardmuis (5,5%), 

rosse woelmuis (5%), huisspitsmuis (1%) en 
waterspitsmuis (0,5%). De in deze regio zeld-
zame en strikt beschermde veldspitsmuis is 
niet gevangen. Wel werd in een droge, ruige 
vegetatie langs de Oldenzaalsestraat één wa-
terspitsmuis gevangen. Op zich een bijzonde-
re vangst gelet op het feit dat het gaat om een 
kritische soort van structuurrijke, natte bioto-
pen. Het dier is zeer waarschijnlijk afkomstig 
uit de natte (elzen)bossen en plassen ten 
westen van de vangstlocatie. 
 
 

3.5 Overige zoogdieren 

Tijdens het veldonderzoek zijn waarnemingen 
gedaan van bunzing, eekhoorn, egel, haas, 
konijn, mol, ree, steenmarter en vos. Van de-
ze soorten genieten de steenmarter en eek-
hoorn een wat striktere bescherming. 
Binnen de hekken van het Vliegveld blijkt een 
zeer hoge dichtheid aanwezig van ree, vos en 
haas. Het aantal reeën binnen het hekwerk 
wordt op 75 tot 150 geschat. Met name tijdens 
de vroege ochtendbezoeken werden veel ree-
en gezien, soms tot zo’n 30 dieren op één 
ochtend. Buiten het Vliegveld zijn de aantallen 
aanmerkelijk kleiner. Op en rond Prins Bern-
hardkamp gaat het om 2 tot 3 dieren, voor 
Zuidkamp om maximaal 5 reeën. Ook de haas 
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Foto 2. Gewone pad. 

komt zeer talrijk voor binnen het hekwerk van 
de voormalige vliegbasis. Het gaat om vele 
tientallen dieren. De waarnemingen van vos zijn 
beperkt tot het Vliegveld. Tenminste zesmaal 
werd een vos gezien, een opmerkelijk groot 
aantal zichtwaarnemingen gelet op de geringe 
trefkans van de soort. Aan de voet van de Lon-
nekerberg werd begin juni een enkele weken 
oude pup gezien. De meeste waarnemingen 
hebben betrekking op sporen (uitwerpselen, 
prenten). De steenmarter blijkt vooral op Zuid-
kamp en het Vliegveld aanwezig. Behalve di-
verse spoorwaarnemingen (met name uitwerp-
selen) is er ook tenminste vijfmaal een exem-
plaar gezien. 
Van de eekhoorn zijn verspreid door het onder-
zoeksgebied enkele dieren aangetroffen. Op 
Zuidkamp komt de eekhoorn wat meer voor dan 
op het Vliegveld. De egel is vooral waargeno-
men binnen het deelgebied Zuidkamp, het gaat 
om kleine aantallen. De waarnemingen van 
konijn concentreren zich in het oostelijke deel 
van het Vliegveld (Oostkamp) en in Zuidkamp. 
Elders ontbreekt het konijn of komt het slechts 
in zeer kleine aantallen voor. De bunzing tot 
slot, is alleen aangetroffen op het Vliegveld. Het 
gaat om waarnemingen van sporen en een 
zichtwaarneming van een passerend dier. 
Andere zoogdiersoorten zoals das en boom-
marter zijn niet vastgesteld. 
 
 

3.6 Amfibieën  

Het veldonderzoek in 2010 heeft geresulteerd 
in de vondst van tenminste 6 amfibieënsoorten. 
Het gaat om bastaardkikker, bruine kikker, ge-
wone pad, kamsalamander, kleine watersala-
mander en poelkikker. Omdat groene kikkers in 
hoofdzaak door vangst met zekerheid op naam 
gebracht kunnen worden, zijn onzekere waar-
nemingen zonder vangst samengenomen on-
der de noemer ‘groene kikker complex’. Het zal 
echter voornamelijk gaan om de meest alge-
mene soort, de bastaardkikker, al kan aanwe-
zigheid van de vrij zeldzame poelkikker niet op 
voorhand worden uitgesloten, te meer omdat 
de soort op een aantal plaatsen is aangetroffen. 
Het voorkomen van amfibieën is beperkt en 
sterk gerelateerd aan het spaarzame voorko-
men van waterelementen binnen het onder-
zoeksgebied. Het meest opmerkelijk is de aan-
wezigheid van de strikt beschermde poelkikker 
en kamsalamander. 

 

 
Gewone pad 
In het vroege voorjaar kan bij deze soort spra-
ke zijn van een massale paddentrek waarbij 
de padden hun overwinteringslocaties verla-
ten op weg naar hun voortplantingswateren. 
Een eerste veldronde in maart heeft zich 
daarom gericht op het verzamelen van waar-
nemingen van verkeersslachtoffers tijdens de 
paddentrek. Dit resulteerde in de vondst van 
tenminste drie locaties waar sprake is van 
geconcentreerde paddentrek. De locatie rond 
de Pannekoekenplas is een bekende lokale 
paddentrekroute waarbij vele honderden pad-
den over de Ledeboerweg richting de Panne-
koekenplas trekken. Op het telmoment wer-
den tenminste 45 doodgereden padden ge-
teld. Een tweede locatie waar een tiental pad-
den werd gevonden betreft de Vliegveldstraat, 
waar zowel op het fietspad als op de rijbaan 
doodgereden padden zijn aangetroffen. Een 
derde locatie heeft betrekking op de oprit naar 
een woning op het Prins Bernhardkamp. Het 
gaat om de vondst van slechts 3 padden. Ge-
let op het naar verwachting zeer extensieve 
gebruik van de weg is dit aantal nogal fors, en 
een indicatie dat er mogelijk sprake is van een 
sterke, geconcentreerde paddentrek. 
 
Een klein deel van de waarnemingen betreft 
dieren die zijn aangetroffen onder de plaatjes 
ten behoeve van het reptielenonderzoek. Ver-
reweg de meeste waarnemingen hebben be-
trekking op vondsten van eisnoeren en de 
vangst van larven. Vooral in het natuurontwik-
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Tabel 8. Overzicht resultaten plaatjesonderzoek. 

raainum m er
14-05 

(ochtend)
21-05 

(ochtend)
25-05 

(overdag)
03-06 

(ochtend)
12-06 

(avond)
16-06 

(overdag)
16-06 

(avond)
24-06 

(ochtend)
29-06 

(overdag)
29-06 

(ochtend)

1 geen geen geen
2 geen geen geen
3 geen geen geen
4 geen geen 1LH 2LH geen
5 geen
6 geen geen geen geen
7 geen geen geen geen
8 geen geen geen geen geen
9 1LH geen geen geen
10 geen geen geen geen geen
11 3LH geen geen
12 1LH 1LH geen

raainum m er
30-06 

(overdag)
09-07 

(ochtend)
13-07 

(ochtend)
12-08 

(ochtend)
25-08 

(overdag)
02-09 

(ochtend)
16-09 

(middag)
21-09 

(avond)
01-10 

(overdag)
15-10 

(m iddag)

1 geen geen geen geen geen geen
2 geen geen geen geen geen geen
3 geen geen 1LH 1LH geen geen
4 geen geen geen geen 1LH geen
5 1LH geen 1LH geen 1LH geen
6 geen geen 2LH 3LH 3LH geen
7 geen 2LH 2LH 1DS
8 geen geen geen geen
9 1LH 8LH 5LH 3LH 1VM
10 1LH geen 1LH geen geen geen
11 1LH 2LH 4LH/1GP 2LH geen geen
12 geen geen geen 1LH geen geen

LH Levendbarende hagedis geen = gecontroleerd, geen dieren
DS Dw ergspitsmuis grijs vak = niet gecontroleerd
VM Veldmuis
GP Gew one pad

 

kelingsgebied van de Hesbeek ter hoogte van 
de Vliegveldstraat blijken vele honderden pad-
denlarven aanwezig. 
 
Bruine kikker 
De bruine kikker is samen met de bastaardkik-
ker de meest algemene amfibieënsoort binnen 
het onderzoeksgebied. De soort komt verspreid 
in het gebied in flinke aantallen voor. De mees-
te waarnemingen hebben betrekking op waar-
nemingen van eiklompen en de vangst van kik-
kerlarven. Tijdens de veldronde naar overwinte-
rende vleermuizen bleken in diverse gebouwen 
en rioleringsputten kleine aantallen van over-
winterende bruine kikkers aanwezig. 
 
Bastaardkikker en groene kikker-complex 
Een belangrijk deel van de waarnemingen van 
het groene kikker complex zal betrekking heb-
ben op bastaardkikker. De zekere waarnemin-
gen betreffen vooral vangsten en duidelijke 
waarnemingen van roepende dieren. Sterker 
nog dan bij de bruine kikker concentreren de 
bastaardkikker zich in en direct rond de voort-

plantingswateren en worden maar weinig kik-
kers of grote afstand van het water (> 500m) 
aangetroffen. 
 
Poelkikker 
Rond de Vliegveldstraat werden op tenminste 
drie verschillende locaties (met zekerheid) 
roepende poelkikkers gehoord. De overige 
waarnemingen hebben betrekking op vang-
sten van (sub)adulte dieren in voortplantings-
water. Zo is de soort aangetroffen in een poel 
aan de zuidzijde van Prins Bernhardkamp, in 
de vijver bij Overmaat, in een ven langs de 
Vliegveldstraat en in een (kwel)sloot aan de 
noordzijde van het Vliegveld. De aantallen op 
de verschillende locaties variëren van enkele 
dieren tot enkele tientallen exemplaren. 
 
Kleine watersalamander 
De waarnemingen van kleine watersalaman-
der betreffen grotendeels vangsten met het 
schepnet. De soort is in alle deelgebieden 
aangetroffen, waarbij zowel eitjes, larven als 
(sub)adulte dieren zijn aangetroffen. 



Onderzoek Flora- en faunawet Luchthaven Twente 
 
 

20 

Tabel 9. Overzicht van in 2010 waargenomen dagvlindersoorten binnen het totale onderzoeksgebied. 
 
Ffwet = Flora- en faunawet 
 
RL = Rode Lijst 2006  
ge= gevoelig kw = kwetsbaar be = bedreigd  eb = ernstig bedreigd 
 

soort Ffw et RL soort Ffwet RL

atalanta grote w eerschijnvlinder eb
bont zandoogje heideblauw tje beschermd ge
boomblauw tje hooibeestje
bruin zandoogje icarusblauw tje
bruine vuurvlinder kw klein geaderd w itje
citroenvlinder klein koolw itje
dagpauw oog kleine ijsvogelvlinder be
distelvlinder kleine vos
geelsprietdikkopje kleine vuurvlinder
gehakkelde aurelia koevinkje
groentje landkaartje
groot dikkopje ge oranjetipje
groot koolw itje zw artsprietdikkopje

status status

 

Kamsalamander 
In een kleine en grotendeels verlande poel aan 
de westkant van de Lonnekerberg zijn 3 wijfjes 
kamsalamander gevangen. De waarnemingen 
in de overige drie poelen hebben betrekking op 
de vangst van larven. Opvallend in het ver-
spreidingsbeeld is het feit dat de waarnemingen 
allen op of net buiten de grenzen van de diver-
se deelgebieden liggen. Opvallend is ook dat in 
de poelen waarin larven zijn vastgesteld tijdens 
een eerste bemonsteringsronde geen kamsa-
lamanders zijn waargenomen. 
 
 

3.7 Reptielen 

Het plaatjesonderzoek heeft zich geconcen-
treerd op een twaalftal vanglocaties binnen het 
Vliegveld. Hier is in totaal 56 keer een levend-
barende hagedis waargenomen (tabel 8). Het 
gaat om waarnemingen van zowel adulte als 
juveniele exemplaren en zowel mannetjes als 
wijfjes. Opvallend is dat de plaatjes in de raaien 
langs de Vliegveldstraat (nrs. 1 en 2 in figuur 4) 
en centraal op het plangebied (nr. 9 in figuur 4)  
geen waarnemingen hebben opgeleverd. Dit in 
tegenstelling tot de overige 9 locaties waar 
overal tenminste één keer een levendbarende 
hagedis is waargenomen. Andere reptielen zijn 
niet waargenomen. Overigens leverde het 
plaatjesonderzoek ook nog ‘bijvangsten’ op van 
gewone pad, dwergspitsmuis en veldmuis. 

3.8 Vissen 

Binnen het onderzoeksgebied zijn 6 vissoor-
ten vastgesteld. Het gaat om bermpje, drie-
doornige en tiendoornige stekelbaars, giebel, 
goudvis en karper spec. Geen van deze soor-
ten geniet een bescherming in de Flora- en 
faunawet. Giebel, goudvis en een niet nader 
gedetermineerde karpersoort zijn vermoedelijk 
uitgezet. De overige soorten komen algemeen 
voor in (licht) stromende wateren zoals beken 
en sloten. 
 
 

3.9 Dagvlinders 

Met een totaal van 26 waargenomen dagvlin-
dersoorten moet het onderzoeksgebied wor-
den aangemerkt als bijzonder vlinderrijk (tabel 
9). De meest bijzondere waarnemingen con-
centreren zich op en rond het Vliegveld. Maar 
liefst vijf van de waargenomen soorten staat 
op de Nieuwe Rode lijst uit 2006. Het gaat om 
grote weerschijnvlinder (ernstig bedreigd), 
kleine ijsvogelvlinder (bedreigd), bruine vuur-
vlinder (kwetsbaar), heideblauwtje (gevoelig) 
en groot dikkopje (gevoelig).  
De verschraalde graslanden op het Vliegveld 
vormen het leefgebied voor grote populaties 
van hooibeestje, bruin zandoogje, icarus-
blauwtje en kleine vuurvlinder. In de heideter-
reinen, heischrale graslanden en aangren-
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zende struwelen en structuurrijke bosranden 
komen kritische soorten voor als heideblauwtje, 
bruine vuurvlinder, groentje en groot dikkopje. 
De waarnemingen van kleine ijsvogelvlinder 
concentreren zich rond de Lonnekerberg en de 
natuurterreinen rond de Vliegveldstraat. 
 
 

3.10 Libellen 

Het veldonderzoek naar libellen was beperkt 
van omvang en heeft zich vooral gericht op de 
mogelijke aanwezigheid van de beschermde 
gevlekte witsnuitlibel. De soort is in klein aantal 
aangetroffen rond de Vliegveldstraat. De dieren 
zijn ongetwijfeld afkomstig van de populatie die 
aanwezig is in het Lonnekermeer op relatief 
korte afstand van de waarnemingen. Een ande-
re leuke waarneming betreft het natuurterreintje 
langs de Hesbeek. Hier werden enkele exem-
plaren van de tengere grasjuffer aangetroffen, 
een typisch pionier van natuurontwikkelingster-
reinen. 
 
 

3.11 Overige fauna 

In één van de bospercelen aan de noordzijde 
van het Vliegveld is een nesthoop aangetroffen 
van de kale rode bosmier. Andere beschermde 
diersoorten dan al eerder beschreven zijn niet 
aangetroffen.  
 
 

3.12 Flora 

In het onderzoekgebied zijn in 2010 in totaal 27 
Rode lijst- en/of beschermde vaatplanten aan-
getroffen (tabel 10). Daarvan staan er 18 op de 
Rode lijst van 2000 (bedreigd: 1, kwetsbaar: 8 
en gevoelig: 9). Daarnaast zijn er 13 be-
schermde soorten vastgesteld. Het gaat om 6 
licht beschermde soorten (tabel 1 FF-wet) en 7 
matig beschermde soorten (tabel 2 FF-wet). 
Van enkele soorten wordt de oorspronkelijkheid 
in twijfel getrokken. Het betreft alle groeiplaat-
sen van bevertjes, steenanjer, wilde marjolein, 
wilde tijm en wondklaver. Alle in 2010 waarge-
nomen beschermde en Rode lijstsoorten wor-
den hieronder kort besproken.  
 
 
 

Bevertjes 
Deze soort is waargenomen in het noordelijke 
deel van de grote baan (6-25 ex.). Omdat 
daar verschillende ‘dubieuze’ soorten aanwe-
zig zijn, is de oorspronkelijkheid van de groei-
plaats onzeker. Door de terreinbeheerder is 
aangegeven dat er op Vliegveld Twente in het 
verleden vele bedrijven werkzaam zijn ge-
weest. Daartoe behoorde ook een Duits be-
drijf uit het midden van Duitsland. Waarschijn-
lijk is met deze machines grond met zaden 
van Duitse groeiplaatsen geïntroduceerd. Be-
vertjes staat langs de Grote baan in gezel-
schap van scherpe fijnstraal, steenanjer, wilde 
marjolein, wilde tijm en wondklaver. 
 
Borstelgras 
Deze soort van heischrale graslanden is in 
2010 langs de Kleine baan vastgesteld. Daar 
werden 26-50 exemplaren gezien nabij het 
asfalt. 
 
Bosdroogbloem 
Deze soort is van een vijftal groeiplaatsen be-
kend geworden. De aantallen variëren van 
één tot meer dan 500 exemplaren per groei-
plaats. De biotopen bestaan uit ruderale en 
schrale wegbermen, verlaten parkeerplaatsen, 
heischraal grasland en open bos. 
 
Brede wespenorchis 
Deze karakteristieke soort van het Essen-
Iepenbos komt verspreid over het onder-
zoeksgebied voor. In totaal zijn een 15-tal 
groeiplaatsen bekend geworden. Zij komt 
vooral op halfbeschaduwde plekken voor in 
wegbermen en open loofbossen. Meestal zijn 
de aantallen laag. Soms worden enkele tien-
tallen exemplaren in elkaars nabijheid waar-
genomen. 
 
Dubbelloof 
Deze varen is op een drietal groeiplaatsen 
gevonden in 2010. Twee groeiplaatsen bevin-
den zich op een sloottalud (op Vliegveld en 
daarbuiten langs een kwekerij) en één bevindt 
zich op een hooiland/plagveld (Hartjesbos). 
Op deze laatstgenoemde standplaats groeit 
de soort tussen koningsvaren, veenmos, ge-
wone dophei, kleine zonnedauw en moeras-
wolfsklauw. Per groeiplaats zijn twee tot 50 
exemplaren aangetroffen. 
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Tabel 10. Overzicht van in 2010 waargenomen plantensoorten (beschermd en Rode Lijst) in het totale onder-
zoeksgebied. 

soort wetenschappelijke naam Ffwet RL soort wetenschappelijke naam Ffw et RL

Bevertjes* Briza media kw Moerashertshooi Hypericum elodes kw
Borstelgras Nardus stricta ge Moerasw olfsklauw Lycopodium inundatum kw
Bosdroogbloem Gnaphalium sylvaticum ge Rietorchis Dactylorhiza majalis subsp. praeter tabel 2
Brede w espenorchis Epipactis helleborine tabel 1 Slanke sleutelbloem Primula elatior tabel 1
Dubbelloof Blechnum spicant ge Steenanjer* Dianthus deltoides tabel 2 kw
Dw ergviltkruid Filago minima ge Stekelbrem Genista anglica ge
Gew one dotterbloem Caltha palustris ssp. palustris tabel 1 Stijve ogentroost Euphrasia stricta ge
Grasklokje Campanula rotundifolia tabel 1 Tongvaren Asplenium scolopendrium tabel 2
Jeneverbes Juniperus communis tabel 2 ge Vlottende bies Scirpus f luitans kw
Klein blaasjeskruid Utricularia minor kw Wilde gagel Myrica gale tabel 2 ge
Kleine maagdenpalm* Vinca minor tabel 1 Wilde marjolein* Origanum vulgare tabel 2
Kleine zonnedauw Drosera intermedia tabel 2 ge Wilde tijm* Thymus serpyllum be
Koningsvaren Osmunda regalis tabel 1 Wondklaver* Anthyllis vulneraria kw
Kruipbrem Genista pilosa kw

* adventieve soort die op het Vliegveld mogelijk is ingeburgerd.

status status

 

Dwergviltkruid 
Dwergviltkruid is een pionier van open, voed-
selarme en droge zandgrond. Zij is uitsluitend 
aangetroffen in het natuurontwikkelingsgebiedje 
bij de Vliegveldstraat. Hier werden ongeveer 
100 exemplaren gezien. 
 
Gewone dotterbloem 
Deze kwelindicator is op slechts één locatie 
aangetroffen: een A-watergang van Water-
schap Regge en Dinkel nabij de Weerselose 
Weg. Zij staat hier onderaan het talud. Deze 
groeiplaats was in 2008 ook al bekend bij het 
waterschap. 
 
Grasklokje 
In 2010 is het grasklokje in een tweetal deelge-
bieden op het vliegveld vastgesteld. In één van 
beide deelgebieden komen 15 groeiplaatsen 
voor met in totaal vele honderden bloeiende 
exemplaren. 
 
Jeneverbes 
Van deze inheemse naadboom is één groei-
plaats ontdekt. Het betreft een oude levens-
krachtige jeneverbes op een boswal in het Na-
tura2000-gebied ‘Lonnekermeer’. Deze groei-
plaats was in 1996 ook al bekend bij de provin-
cie Overijssel. 
 
Klein blaasjeskruid 
Deze vleesetende plant is op slechts één loca-
tie aangetroffen. Het betreft een grotendeels 
verland poeltje aan de oostzijde van het vlieg-
veld, aan de voet van de Lonnekerberg. In het 
poeltje groeien enkele honderden exemplaren. 
 
Kleine zonnedauw 
Deze pionier van vochtige tot natte (geplagde) 

heide, is vastgesteld in het hooiland/plagveld 
in het Hartjesbos nabij de Vliegveld straat en 
aan de oostzijde van het vliegveld aan de voet 
van de Lonnekerberg. Op deze laatste groei-
plaats staat zij samen met onder andere tre-
krus, moeraswolfsklauw en echt duizendgul-
denkruid in een heischrale wegberm waar 
kwel uittreedt. 
 
Koningsvaren 
Deze varen is op een tweetal locaties aange-
troffen: een ven nabij spoor in Natura2000-
gebied ‘Lonnekermeer’ en het hooi-
land/plagveld in het Hartjesbos. Bij het ven 
groeit koningsvaren op de oever en op de 
plagstrook bij het hooiland staat zij tussen 
dubbelloof, gewone dophei, moeraswolfs-
klauw en kleine zonnedauw. Op beide groei-
plaatsen is slechts één exemplaar gevonden. 
 
Kruipbrem 
Deze dwergstruik is op zeven locaties op het 
vliegveld bekend geworden. Hij groeit langs 
de Kleine baan (5 groeiplaatsen) en Grote 
baan (twee groeiplaatsen). Meestal zijn er per 
groeiplaats één of enkele planten waargeno-
men. 
 
Moerashertshooi 
Moerashertshooi is op één locatie aangetrof-
fen: in een ven nabij  de spoorlijn door het 
Natura2000-gebied ‘Lonnekermeer’. Zij staat 
hier tussen vlottende bies, veenpluis, water-
navel en moerasstruisgras en is talrijk (100-en 
ex.). 
 
Moeraswolfsklauw 
Deze soort van vochtige tot natte (geplagde) 
heide, is vastgesteld in het hooiland/plagveld 
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in het Hartjesbos nabij de Vliegveldstraat, op 
een klein heideveld op het Vliegveld en aan de 
oostzijde van het Vliegveld aan de voet van de 
Lonnekerberg. Op deze laatste groeiplaats 
staat zij samen met onder andere trekrus, klei-
ne zonnedauw en echt duizendguldenkruid in 
een heischrale wegberm waar kwel uittreedt. 
 
Rietorchis 
Op het vliegveld zijn acht groeiplaatsen van 
rietorchis ontdekt. Zij komt vooral in de omge-
ving van de Kleine baan voor. Daar zijn in totaal 
tenminste 150 bloeiende exemplaren geteld. Zij 
staat op de meer vochtige delen van de gras-
landen met soorten als echte koekoeksbloem, 
pitrus, zwarte zegge en gewoon reukgras. 
 
Slanke sleutelbloem 
In 2010 is één groeiplaats van slanke sleutel-
bloem vastgesteld (1 ex.). Het betreft het talud 
van een sloot naast het fietspad langs de 
Weerselose Weg, ter hoogte van ‘De Koperen 
Bol’. Waarschijnlijk is deze groeiplaats ontstaan 
uit zaden die met hoog water vanuit een nabij-
gelegen beekje in de Grefteberghoek deze 
sloot zijn ingestroomd. Langs dat beekje is in 
2008 namelijk een populatie ontdekt (bron: Wa-
terschap Regge en Dinkel). 
 
Steenanjer 
Van deze soort zijn in 2010 vijf groeiplaatsen 
bekend geworden. De meeste liggen langs de 
grote baan. Hoewel deze soort in de regio wel 
bekend is, lijken de waarnemingen ‘dubieus’ 
(zie bevertjes). Per groeiplaats staan één tot 25 
exemplaren. Steenanjer staat langs de Grote 
baan in gezelschap van bevertjes, scherpe fijn-
straal, wilde marjolein, wilde tijm en wondkla-
ver. 
 
Stekelbrem 
Stekelbrem komt verspreid over het vliegveld 
voor met in totaal 15 groeiplaatsen met één tot 
vele tientallen exemplaren per groeiplaats. De 
meeste groeiplaatsen liggen in het midden van 
het vliegveld. Zij staat vaak op heischrale plek-
ken met soorten als struikhei, gewone dophei, 
trekrus en zandstruisgras. 
 
Stijve ogentroost 
Van stijve ogentroost zijn 27 groeiplaatsen met 
in totaal enkele duizenden exemplaren vastge-
steld. Daarmee is dit de meest talrijke vaatplant 
van de Rode lijst. Concentraties van groeiplaat-

sen zijn met name ten oosten van de Grote 
baan en ten noorden van de Kleine baan te 
vinden. 
 
Tongvaren 
Deze varen is op één groeiplaats vastgesteld 
nabij Kamp Overmaat. Het betreft een groei-
plaats met één exemplaar op een beekoever. 
 
Vlottende bies 
Vlottende bies is op drie locaties aangetroffen: 
in een ven nabij de spoorbaan in het Natu-
ra2000-gebied ‘Lonnekermeer’ (vele 100-en 
ex.), in een klein bosven 150 meter ten zuid-
oosten hiervan (vele 100-en ex.) en in het na-
tuurontwikkelingsgebied langs de Hesbeek (2-
5 ex.). Zij staat op deze locaties tussen moe-
rashertshooi, snavelzegge, veenpluis, water-
navel en moerasstruisgras. 
 
Wilde gagel 
Deze soort is in 2010 op een drietal locaties 
aangetroffen: langs een ven nabij de spoor-
baan in het Natura2000-gebied ‘Lonneker-
meer’ (enkele 10-en ex.), langs een klein bos-
ven 150 meter ten zuidoosten hiervan (onge-
veer 100 ex.) en in een berkenbroekbosje 
langs de Vliegveldstraat (2-5 ex.). 
 
Wilde marjolein 
Deze soort is in 2010 waargenomen op drie 
locaties langs de Grote baan. Het gaat om 
één of enkele bloeiende exemplaren per 
groeiplaats. De waarnemingen lijken ‘dubieus’ 
(zie bevertjes), vooral omdat wilde marjolein 
van origine (nagenoeg) uitsluitend in het rivie-
rengebied voorkomt. Wilde marjolein staat 
langs de Grote baan in gezelschap van bever-
tjes, scherpe fijnstraal, steenanjer, wilde tijm 
en wondklaver. 
 
Wilde tijm 
Wilde tijm is in 2010 op slechts één locatie 
aangetroffen langs de Grote baan. Het gaat 
om het meest noordelijke deel van de Grote 
baan. Er zijn daar twee tot vijf exemplaren 
vastgesteld. Wilde tijm staat langs de Grote 
baan in gezelschap van bevertjes, scherpe 
fijnstraal, steenanjer, wilde marjolein en 
wondklaver. De waarnemingen lijken ‘dubieus’ 
(zie bevertjes). 
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Wondklaver 
Wondklaver is op slechts één locatie langs de 
Grote baan vastgesteld. Het gaat om het meest 
noordelijke deel van de Grote baan. Er zijn daar 
6 tot 25 exemplaren vastgesteld. Wondklaver 
staat langs de Grote baan in gezelschap van 
bevertjes, scherpe fijnstraal, steenanjer, wilde 
marjolein en wilde tijm. De waarnemingen lijken 
‘dubieus’ (zie bevertjes). 
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4. ANALYSE 
 
 
 
 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de waarnemingen van 
beschermde soorten per soortgroep dan wel 
soort geanalyseerd. Daarbij wordt gebruik ge-
maakt van actuele verspreidingsinformatie uit 
eerdere onderzoeken en diverse verspreidings-
atlassen. Voor een aantal soortgroepen wordt 
tevens ingegaan op de aantalsontwikkeling in 
vergelijking met eerdere onderzoeksjaren. 
 
 

4.2 Vogels 

Bureaustudie 
Bij de analyse van de resultaten ten aanzien 
van (broed)vogels is gebruik gemaakt van de 
provinciale kartering van het Vliegveld in 1997 
(Provincie Overijssel, 2009), de flora- en fauna-
onderzoeken van het Vaneker (Eelerwoude, 
2004 en 2010), het faunaonderzoek Hanze-
poort-West (Eelerwoude, 2005) en het Fauna-
onderzoek van Landschap Overijssel (Van der 
Sluis, 2008). De waarnemingen van het laatst-
genoemde onderzoek zijn aan de versprei-
dingskaarten in de bijlagen toegevoegd. 
 
Deelgebied Vliegveld 
Het deelgebied Vliegveld blijkt bijzonder rijk aan 
kritische broedvogels van bloemrijke, droge tot 
vochtige graslanden. Het gaat om soorten als 
veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart die 
door intensieve landbouw in de omgeving niet 
of nauwelijks (meer) voorkomen. Op de voor-
malige luchthaven zijn in de periode tussen 
1987 en 1991 landbouwpercelen omgevormd 
naar schraalgraslandvegetaties (Van der Zee, 
1995). Vervolgens is hier een verschralingsbe-
heer toegepast. Dit lijkt de voornaamste reden 
voor de hoge dichtheid aan deze graslandzan-
gers. Het aantal territoria van de veldleeuwerik 
nam toe van 84 paar in 1997 tot 116 paar in 
2006 (Provincie Overijssel, 2009 / Van der 
Sluis, 2008). Het in 2010 vastgestelde aantal 
van 105 paar is iets kleiner, maar nog steeds 
een aanzienlijk aantal. De aantalsontwikkeling 
van de graspieper laat een stijging zien van 9 
paar in 1997 naar 20 paar in 2010. De gele 

kwikstaart nam toe van 1 paar in ’97 tot 4 paar 
in 2010. Tabel 11 geeft een overzicht van de 
aantallen in beide onderzoeksjaren. De weer-
gegeven aantallen in 2010 kunnen afwijken 
van het totaaloverzicht in tabel 6, omdat de 
getallen zijn aangepast aan een vergelijkbaar 
onderzoeksgebied in beide jaren. Het doel 
van het verschralingsbeheer, namelijk het 
verkleinen van de kans op botsingen van het 
vliegverkeer met grote(re) vogelsoorten, lijkt 
zeer effectief. Territoria van weidevogels als 
kievit zijn alleen aangetroffen aan de randen 
van het deelgebied, buiten de hekken van de 
voormalige vliegbasis. De wulp, waarvan in 
1997 nog 1 territorium werd vastgesteld, ont-
breekt nu. De aantalsontwikkeling van de 
kwartel van 4 paar in 1997 naar 1 paar (bin-
nen de vliegbasis) nu is minder goed ver-
klaarbaar. De aantallen bij deze vrij kritische 
soort schommelen echter sterk van jaar op 
jaar, waarbij er sprake is van piek- en dalja-
ren. 
Het verschralingsbeheer is vermoedelijk ook 
een belangrijke oorzaak voor de toename van 
roodborsttapuit van 1 paar in 1997 naar 2 
paar (in een vergelijkbaar gebied) in 2010. 
Ook het paartje paapje, dat zich overigens in 
de aangrenzende vrij extensieve graslandper-
celen buiten de hekwerken heeft gebroed, kan 
hier alleen voorkomen dankzij de aanwezig-
heid van de bloemrijke graslanden op de 
voormalige vliegbasis. Aan het einde van het 
broedseizoen werden enkele jonge paapjes 
gezien. 
 
Een tweede, minstens zo belangrijke groep 
van kritische broedvogels betreft soorten van 
struwelen en structuurrijke bosranden. Opval-
lend is het grote aantal van geelgors, boom-
pieper, kneu en braamsluiper. Een vergelijking 
met 1997 laat voor boompieper, kneu en 
braamsluiper een groei zien van resp. 129%, 
167% en 1.100%. Het aantal van geelgors 
nam juist af van 40 paar naar 32 paar in 2010 
(- 20%). Een vergelijking met de ligging van 
de territoria tussen beide onderzoeksjaren 
toont opvallende gelijkenis. De afname van de 
soort lijkt zich alleen te hebben voorgedaan in 
het bosgebied aan de noordzijde van het 



Onderzoek Flora- en faunawet Luchthaven Twente 
 
 

26 

1997* 2010 1997* 2010

appelvink 8 20 holenduif 3 0
bonte vliegenvanger 5 1 houtsnip 0 7
boomklever 10 10 huismus ? 7
boomkruiper 14 10 kleine bonte specht 1 3
boompieper 17 22 kneu 0 11
bosrietzanger ? 9 koekoek 4 0
bosuil 1 3 kuifmees 10 3
braamsluiper 3 8 kw artel 5 1
buizerd 1 2 matkop 8 3
ekster ? 1 patrijs 2 1
f itis 1 veel putter 0 3
geelgors 40 32 ransuil 0 1
gekraagde roodstaart 13 8 rietgors 1 0
gele kw ikstaart 1 4 roodborsttapuit 1 2
glanskop 9 7 sperw er 0 1
goudhaan ? 7 spotvogel 4 0
goudvink 7 10 torenvalk 2 1
grasmus 51 41 veldleeuw erik 84 102
graspieper 9 20 vuurgoudhaan 0 1
grauw e klauw ier 1 0 w espendief 0 1
grauw e vliegenvanger 7 2 w ielew aal 0 1
groene specht 3 4 w ulp 1 0
groenling ? 3 zw arte mees 2 1
grote bonte specht 7 14 zw arte roodstaart 6 4
grote lijster 5 2 zw arte specht 1 1

* Bron: Provincie Overijssel, 2009.

Tabel 11. Overzicht aantal territoria / broedparen van minder algemene broedvogelsoorten in 1997 en 2010 in 
een vergelijkbaar gebied binnen het Vliegveld. 

 

vliegveld. Mogelijk een gevolg van de bouw van 
een aantal nieuwe loodsen waardoor leefge-
bied verloren is gegaan. Het totale aantal van 
41 territoria geelgors is echter aanzienlijk, zeker 
in vergelijking met de slechts 3 paar die in 2007 
in de omringende natuurterreinen van Land-
schap Overijssel zijn aangetroffen (Van der 
Sluis, 2008). Het Vliegveld kan terecht als een 
bolwerk voor de soort worden beschouwd. Kriti-
sche struweelvogels als grauwe klauwier, geel-
gors en nachtegaal zijn niet vastgesteld hoewel 
er ogenschijnlijk wel veel geschikt biotoop aan-
wezig is. Van de grauwe klauwier werd in 1997 
nog een territorium aangetroffen in de omge-
ving waar nu het paapje is vastgesteld. De 
spotvogel was in 1997 nog aanwezig met ten-
minste 4 territoria. De nachtegaal is geen van 
beide onderzoeksjaren aangetroffen. 
 

De bossen op het Vliegveld zijn voor het me-
rendeel jonger dan 50 jaar. Oudere bosele-
menten bestaan uit opstanden van grove den, 
zomereik en ruwe berk en uit restanten van 
bomenrijen, houtwallen en laanbeplanting. 
Opmerkelijk is daarom het relatief grote aantal 
van broedvogels van oude(re) bossen zoals 
appelvink, boomklever, boomkruiper, bosuil, 
glanskop, grote bonte specht en groene 
specht. Vermoedelijk wordt dit deels veroor-
zaakt door de aanwezigheid van veel oud bos 
in de omliggende natuurterreinen zoals de 
Lonnekerberg, ’t Holthuis en Hof Espelo. Maar 
ook het ouder worden van de bosopstanden 
lijkt een oorzaak. Dit blijkt ondermeer uit een 
explosieve toename van een soort als fitis 
waarvan in 1997 slechts 1 territorium wordt 
vermeld. Hoewel aantalsgegevens van de fitis 
ontbreken is het duidelijk dat het in 2010 gaat 
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2004* 2010 2004* 2010

appelvink 5 3 groenling 3 3
bonte vliegenvanger 8 2 grote bonte specht 4 9
boomklever 13 12 grote lijster 1 0
boomkruiper 21 8 holenduif 1 0
bosuil 5 2 houtsnip 1 1
braamsluiper 1 0 huismus ? 5
buizerd 1 1 kuifmees 1 3
fazant 1 0 matkop 0 1
ekster 0 0 ransuil 0 3
gekraagde roodstaart 2 2 scholekster 1 1
glanskop 5 4 sperw er 0 1
goudhaan 5 1 staartmees 5 5
goudvink 0 3 torenvalk 2 0
grasmus 1 1 w aterhoen 1 0
grauw e vliegenvanger 3 4 w itte kw ikstaart 2 3
groene specht 3 3
* Bron: Eelerwoude, 2004

Tabel 12. Overzicht aantal territoria / broedparen van minder algemene broedvogelsoorten in 2004 en 2010 
in een vergelijkbaar gebied binnen Zuidkamp. 
 

 

om vele tientallen, zo niet enkele honderden 
territoria. Ook de aantalstoename van een soort 
als goudvink is mogelijk een gevolg van het 
ouder en meer geschikt worden van de bosop-
standen. Matkop en wielewaal zijn kenmerkend 
voor vochtige tot natte (loof)bossen en komen 
met name voor in de natte boselementen aan 
de noordzijde van het Vliegveld en rond de 
Lonnekerberg. Aantalsontwikkelingen zoals de 
sterke afname van soorten als gekraagde rood-
staart (van 13 naar 8 paar), en grauwe vliegen-
vanger (van 7 naar 2 paar) en het verdwijnen 
van een soort als koekoek (van 4 paar in 1997), 
lijken meer relatie te hebben met landelijke 
trends, waar vooral een verslechterde situatie in 
de overwinteringsgebieden in Afrika een be-
langrijke oorzaak van de afname blijkt te zijn. 
 
Roofvogels komen in opvallend kleine aantallen 
voor. Het gaat om buizerd, havik, torenvalk en 
sperwer. Van de in 1997 vastgestelde boom-
valk en wespendief (beiden 1 paar) zijn in 2010 
geen waarnemingen gedaan die wijzen op de 
aanwezigheid van een broedgeval of territori-
um. Wel werd in augustus een jagende boom-
valk waargenomen. Een foeragerende wes-
pendief is eind juni op enige afstand van het 

Vliegveld ten noorden van Zuidkamp waarge-
nomen. Een oorzaak voor het relatief kleine 
aantal roofvogels ligt mogelijk in het verschra-
lingsbeheer, waardoor in het open gebied van 
het Vliegveld relatief weinig grote(re) prooien 
als houtduif en konijn voorkomen. Tijdens de 
veldbezoeken zijn ook slechts sporadisch en-
kele jagende buizerds en torenvalken waar-
genomen. Het intensieve en voedselrijke 
agrarische gebied in de omgeving heeft voor 
deze soorten in die zin veel meer te bieden. 
Bovendien is de vegetatie hier doorgaans kor-
ter, waardoor prooidieren eenvoudiger kunnen 
worden opgespoord en gevangen. Het nage-
noeg ontbreken van de ekster (1 paar) en het 
relatief geringe aantal territoria van zwarte 
kraai past in dit beeld. 
 
Deelgebied Zuidkamp 
De broedvogelbevolking binnen het deelge-
bied Zuidkamp bestaat vooral uit algemene 
soorten van een parkachtig, half-open land-
schap. De aanwezigheid van oude bosele-
menten en laanbeplanting komt naar voren in 
flinke aantallen van kenmerkende soorten van 
oude (loof)bossen als boomklever, boomkrui-
per, appelvink, glanskop, grauwe vliegenvan-
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ger, bosuil, grote bonte specht en groene 
specht. Binnen het deelgebied zijn ook een ter-
ritorium van buizerd en sperwer aangetroffen. 
De nestlocatie van de buizerd is gevonden in 
een bosperceel centraal in het gebied. De nest-
locatie van de sperwer (indien al aanwezig bin-
nen het plangebied) kon niet worden achter-
haald. Een vergelijking met de resultaten van 
een onderzoek uit 2004 maakt duidelijk dat de 
vastgestelde aantallen van de meeste soorten 
vergelijkbaar zijn. De torenvalk waarvan in 2004 
nog 2 territoria zijn vastgesteld werd in 2010 
niet meer in het gebied waargenomen. Opval-
lend is verder de ogenschijnlijke afname van de 
boomkruiper (van 21 naar 8 paar) en bonte 
vliegenvanger (van 8 naar 2 paar). Mogelijk een 
gevolg in onderzoeksopzet en een verschil in 
de periodes waarin de veldrondes in beide ja-
ren zijn uitgevoerd. Dit kan ook een verklaring 
zijn voor de ogenschijnlijk sterke toename van 
grote bonte specht (van 4 naar 9 paar). 
 
Overige deelgebieden 
De broedvogels binnen de deelgebieden Vlieg-
veldstraat, Prins Bernhardkamp en Overmaat 
bestaan voornamelijk uit algemene soorten van 
een bosrijke, deels stedelijke omgeving. Op het 
nog grotendeels onbegroeide natuurontwikke-
lingsgebiedje langs de Hesbeek zijn 2 territoria 
van kleine plevier aangetroffen. Ook werden er 
3 paar kievit en 1 paar scholekster vastgesteld. 
In het bosgebied net ten zuiden van de Vlieg-
straat werd een territorium ransuil opgetekend. 
De bospercelen aan weerszijden van de Vlieg-
veldstraat zijn rijk algemene soorten als kool-
mees, vink, winterkoning en naaldhoutsoorten 
als goudhaan. De geelgors ontbreekt in dit 
deelgebied, wel komt de boompieper voor (2 
paar). 
Binnen Prins Bernhardkamp komen door de 
aanwezigheid van oud(er) bos en laanelemen-
ten een aantal kenmerkende soorten van oude 
(loof)bossen voor. Het gaat om houtsnip (1 
paar), grauwe vliegenvanger (2 paar), grote 
bonte specht (2 paar), boomklever (5 paar), 
bosuil (1 paar), glanskop (3 paar) en groene 
specht (1 paar). In het verruigde perceel ten 
zuiden van het Prins Bernhardkamp broeden 
voornamelijk algemene soorten van ruigten en 
opslag. Kenmerkende soorten zijn grasmus (3 
paar) en bosrietzanger (2 paar). 
In en rond Overmaat valt met name het grote 
aantal nestkasten op rond de woningen. In de 
nestkasten broeden soorten als koolmees, pim-

pelmees, boomklever maar ook minder alge-
mene holenbroeders als gekraagde roodstaart 
(2 paar) en bonte vliegenvanger (2 paar). De 
aanwezigheid van enkele vrij oude bosop-
standen komt ondermeer naar voren in de 
aanwezigheid van soorten als groene specht 
(1 paar), glanskop (1 paar) en grote bonte 
specht (1 paar). 
 
 

4.3 Vleermuizen 

Bureaustudie 
Bij de analyse van de resultaten ten aanzien 
van vleermuizen is gebruik gemaakt van de 
flora- en faunaonderzoeken van het Vaneker 
(Eelerwoude, 2004 en 2010), het faunaonder-
zoek Hanzepoort-West (Eelerwoude, 2005), 
de Werkatlas Zoogdieren van Overijssel 
(Hoekstra et al., 2010) en het Faunaonder-
zoek van Landschap Overijssel (Van der 
Sluis, 2008). De waarnemingen van de aan-
gegeven onderzoeken zijn aan de versprei-
dingskaarten in bijlagen toegevoegd. 
 
Deelgebied Vliegveld 
De waarnemingen van vleermuizen binnen 
het deelgebied Vliegveld concentreren zich in 
de groene randen rondom beide startbanen. 
Het ontbreken van waarnemingen in het cen-
trale deel rond de startbanen geeft niet hele-
maal een juist beeld. Vanwege de jonge leef-
tijd van de beplanting en het ontbreken van 
geschikte gebouwen als verblijfplaats, is het 
centrale deel namelijk minder intensief onder-
zocht. Duidelijk is wel dat dit deel van het ge-
bied door slechts kleine aantallen foerageren-
de vleermuizen wordt gebruikt.  
 
Vleermuizen maken in het zomerhalfjaar ge-
bruik van een netwerk van verblijfplaatsen 
waar ze, afhankelijk van de functie en ge-
schiktheid van de verblijfplaats, korte of lange-
re tijd in verblijven. De keuze van de verblijf-
plaats is ondermeer afhankelijk van het voed-
selaanbod in de omgeving. Daarnaast blijken 
ook weersinvloeden een grote rol te spelen. 
Op warme dagen worden bijvoorbeeld meer 
koele verblijfplaatsen opgezocht, op koude 
dagen juist warmere zomerverblijven. Door dit 
gedrag varieert het terreingebruik dan ook 
sterk gedurende het seizoen. Tussen de ver-
schillende jaren blijken de verschillen aanzien-
lijk kleiner. Vleermuizen zijn in die zin zeer 
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trouw aan verblijfplaatsen en het terreingebruik. 
De verspreidingskaarten van de verschillende 
vleermuissoorten in de bijlagen geven welis-
waar een goed beeld van de verspreiding en 
het terreingebruik, maar zijn dus niet volledig 
als het gaat om bijvoorbeeld verblijfplaatsen en 
vliegroutes. 
 
Gewone dwergvleermuis 
De gewone dwergvleermuis is veruit de meest 
algemene en meest talrijke soort. Binnen het 
Vliegveld gaat om enkele honderden tot enkele 
duizenden dieren. De waarnemingen van deze 
gebouwbewonende soort concentreren zich op 
plaatsen waar (bij voorkeur in de directe omge-
ving van de verblijfplaats) veel geschikt foera-
geergebied aanwezig is in de vorm van bijvoor-
beeld bomenrijen, bosranden en houtwallen. 
Vliegroutes zijn op diverse plaatsen aangetrof-
fen met name tussen verblijfplaatsen en foera-
geergebieden. Het aantal (potentiële) verblijf-
plaatsen in het gebied is beperkt. Binnen het 
hekwerk van de voormalige vliegbasis zijn al-
leen in gebouwen rond de Ooststrip enkele 
verblijfplaatsen bekend geworden. Het gaat om 
relatief kleine aantallen van maximaal enkele 
tientallen dieren. Gelet op het tijdstip van de 
waarnemingen kan het gaan om zowel kraam-
verblijven als verblijfplaatsen van kleine groep-
jes mannetjes. De gebouwen aan de noordzijde 
van het Vliegveld en in Oostkamp bestaan over 
het algemeen uit loodsen, shelters en bunkers 
en zijn weinig geschikt als (zomer)verblijfplaats. 
Wel zijn hier en in de omgeving van geschikte 
en bekende verblijfplaatsen kleine aantallen 
baltsende dwergvleermuizen aangetroffen. Mo-
gelijk hebben deze gebouwen wel een functie 
als paarverblijf en/of als overwinteringslocatie. 
Gelet op de verzamelde waarnemingen gaat 
het vermoedelijke om zeer kleine aantallen. 
Van de vastgestelde vliegroutes vallen met na-
me de vliegroutes langs de Vliegveldstraat en 
de Grefteberghoekweg op. De vliegroutes wor-
den gebruikt door vele tientallen gewone 
dwergvleermuizen en sluiten aan op de vastge-
stelde dan wel vermoedelijke verblijfplaatsen. 
De vliegroute in de laanbeplanting van de Knol-
lerveldweg betreft waarschijnlijk vleermuizen 
die afkomstig zijn van verblijfplaatsen op erven 
aan de noordzijde van het vliegveld. De gewo-
ne dwergvleermuizen op vliegroute langs de 
Oude Deventerweg komen vermoedelijk uit 
verblijfplaatsen van erven langs deze weg. 
 

Ruige dwergvleermuis 
De ruige dwergvleermuis is verspreid door het 
gebied aangetroffen. De meeste waarnemin-
gen hebben betrekking op kleine aantallen 
foeragerende vleermuizen. Het aantal waar-
nemingen is relatief klein. Dat geldt zeker ook 
voor het aantal waarnemingen van baltsende 
ruige dwergvleermuizen. Verblijfplaatsen of 
vliegroutes zijn niet vastgesteld. 
Tijdens het faunaonderzoek in 2007 zijn in de 
natuurterreinen rond het vliegveld slechts en-
kele ruige dwergvleermuizen waargenomen 
(Van der Sluis, 2008). 
 
Gewone grootoorvleermuis 
De grootoorvleermuis is door het gebruik van 
zijn zgn. ‘fluistersonar’ een erg lastig waar te 
nemen soort. Het verspreidingsbeeld in de 
kaartbijlagen is vermoedelijk dan ook verre 
van volledig. Het is waarschijnlijk dat de soort 
op diverse plaatsen binnen het plangebied 
foerageert. De talrijk aanwezige shelters en 
loodsen kunnen daarbij een belangrijke func-
tie hebben als foerageergebied tijdens minder 
gunstige weersomstandigheden (harde wind, 
neerslag), al is dit tijdens het veldonderzoek 
niet vastgesteld. Van de soort is namelijk be-
kend dat ze regelmatig foerageren in gebou-
wen. Het veldwerk heeft zich echter vooral 
gericht op oude(re) groenstructuren, water-
elementen en verblijfplaatsen in gebouwen. 
De binnenzijde van een aantal gebouwen is 
alleen tijdens de veldronde naar overwinte-
rende vleermuizen geïnspecteerd. Zomerko-
lonies van de gewone grootoorvleermuis in de 
omgeving zijn niet bekend, maar worden in 
ieder geval vermoed op Hof Espelo en ’t Hol-
thuis (Van der Sluis, 2008). 
 
In een bunker en een trafogebouwtje aan de 
noordzijde van het Vliegveld zijn in november 
resp. 2 en 1 overwinterende gewone groot-
oorvleermuis aangetroffen (foto 1). Het gaat 
om bekende winterverblijven die jaarlijks door 
medewerkers van de provincie worden geteld. 
In een derde bekende overwinteringslocatie in 
een kleine bunker aan de westzijde van het 
vliegveld zijn tijdens de inspectie in november 
2010 geen overwinterende vleermuizen aan-
getroffen. In het winterseizoen 2008-2009 
werden hier 7 grootoorvleermuizen aangetrof-
fen. In de winter van 2009-2010 ging het om 3 
grootoren. In geen van de drie bekende over-
winteringslocaties zijn uit deze winterperiode 
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waarnemingen bekend van andere overwinte-
rende soorten (Provincie Overijssel, 2010). 
In de objecten aan de noordzijde van het Vlieg-
veld zijn in 2008-2009 resp. 1 en geen groot-
oorvleermuizen vastgesteld en in 2009-2010 
resp. 1 en 3 dieren. Een winterverblijfplaats is 
ook bekend in een bunker op ’t Holthuis en in 
een trafogebouwtje op de Lonnekerberg. In het 
trafohuisje werden in 2007 twee grootoren aan-
getroffen (Van der Sluis, 2008). In de bunker op 
’t Holthuis is het aantal grootoorvleermuizen dat 
hier overwintert samen met franjestaart jaarlijks 
toegenomen van 8 exemplaren in 2004 tot 13 
exemplaren in 2007 (Van der Sluis, 2008). 
 
Laatvlieger 
De waarnemingen van laatvlieger laten in het 
kaartbeeld drie concentraties zien. Een eerste 
concentratie van voornamelijk foeragerende 
dieren is aangetroffen in de omgeving van de 
erven rond de Sniedersveldweg en Weerselo-
seweg. De laatvlieger is een gebouwbewonen-
de soort. De waarneming op een erf hier van 
zwermende dieren wijst op de aanwezigheid 
van een verblijfplaats. Duidelijk is dat de op-
gaande beplantingen in deze omgeving een 
functie hebben als vliegroute tussen verblijf-
plaatsen en foerageergebieden. 
Aan de noordzijde van het Vliegveld is een 
tweede concentratie van foeragerende laatvlie-
gers vastgesteld. Het gaat om waarnemingen in 
een relatief korte periode. Gedurende diverse 
veldbezoeken hier zijn helemaal geen laatvlie-
gers waargenomen. Mogelijk werden de dieren 
aangetrokken door een onbekende voedsel-
bron (b.v. kevers) die hier gedurende korte tijd 
in flinke aantallen aanwezig was. 
Tot slot werden rond de Ooststrip en Oostkamp 
kleine aantallen foeragerende laatvliegers 
waargenomen. Evenals op de locatie aan de 
noordzijde van het Vliegveld zijn ook hier geen 
aanwijzingen verkregen voor verblijfplaatsen in 
gebouwen in de omgeving. 
 
Rosse vleermuis 
De rosse vleermuis is in hoofdzaak waargeno-
men aan de (noord)westkant van het Vliegveld. 
Ondanks intensief veldwerk zijn geen verblijf-
plaatsen van deze boombewonende soort be-
kend geworden. Opvallend in het versprei-
dingsbeeld is het nagenoeg ontbreken van 
waarnemingen in de omgeving van de Lonne-
kerberg. Van de Lonnekerberg zijn ook geen 

waarnemingen bekend uit het faunaonderzoek 
in 2007 (Van der Sluis, 2008). 
Tijdens het onderzoek in Hanzepoort-West in 
2005 zijn veel foeragerende rosse vleermui-
zen waargenomen op en rond de Pannekoe-
kenplas. De verblijfplaats kon helaas niet ach-
terhaald worden maar bevond zich op korte 
afstand, vermoedelijk in beplanting langs de 
Deurningerbeek (Eelerwoude, 2005). Verblijf-
plaatsen zijn ook vastgesteld in ’t Holthuis in 
2003 en in 2007. De verblijfplaatsen die hier in 
2007 zijn aangetroffen bevonden zich alle-
maal in Amerikaanse eik (Van der Sluis, 
2008). In juli 2007 werden tenminste 31 uit-
vliegende dieren geteld. Ook op Hof Espelo 
zijn enkele verblijfplaatsen bekend (Van der 
Sluis, 2008). Van belangrijke vliegroutes is bij 
deze soort geen sprake, omdat de dieren op 
doorgaans flinke hoogte boven het landschap 
vliegen en zich weinig aantrekken van op-
gaande landschapselementen. 
 
Watervleermuis 
Watervleermuizen foerageren bij voorkeur 
boven waterelementen zoals plassen, rivieren 
en beken. Met uitzondering van een langs-
vliegende watervleermuis langs de Snieders-
veldweg zijn in het deelgebied Vliegveld geen 
watervleermuizen aangetroffen. Gelet op het 
feit dat binnen dit deelgebied nauwelijks wa-
terelementen voorkomen, een verklaarbaar 
beeld. 
Leuk is de melding in 2007 van een vliegroute 
van watervleermuis boven de Jufferbeek bui-
ten het plangebied (Van der Sluis, 2008). 
Vermeld wordt dat hier in juli 2007 zes langs-
vliegende watervleermuizen zijn gezien die 
kwamen aanvliegen uit de richting van de 
Pannekoekenplas. De waarneming sluit naad-
loos aan op de bevindingen uit het onderzoek 
in Hanzepoort West twee jaar eerder (Eeler-
woude, 2005). Toen werd langs de Land-
kruisweg ten zuiden van de Pannenkoeken-
plas een belangrijke vliegroute van tientallen 
watervleermuizen vastgesteld. Deze dieren 
foerageerden boven de Pannenkoekplas en 
waren afkomstig van een vermoedelijke ver-
blijfplaats in laanbeplanting langs deze weg. 
Het ging om een verblijfplaats van tenminste 
50 dieren. Enkele dieren kwamen in de vroe-
ge ochtend aangevlogen uit de richting van de 
Jufferbeek die genoemd wordt in het fauna-
onderzoek uit 2007. 
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Foto 3. Overwinterende bruine grootoorvleer-
muis in bunker aan noordzijde van het vliegveld. 

Baardvleermuis spec. 
Van de baardvleermuis komen in Nederland 
twee soorten voor, de gewone baardvleermuis 
en de Brandts vleermuis, die op basis van ge-
luidswaarnemingen alleen, niet van elkaar zijn 
te onderscheiden. De waarnemingen rond de 
Lonnekerberg kunnen dus op beide soorten 
betrekking hebben. Determinatie van de soort 
ten opzichte van andere ‘myotis-soorten’ is 
(mede) gebaseerd op analyse van geluidsop-
names in Batsound.  
De waarnemingen op het Vliegveld hebben be-
trekking op kleine aantallen foeragerende en 
langsvliegende dieren. De laanbeplanting langs 
de Greftenberghoekweg dat ook een functie 
heeft als vliegroute voor enkele tientallen ge-
wone dwergvleermuizen, dient ook als vliegrou-
te voor de baardvleermuis. Er zijn tenminste vijf 
langsvliegende dieren waargenomen. Verblijf-
plaatsen van baardvleermuizen bevinden zich 
zowel in gebouwen als in boomholten. Ondanks 
extra onderzoeksinspanningen kon de verblijf-
plaats niet achterhaald worden. De waarneming 
van een baardvleermuis aan de noordkant van 
het Vliegveld maakt duidelijk dat ook in deze 
omgeving vermoedelijk een populatie aanwezig 
is. Het is niet waarschijnlijk dat het dier de grote 
open ruimte van de hoofdstartbaan overvliegt 
en dus afkomstig is van de waarnemingen rond 
de Lonnekerberg. Mogelijk heeft een waarne-
ming hier van een niet nader gedermineerde 
myoot (myoot spec.) ook betrekking op baard-
vleermuis. Dat geldt ook voor de twee waarne-
mingen van myoten op de Lonnekerberg. Gelet 
op de afstand tussen de waarnemingen is het 
waarschijnlijk dat het gaat om verschillende 
(deel)populaties. 
 
Franjestaart 
De franjestaart is een soort die alleen aan de 
hand van geluidsopnames en vangst met ze-
kerheid op naam kan worden gebracht. Er zijn 
geen waarnemingen bekend geworden binnen 
het onderzoeksgebied, maar mogelijk heeft één 
van de waarnemingen van de niet nader gede-
termineerde ‘myoten’ betrekking gehad op fran-
jestaart. Het faunaonderzoek in 2007 heeft 
geen zomerwaarnemingen van de soort opge-
leverd (Van der Sluis, 2008). Wel is een over-
winteringslocatie bekend in een bunker op ’t 
Holthuis waar tevens grootoorvleermuizen 
overwinteren. Het aantal franjestaarten nam 
hier jaarlijks toe van 6 exemplaren in 2004 tot 
17 dieren in 2007 (Van der Sluis, 2008). 

Overige vleermuissoorten 
Uit de omgeving zijn geen waarnemingen ver-
richt dan wel bekend van andere vleermuis-
soorten zoals bosvleermuis, tweekleurige 
vleermuis of vale vleermuis. 
 
Overige deelgebieden 
 
Gewone dwergvleermuis 
Evenals als binnen het deelgebied Vliegveld is 
ook binnen de overige deelgebieden de ge-
wone dwergvleermuis veruit de meest alge-
mene en meest talrijke soort. Verblijfplaatsen 
zijn in diverse gebouwen aangetroffen. De 
vastgestelde aantallen zijn doorgaans beperkt 
en variëren van enkele dieren tot maximaal 
enkele tientallen vleermuizen. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat bij veel verblijfplaatsen 
geen gerichte telling van in- of uitvliegende 
vleermuizen is verricht. Het aantal vleermui-
zen dat van de betreffende verblijfplaats ge-
bruik maakt kan daardoor (aanzienlijk) groter 
zijn. Belangrijke vliegroutes zijn, met uitzonde-
ring van een kleine vliegroute binnen Prins 
Bernhardkamp, niet aangetroffen. Dit komt 
vermoedelijk omdat de foerageergebieden en 
verblijfplaatsen op korte afstand van elkaar 
liggen. Het aantal waarnemingen van foerage-
rende dieren is groot, zeker in vergelijking met 
het in oppervlakte veel grotere deelgebied 
Vliegveld. Per veldbezoek zijn binnen Prins 
Bernhardkamp en Zuidkamp vele tientallen 
foeragerende dieren waargenomen. Het klein-
schalige landschap binnen Overmaat, Prins 
Bernhardkamp en Zuidkamp vormt door de 
grote hoeveelheid aan opgaande beplanting 
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en bebouwing een ideaal landschap voor 
vleermuizen, in het bijzonder voor deze alge-
mene vleermuissoort. 
Baltsende dwergvleermuizen zijn zowel in Prins 
Bernhardkamp, Overmaat als in Zuidkamp 
aangetroffen. Baltswaarnemingen vormen een 
belangrijke indicatie voor de aanwezigheid van 
paarverblijven en/of overwinteringslocaties. 
Dwergvleermuizen overwinteren meestal solitair 
of in kleine groepjes op vorstvrije plaatsen in 
gebouwen zoals in spouwmuren. Gelet op het 
grote aanbod aan potentieel geschikte gebou-
wen, kunnen overwinterende dwergvleermuizen 
op veel plaatsen binnen de verschillende deel-
gebieden voorkomen. 
 
Het deelgebied Zuidkamp is ook in 2004 uitge-
breid onderzocht op flora en fauna. Het aan-
grenzende gebied aan de oost- en zuidkant, het 
Vaneker, is daarbij niet alleen in 2004 maar ook 
in 2008 op vleermuizen onderzocht. Beide on-
derzoeken hebben duidelijk gemaakt dat rond 
Zuidkamp twee belangrijke vleermuisvliegrou-
tes aanwezig zijn die aansluiten op (de omge-
ving van) Zuidkamp. Het gaat om de Vaneker-
beekweg en de Hegeboerweg (Eelerwoude, 
2004/2010). Door en langs de beplanting langs 
deze wegen vliegen ’s avonds enkele tientallen 
vleermuizen vanuit verblijfplaatsen in gebouwen 
in de stadsrand van Enschede naar de foera-
geergebieden in het groene buitengebied van 
ondermeer het Zuidkamp. Binnen het Zuidkamp 
zwermen de dieren vermoedelijk uit over de 
omgeving, waardoor duidelijke vliegroutes bin-
nen Zuidkamp nooit zijn vastgesteld. 
 
Gewone grootoorvleermuis 
Zoals al eerder opgemerkt is het verspreidings-
beeld van de gewone grootoorvleermuis zoals 
weergegeven in de kaartbijlagen niet volledig. 
Het Zuidkamp vormt het enige (deel)gebied 
waar in het vroege voorjaar baltsende grooto-
ren zijn aangetroffen. Het gaat om tenminste 
twee dieren. Daarnaast werd een foeragerende 
grootoorvleermuis waargenomen in het bosge-
bied aan de westkant van Prins Bernhardkamp. 
Gelet op de beperkte actieradius van de soort is 
het zeer goed mogelijk dat de verblijfplaats van 
dit dier zich bevindt binnen Prins Bernhard-
kamp. Zo komt er binnen het plangebied veel 
oude beplanting voor en zijn er ook diverse po-
tentieel geschikte gebouwen. Ook kunnen hier 
kleine aantallen overwinterende grootoorvleer-
muizen worden verwacht, bijvoorbeeld op de 

zolder van de voormalige officiersmess. Dit 
geldt overigens ook voor een groot aantal ge-
bouwen binnen Zuidkamp, waar evenals op 
Prins Bernhardkamp geen gericht onderzoek 
naar overwinterende vleermuizen is verricht. 
De waarneming van de baltsende grootoren 
sluit goed aan op eerdere waarnemingen in 
2004 en 2008 toen in het aansluitende gebied 
tenminste twee verblijfplaatsen bekend wer-
den en enkele tientallen foeragerende grooto-
ren zijn waargenomen (Eelerwoude, 
2005/2010). 
 
Laatvlieger 
De waarnemingen van laatvlieger concentre-
ren zich in Prins Bernhardkamp en Zuidkamp. 
In beide deelgebieden zijn enkele (vermoede-
lijke) verblijfplaatsen in gebouwen aangetrof-
fen. Ook de waarneming van zwermende die-
ren in Zuidkamp wijst op de aanwezigheid van 
een verblijfplaats. Hoewel de exacte aantallen 
niet zijn bepaald bestaat de indruk dat het om 
maximaal enkele tientallen dieren per verblijf-
plaats gaat. De weg Zuidkamp binnen het ge-
lijknamige deelgebied blijkt een functie te 
hebben als vliegroute voor tenminste een 10-
tal laatvliegers. Op zich logisch, gelet op de 
ligging van een verblijfplaats bij de hoofdin-
gang en de verbindende functie van de weg 
met de rest van het gebied.  
Ook in 2004 werd een concentratie van waar-
nemingen vastgesteld rond de hoofdingang en 
de weg Zuidkamp (Eelerwoude, 2005). Een 
vermoedelijke verblijfplaats bevond zich toen 
in een gebouw aan de zuidzijde van Zuid-
kamp. In 2008 werd een zgn. ‘sociale foera-
geerplaats’ vastgesteld in de omgeving ten 
zuiden van dit gebouw (Eelerwoude, 2010). 
Het is een aanwijzing voor een verblijfplaats in 
de directe omgeving. Tijdens het onderzoek in 
2004 werd langs de Hegeboerweg een be-
langrijke vliegroute vastgesteld waarlangs ’s 
avonds tientallen laatvliegers vanuit Enschede 
richting het buitengebied (en Zuidkamp vlo-
gen). In 2008 werd een concentratie van foe-
ragerende en langsvliegende laatvliegers 
aangetroffen ter hoogte van de Overmaatweg, 
net ten oosten van het deelgebied Zuidkamp. 
De dieren waren vermoedelijk afkomstig van 
een verblijfplaats in deze omgeving. 
 
De waarnemingen in 2007 net ten westen van 
Prins Bernhardkamp sluiten goed aan bij de 
waarnemingen uit 2010 (Van der Sluis, 2008). 
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Het is goed mogelijk dat deze dieren afkomstig 
waren van verblijfplaatsen binnen Prins Bern-
hardkamp. 
 
Rosse vleermuis 
Het verspreidingsbeeld van de rosse vleermuis 
laat binnen het Prins Bernhardkamp en Zuid-
kamp een opvallend beeld zien. Waarnemingen 
van foeragerende vleermuizen ontbreken na-
genoeg, wel is er een waarneming van een 
vermoedelijke verblijfplaats van enkele dieren in 
een bosperceel op Prins Bernhardkamp. Bin-
nen Zuidkamp is op twee locaties een baltsen-
de rosse vleermuis waargenomen, een aanwij-
zing voor een (paar)verblijfplaats. De overige 
waarnemingen hier zijn echter beperkt geble-
ven tot een foeragerend en een overvliegend 
exemplaar. Het verspreidingsbeeld op Zuid-
kamp is des te opvallender wanneer de onder-
zoeksresultaten uit 2004 en 2008 er bij worden 
betrokken. In 2004 zijn er tientallen foerageren-
de en overvliegende rosse vleermuizen aange-
troffen, evenals twee vermoedelijke verblijf-
plaatsen (Eelerwoude, 2005). Het onderzoek in 
2008, dat weliswaar buiten Zuidkamp is uitge-
voerd, laat een zelfde beeld zien met een con-
centratie van foeragerende vleermuizen net ten 
zuidwesten van Zuidkamp. Een verblijfplaats 
bevond zich toen in een oude laanbeplanting 
van eik in deze omgeving (Eelerwoude, 2010). 
Dat in de omgeving van Zuidkamp veel rosse 
vleermuizen voorkomen blijkt ook uit de vondst 
van een drietal verblijfplaatsen in 2007 in Hof 
Espelo, ten westen van het deelgebied (Van 
der Sluis, 2008). 
 
Watervleermuis 
Het verspreidingsbeeld van de watervleermuis 
laat een concentratie van waarnemingen zien 
op en rond de waterplassen ten zuiden van 
Prins Bernhardkamp. Ook in 2007 werden hier 
al foeragerende watervleermuizen vastgesteld 
(Van der Sluis, 2008). Verblijfplaatsen van de 
soort bevinden zich in Oost-Nederland vooral in 
boomholten, maar zijn hier niet aangetroffen. 
Gelet op de waarnemingen is het echter waar-
schijnlijk dat de verblijfplaats zich in de omge-
ving van de waterplassen bevindt, op de Lon-
nekerberg of in oude bomen binnen Prins 
Bernhardkamp. Een relatie met de waarnemin-
gen van watervleermuizen rond de Jufferbeek 
(zie soortsbeschrijving in deelgebied Vliegveld) 
is gelet op de afstand, niet waarschijnlijk maar 
kan niet worden uitgesloten. Bekend is dat wa-

tervleermuizen soms grote afstanden afleggen 
van enkele kilometers tussen verblijfplaatsen 
en foerageergebieden. 
Binnen Zuidkamp zijn geen waarnemingen 
van watervleermuis bekend geworden. In 
2004 werd hier nog wel een vliegroute vast-
gesteld van een kleine aantal watervleermui-
zen, vermoedelijk op weg naar de waterplas 
net ten zuidwesten van het deelgebied. Later 
op de avond werden hier enkele tientallen 
foeragerende watervleermuizen waargeno-
men (Eelerwoude, 2005). 
 
Baardvleermuis spec. 
Binnen het bosgebied van Prins Bernhard-
kamp is eenmalig een foeragerende baard-
vleermuis vastgesteld. Mogelijk hebben de 
twee waarnemingen van niet nader gedetemi-
neerde ‘myoten’ op korte afstand op de Lon-
nekerberg ook betrekking op baardvleermuis. 
In Zuidkamp zijn geen baardvleermuizen aan-
getroffen. 
 
In 2004 is een vliegroute vastgesteld van en-
kele tientallen baardvleermuizen langs de He-
geboerweg nabij Zuidkamp. Een verblijfplaats 
werd vermoed in een oude eik langs deze 
weg. De vleermuizen vlogen ’s avonds in 
noordelijke richting naar Zuidkamp (Eeler-
woude, 2005). Mogelijk heeft een deel van de 
destijds foutief gedetermineerde franjestaar-
ten ook betrekking gehad op waarnemingen 
van baardvleermuizen. In 2008 werd op een 
locatie langs de Overmaatweg, dichtbij de lo-
catie van de eerste verblijfplaats, een andere 
verblijfplaats aangetroffen. In 2004 werd deze 
verblijfplaats ook al vastgesteld maar toege-
schreven aan franjestaart. In beide jaren ging 
het om tenminste enkele tientallen vleermui-
zen (Eelerwoude 2010). 
 
Overige vleermuissoorten 
Uit de omgeving zijn geen waarnemingen ver-
richt dan wel bekend van andere vleermuis-
soorten zoals bosvleermuis, tweekleurige 
vleermuis of vale vleermuis. De waarnemin-
gen van franjestaart binnen Zuidkamp in 2004 
hebben vermoedelijk betrekking op een foute 
determinatie. Waarnemingen van deze lastig 
te onderscheiden soort waren niet gebaseerd 
op analyse van geluidsopnames. De waarne-
mingen hebben mogelijk betrekking gehad op 
baardvleermuizen. 
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Figuur 7. Weergave van kwel- (blauw) en infiltratiegebieden (Bron: Wateratlas Waterschap Regge & Dinkel). 
De grote cirkel geeft de ligging weer van het Vliegveld, de kleine cirkel die van Zuidkamp. 

 

4.4 Muizen 

 
Bureaustudie 
Bij de analyse van de resultaten ten aanzien 
van muizen is gebruik gemaakt van het flora- 
en faunaonderzoek in het Vaneker (Eelerwou-
de, 2010), het faunaonderzoek Hanzepoort-
West (Eelerwoude, 2005), het faunaonderzoek 
Lonneker Erf (Eelerwoude, 2004), de Werkatlas 
Zoogdieren van Overijssel (Zoogdiervereniging, 
2010) en het rapport ‘Prooidieren van kerkuil in 
Noordoost-Nederland en het graafschap Bent-
heim 1992-2007 (Snaak, 2008). 

Lifetraponderzoek 
Het lifetraponderzoek heeft de aanwezigheid 
van tenminste 8 muizensoorten aangetoond. 
Het is zeer waarschijnlijk dat ook een negen-
de soort, de zeer algemene huismuis, in het 
gebied voorkomt. Het lifetraponderzoek heeft 
zich vooral gericht op de strikt beschermde 
veldspitsmuis. De veldspitsmuis werd niet ge-
vangen, wel de eveneens strikt beschermde 
waterspitsmuis. De vangst van een water-
spitsmuis in een droge ruigte circa 500 meter 
ten oosten van het Vliegveld maakt duidelijk 
dat de soort op onverwachte plaatsen in de 
omgeving voor kan komen. Zeer waarschijnlijk 
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vormt het plassengebied op de hoek van de 
Bergweg en Oude Deventerweg in combinatie 
met hier aanwezige natte bossen, zijn leefge-
bied. De ruigte waarin de waterspitsmuis is ge-
vangen sluit namelijk aan op dit bosgebied en 
dit verklaart de vangst van deze kritische soort 
in een ogenschijnlijk ongeschikt habitat. De wa-
terspitsmuis wordt vooral aangetroffen op 
plaatsen waar kwel optreedt. De waarneming 
blijkt binnen een kwelzone te vallen (blauwe lijn 
in grote rode cirkel in figuur 7).  
 
De vangst van waterspitsmuis is des te opmer-
kelijker omdat vangsessies in recente jaren niet 
tot de vangst van waterspitsmuis (en veldspits-
muis) in of rondom het onderzoeksgebied heb-
ben geleid. Zo is er gevangen met lifetraps in 
het projectgebied Hanzepoort-West, ten noor-
den van het Vliegveld (in 2005; Eelerwoude), in 
het projectgebied ‘Lonneker Erf’ ten noorden 
van Lonneker, op de Lonnerkerberg en ’t Hol-
thuis (in 2007; Van der Sluis) en in het Vaneker 
net ten zuiden van Zuidkamp (in 2009; Eeler-
woude). Het laatstgenoemde onderzoek vorm-
de overigens de aanleiding om de onderzoeks-
inspanning naar muizen te concentreren op en 
rond het Vliegveld. 
Anderzijds zijn zowel waterspitsmuis en veld-
spitsmuis aangetroffen in braakballen van kerk-
uil in de omgeving. Zo is de veldspitsmuis aan-
getroffen in de kilometerhokken 28-48 (Huls-
beek e.o.), 29-51 en 35-11 (beiden ten oosten 
van de lijn Oldenzaal-Enschede). Het gaat om 
waarnemingen uit resp. 2002 en de periode 
1999-2006 (Snaak, 2008). De waterspitsmuis is 
vastgesteld in braakballen in de kilometerhok-
ken 29-51 en 35-11 (beiden ten oosten van de 
lijn Oldenzaal-Enschede) en 34-18 (noordzijde 
Enschede, inclusief Zuidkamp en Overmaat). 
Het gaat om waarnemingen in resp. 1997-2005 
en 2005 (Snaak, 2008). Deze waarnemingen 
van waterspitsmuis maken het aannemelijk dat 
de soort ook aanwezig in het waterwingebied 
van Vitens, net ten westen van Zuidkamp (in 
atlasblok 34-18). Mogelijk is de soort ook aan-
wezig aan de noordzijde van Zuidkamp waar 
een kwelzone aanwezig is (figuur 7). In de 
Werkatlas Zoogdieren in Overijssel wordt bo-
vendien een waarneming van na 1999 gepro-
jecteerd in het gebied net ten oosten van Zuid-
kamp. Tevens wordt in dit rapport een melding 
van na 1999 weergegeven op de vangstlocatie 
in 2010 en een oude waarneming op het Vlieg-

veld aan de voet van de Lonnekerberg in de 
periode 1970-1998. 
 
Conclusies veldspitsmuis 
Samengevat wordt geconcludeerd dat de 
veldspitsmuis in 2010 niet is gevangen. Uit 
beschikbare literatuurbronnen en diverse life-
traponderzoeken in de omgeving blijkt niet dat 
deze soort binnen het onderzoeksgebied 
aanwezig is, al kan zijn aanwezigheid niet met 
100% zekerheid worden uitgesloten. Het on-
derzoeksgebied ligt op de rand van het nu 
bekende verspreidingsgebied van de soort en 
geschikt habitat is binnen het onderzoeksge-
bied in principe aanwezig. 
 
Conclusies waterspitsmuis 
Ten aanzien van de waterspitsmuis is duidelijk 
dat de soort in ieder geval voorkomt in de om-
geving van de Oude Deventerweg en Berg-
weg. Waarnemingen uit literatuurbronnen ge-
ven aan dat de soort mogelijk ook aanwezig is 
binnen het plangebied. De omgeving van de 
Lonnekerberg en de (noord)oostkant van 
Zuidkamp lijken daarbij de meest kansrijke 
locaties. Daarbij wordt opgemerkt dat het 
aanwezige habitat ogenschijnlijk weinig ge-
schikt is voor deze kritische soort. 
 
 

4.5 Overige zoogdieren 

Bureaustudie 
Bij de analyse van de resultaten ten aanzien 
van overige zoogdieren is gebruik gemaakt 
van de flora- en faunaonderzoeken van het 
Vaneker (Eelerwoude, 2004 en 2010), de 
Werkatlas Zoogdieren van Overijssel 
(Hoekstra et al., 2010) en het Faunaonder-
zoek van Landschap Overijssel (Van der 
Sluis, 2008). De waarnemingen van de aan-
gegeven onderzoeken zijn aan de versprei-
dingskaarten in de bijlagen toegevoegd. 
 
Deelgebied Vliegveld 
 
Algemene en licht beschermde soorten 
Binnen het deelgebied Vliegveld valt met na-
me de hoge dichtheid aan ree, haas en vos op 
die binnen de hekken van de voormalige 
vliegbasis voorkomt. Dit is ongetwijfeld een 
gevolg van het ontbreken van afschot en de 
aanwezigheid van voldoende dekking en 
voedsel. De jacht is sinds het beëindigen van 
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de militaire activiteiten eind 2007 gestaakt. Wel 
wordt er sinds begin 2011 aan schadebestrij-
ding gedaan. De Wildbeheereenheid (WBE) 
Lonneker/Losser heeft hiertoe een beheerplan 
opgesteld. De provincie heeft aan de hand 
hiervan bepaald of en hoeveel reeën en vossen 
er afgeschoten mogen worden. Om het afschot 
uit te voeren in een faunabeheerovereenkomst 
afgesloten met de WBE. Het aantal reeën 
wordt, zoals al eerder aangegeven, geschat op 
75 tot 150 dieren (binnen het raster). Bij de 
haas gaat het om vele tientallen tot enkele 
honderden dieren. Van de vos zijn tenminste 
twee territoria aanwezig, gebaseerd op concen-
traties van vondsten van uitwerpselen. Gelet op 
het relatief grote aantal zichtwaarnemingen 
(tenminste zesmaal 1 exemplaar) gaat het mo-
gelijk om meer dan twee territoria. Burchten zijn 
niet aangetroffen, ondanks extra onderzoeksin-
spanningen. Rond de gebouwen van De Strip 
werd op 16 juni een bunzing gezien. De twee 
overige waarnemingen hebben betrekking op 
sporen. Wezel en hermelijn zijn niet aangetrof-
fen maar kunnen, gelet op de aanwezige bioto-
pen, zeker in het gebied voorkomen. Van beide 
soorten worden waarnemingen vermeld in de 
Werkatlas Zoogdieren van Overijssel (Hoekstra 
et al., 2010). Opvallend klein is het aantal 
waarnemingen van algemene soorten als konijn 
en egel. Konijnen zijn in hoofdzaak aangetrof-
fen in Oostkamp. Het gaat om maximaal enkele 
tientallen dieren. Van de egel is slechts één 
waarneming bekend van een foeragerend rond 
De Strip. 
 
Eekhoorn 
Een andere opvallend schaarse soort op het 
Vliegveld is de eekhoorn. Het gaat om een vijf-
tal waarnemingen van meestal 1 tot maximaal 2 
exemplaren per waarneming. Nesten zijn niet 
vastgesteld maar zullen ongetwijfeld in het ge-
bied aanwezig zijn. De waarnemingen concen-
treren zich op locaties waar oud(er) bos aan-
wezig is. Het aantal waarnemingen is zeer be-
perkt, zeker gelet op het grote oppervlak aan 
potentieel geschikt leefgebied. Wat hiervan de 
oorzaak is niet duidelijk. 
 
Steenmarter 
Van de steenmarter zijn op het Vliegveld ten-
minste twee territoria aanwezig. Een marter, die 
is aangetroffen rond De Strip, markeerde zijn 
territorium met uitwerpselen op de plaatjes die 
in het gebied waren uitgelegd ten behoeve van 

het reptielenonderzoek. Verblijfplaatsen zijn 
niet vastgesteld, maar kunnen op diverse 
plaatsen aanwezig zijn. Gelet op het grote 
aanbod aan potentiële verblijfplaatsen en aan 
voedsel in het gebied is het werkelijke aantal 
steenmarters mogelijk veel groter. De soort 
blijft door zijn nacht- en schemeractieve leef-
wijze nu eenmaal een lastig waar te nemen 
soort. 
 
 
Das 
In de omgeving van Enschede komen in toe-
nemende mate dassen voor. Binnen het on-
derzoeksgebied zijn geen aanwijzingen ver-
kregen voor de aanwezigheid van dassen. Het 
merendeel van de aanwezige bospercelen is 
tijdens het veldseizoen doorkruist op zoek 
naar sporen en verblijfplaatsen (burchten). 
Wel wordt door één van de bewakers melding 
gemaakt van een waarneming van een over-
stekende das aan de noordzijde van het 
Vliegveld ter hoogte van het natuurontwikke-
lingsgebiedje langs de Hesbeek. Het dier is 
begin maart 2010 waargenomen. Extra on-
derzoeksinspanningen in deze omgeving le-
verden echter geen aanwijzingen of waarne-
mingen op. In de omringende terreinen van 
Landschap Overijssel worden sporadisch wel 
eens dassen gezien. Het gaat vermoedelijk 
om zwervende dieren. Aanwezigheid van een 
dassenburcht in deze terreinen is niet bekend 
(mond. mededeling H. Koster, Landschap 
Overijssel). In de Werkatlas Zoogdieren in 
Overijssel worden twee waarnemingen op en 
rond het Vliegveld vermeld in de periode van 
na 1999 (Hoekstra et al., 2010).  
 
Samengevat wordt geconcludeerd dat van de 
das in 2010 geen verblijfplaatsen binnen het 
Vliegveld zijn aangetroffen. Gelet op waarne-
mingen van zwervende dassen in de omge-
ving en het feit dat de soort in de regio toe-
neemt, is het goed mogelijk dat de das zich op 
korte termijn in het gebied vestigt. 
 
Boommarter 
De boommarter leeft bij voorkeur in bossen. 
Het gaat om bossen in allerlei typen en leeftij-
den. Het Vliegveld vormt daarmee zeker een 
potentieel geschikt leefgebied. Zijn voedsel 
bestaat uit insecten, vogels, eieren en kleine 
zoogdieren, bessen en vruchten. Hij is het 
enige zoogdier dat in staat is om een eek-



Onderzoek Flora- en faunawet Luchthaven Twente 
 
 

37 

hoorn te vangen. Dit zou een verklaring kunnen 
zijn voor het relatief kleine aantal eekhoorns dat 
is waargenomen. 
Tijdens het veldonderzoek zijn geen aanwijzin-
gen verkregen voor de aanwezigheid van 
boommarter(s). Het onderzoek in de omliggen-
de terreinen van het Landschap Overijssel in 
2007 heeft ondanks intensief onderzoek on-
dermeer door inspecties van boomholten met 
boomcamera’s, geen waarnemingen opgele-
verd (Van der Sluis, 2008). De soort komt ech-
ter vermoedelijk wel voor. Zo is er een waar-
neming van een doodgereden vrouwtje bekend 
in 1991 ter hoogte van het vliegveld en zijn er in 
de periode 1991-2000 meerdere waarnemingen 
bekend van haren, vraatsporen en uitwerpselen 
op De Wildernis en het Landgoed Oosterveld 
(Van der Sluis, 2008). In de Werkatlas Zoogdie-
ren in Overijssel wordt een waarneming ver-
meld in de stadsrand net ten zuidoosten van 
Zuidkamp vermeld uit de periode van na 1999 
(Hoekstra et al., 2010). 
 
Samengevat wordt voor de boommarter gecon-
cludeerd dat de soort niet binnen het Vliegveld 
is aangetroffen. Waarnemingen in natuurterrei-
nen in de omgeving geven aan dat de soort hier 
mogelijk in een lage dichtheid aanwezig is. 
Aanwezigheid van de boommarter op het Vlieg-
veld, waar veel potentieel geschikt leefgebied 
aanwezig is, kan echter niet volledig worden 
uitgesloten.  
 
Overige deelgebieden 
 
Algemene en licht beschermde soorten 
De egel is waargenomen in zowel Prins Ber-
hardkamp, Overmaat als Zuidkamp. De meeste 
waarnemingen zijn gedaan in Zuidkamp, al 
hebben de waarnemingen doorgaans betrek-
king op slechts één exemplaar. De haas is door 
het meer kleinschalige karakter van de deelge-
bieden slechts in kleine aantallen aanwezig en 
dan vooral aan de buitenrand op de overgang 
naar het omliggende agrarische gebied. Het 
konijn is alleen in klein aantal aangetroffen in 
Zuidkamp. De waarnemingen in Zuidkamp zijn 
vergelijkbaar met de situatie in 2004, al werden 
er toen wel aanzienlijk meer hazen waargeno-
men (Eelerwoude, 2005). Het ree komt in klein 
aantal voor in Prins Bernhardkamp en Zuid-
kamp. Het gaat om slechts enkele dieren. We-
zel, bunzing, vos en hermelijn zijn niet aange-
troffen maar kunnen, gelet op de aanwezige 

biotopen, zeker in de drie deelgebieden voor-
komen. 
 
Eekhoorn 
De eekhoorn is aangetroffen in Prins Bern-
hardkamp en Zuidkamp, maar is vermoedelijk 
ook aanwezig in Overmaat. De aantallen zijn 
klein. Er zijn geen nesten aangetroffen, maar 
deze zijn ongetwijfeld wel in de betreffende 
deelgebieden aanwezig. 
Steenmarter 
De steenmarter is aangetroffen op Zuidkamp, 
maar komt vermoedelijk ook voor in Prins 
Bernhardkamp en Overmaat. In Zuidkamp lijkt 
de steenmarter nog wat talrijker aanwezig dan 
op het Vliegveld. Er werd tenminste drie keer 
een exemplaar gezien. De ligging van Zuid-
kamp aan de rand van Enschede is mogelijk 
een verklaring voor de vermoedelijk hoge 
dichtheid aan steenmarters in dit deelgebied. 
Het grote aanbod aan potentiële verblijfplaat-
sen in gebouwen in combinatie met een goed 
voedselgebied in de stadsrand, maakt Zuid-
kamp vermoedelijk een optimaal leefgebied 
voor de soort. Op basis van waarnemingen 
van gebruikers wordt op de zolder van het 
kantoor van ADT (voorheen VTM) op Zuid-
kamp een verblijfplaats van steenmarter ver-
moed. In het gebied zijn ongetwijfeld meer 
verblijfplaatsen aanwezig. 
 
Strikt beschermde soorten 
Binnen de drie overige deelgebieden zijn geen 
waarnemingen gedaan van strikt beschermde 
soorten als das en boommarter. Aanwezig-
heid van deze soorten kan echter niet worden 
uitgesloten omdat beide soorten wel in de 
omgeving voorkomen en geschikt leefgebied 
binnen de deellocaties aanwezig is. Voor de 
das geldt wel dat aanwezigheid van deze 
soort binnen één van de drie deelgebieden 
zou zijn opgevallen. Aanwezigheid van deze 
soort is minder waarschijnlijk dan bijvoorbeeld 
de boommarter. Zoals al eerder aangegeven 
is aan de zuidoostkant van Zuidkamp namelijk 
een waarneming van na 1999 bekend van 
boommarter (Hoekstra et al., 2010). Boom-
marters zijn door hun heimelijke en in hoofd-
zaak nachtactieve leven zeer lastig waar te 
nemen. Waarnemingen van de das hebben 
betrekking op de omgeving van het Vliegveld 
en omliggende natuurterreinen (Hoekstra et 
al., 2010). 
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Samengevat wordt geconcludeerd dat aanwe-
zigheid van boommarter binnen de drie deelge-
bieden niet op voorhand kan worden uitgeslo-
ten. Aanwezigheid van de das is niet waar-
schijnlijk al wordt opgemerkt dat de soort rond 
Enschede in toenemende mate wordt waarge-
nomen. 
 
 

4.6 Amfibieën 

Bureaustudie 
Bij de analyse van de resultaten ten aanzien 
van reptielen is gebruik gemaakt van de flora- 
en faunaonderzoeken van het Vaneker (Eeler-
woude, 2004 en 2010), het faunaonderzoek 
Hanzepoort-West (Eelerwoude, 2005), het 
Faunaonderzoek van Landschap Overijssel 
(Van der Sluis, 2008), het Actieplan Kamsala-
mander Salland (Spikmans et al., 2007) en de 
Atlas van amfibieën en reptielen in Nederland 
(Creemers & Van Delft, 2009). De waarnemin-
gen van Faunaonderzoek uit 2007 zijn aan de 
verspreidingskaarten in de bijlagen toege-
voegd. 
 
Deelgebied Vliegveld 
De aanwezigheid van amfibieën binnen het 
Vliegveld is beperkt en concentreert in en rond 
het beperkte aantal waterelementen in het ge-
bied. Algemene soorten als bastaardkikker, 
bruine kikker, gewone pad en kleine watersa-
lamander komen op de meeste plaatsen, ver-
spreid in het gebied voor. De verspreiding van 
meer kritische soorten als kamsalamander en 
poelkikker is beperkt tot slechts enkele vind-
plaatsen. Bij de analyse beperken we ons tot 
de kritische soorten. Op het aspect van de 
paddentrek wordt in een afzonderlijke paragraaf 
besproken. 
 
Kamsalamander 
De waarneming van de kamsalamander in de 
verlande poel in De Strip wordt ook al vermeld 
in het Faunaonderzoek uit 2007 (Van der Sluis, 
2008). In de omgeving hiervan op de Lonne-
kerberg liggen tenminste vijf andere leefgebie-
den. Nieuw was de ontdekking van de soort in 
een poel net buiten het noordelijke deel van het 
Vliegveld, op de rand van ’t Holthuis. Een viertal 
bekende leefgebieden bevinden zich op 1.000 
meter of meer afstand van deze poel (Van der 
Sluis, 2008). Uit een database van de Grontmij 
wordt de soort vermeld aan de rand van de 

Lonnekerberg, net binnen Oostkamp. Tevens 
wordt een waarneming vermeld aan de 
noordkant van het Vliegveld bij de ‘Druiven-
tros’ (voorligging deellocatie, zie figuur 1). 
De kamsalamander kan ook aanwezig zijn in 
één van de (particuliere) poelen in de omge-
ving van de Sniedersveldweg / Weerselose-
weg. Zoals toegelicht in het hoofdstuk over 
onderzoeksmethodiek zijn deze poelen name-
lijk niet bemonsterd. 
Twente vormt één van de belangrijkste kern-
gebieden voor de kamsalamander in Neder-
land. Vooral op de stuwwal van Oldenzaal-
Enschede komt de soort veel voor. Ook in de 
omringende natuurterreinen van ’t Holthuis, de 
Wildernis, Lonnekermeer, Hof Espelo en de 
Lonnekerberg is de kamsalamander komt hij 
op diverse plaatsen voor. 
Het ontbreken van de kamsalamander op veel 
potentieel geschikte plaatsen binnen het 
Vliegveld lijkt twee belangrijke oorzaken te 
hebben. Door achterstallig beheer en onder-
houd zijn veel voortplantingswateren onge-
schikt geraakt door een combinatie van 
bladinval en beschaduwing. Ook verlanding 
vormt hier een probleem. In een aantal water-
elementen is bovendien vis aanwezig. Zo is in 
een voor kamsalamander zeer geschikte poel 
bij de Lonnekerberg (nr. 12 in figuur 6) veel 
giebel aanwezig waardoor de kamsalamander 
hier geen kans maakt om zich hier te vesti-
gen. 
 
Kamsalamanders verplaatsen zich over land 
om te foerageren en om andere (voortplan-
tings)wateren op te zoeken. De afstand die 
een dier aflegt is afhankelijk van de hoeveel-
heid en de kwaliteit van het landbiotoop. In de 
meeste gevallen zal een volwassen dier een 
afstand van maximaal 250 meter van het 
voortplantingswater afleggen. Grotere afstan-
den tot zo’n 1.000 meter worden ook wel afge-
legd maar door een kleiner aantal individuen. 
Nieuwe poelen op een afstand van maximaal 
700 meter van een bestaande populatie wor-
den door de soort vanaf 3 jaar na aanleg ge-
koloniseerd (Spikmans et al., 2007). 
De vondst van kamsalamander in 2010 in een 
poel aan de noordzijde van het Vliegveld 
maakt duidelijk dat deze poel door de afstand 
tot andere kamsalamanderpoelen op dit mo-
ment een min of meer geïsoleerde waarne-
ming betreft. Aanleg van nieuwe poelen in 
deze omgeving kan noodzakelijk zijn om de 
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populatie te behouden en te versterken. Voor 
de poel in De Strip vormt het ontbreken van 
beheer een bedreiging. Verwacht wordt dat in-
dien de poel niet wordt opgeschoond, de poel 
binnen 5 jaar geheel is verland. 
 
Poelkikker 
Binnen het Vliegveld is de poelkikker alleen 
aangetroffen in klein aantal in de kwelsloot ten 
noorden van de Grote Baan. Het is niet waar-
schijnlijk dat dit waterelement ook gebruikt 
wordt als voortplantingswater. Door geringe 
watervoerendheid, de steile oevers en het gro-
tendeels ontbreken van een oeverbegroeiing is 
de sloot hiervoor weinig geschikt. De poelkik-
kers zijn waarschijnlijk afkomstig van het aan-
grenzende Holthuis waar verschillende voort-
plantingswateren bekend zijn (Van der Sluis, 
2008). Met name in de Wildernis en het Lonne-
kermeer zijn grote aantallen poelkikkers aan-
wezig. In de natuurterreinen Lonnekerberg en 
Hof Espelo is de soort (nog) niet aangetroffen 
(Van der Sluis, 2008). 
Anders dan bij de kamsalamanders zijn poel-
kikkers echte pioniers die vaak al na 1 jaar bij 
een nieuwe poel verschijnen en zich verplaat-
sen over enkele kilometers afstand (Creemers 
& Van Delft, 2009). Dit verklaart de waarnemin-
gen langs de Grote Baan op aanzienlijke af-
stand van de poelen in ’t Holthuis.  
De poelkikker kan ook aanwezig zijn in één van 
de (particuliere) poelen in de omgeving van de 
Sniedersveldweg / Weerseloseweg. Zoals toe-
gelicht in het hoofdstuk over onderzoeksme-
thodiek zijn deze poelen namelijk niet bemon-
sterd. 
 
Overige (kritische) soorten 
De heikikker komt voor in de Wildernis net ten 
zuiden van de Vliegveldstraat. Vermeld wordt 
dat de heikikker in 2007 is aangetroffen op een 
nieuwe locatie in de Wildernis, maar dat de 
aantallen heikikkers aanzienlijk zijn teruggelo-
pen (Van der Sluis, 2008). Binnen het deelge-
bied Vliegveld komt geen geschikt voortplan-
tingswater voor deze kritische soort voor. De 
omgeving van het natuurontwikkelingsgebied 
langs de Hesbeek vormt wel een potentieel ge-
schikt leefgebied (met name de vennen in het 
aangrenzende Hartjesbos), maar dit maakt 
geen onderdeel uit van het deelgebied Vlieg-
veld. Ten zuiden van de Kleine baan is een 
waarneming van een exemplaar bekend uit juli 
2006 (database Waterschap Regge & Dinkel, 

2010). Aanwezigheid van de soort binnen het 
Vliegveld zou moeten zijn opgemerkt, onder-
meer aan de hand van roepende dieren tij-
dens de vele avondbezoeken naar vleermui-
zen. Samengevat wordt daarom geconclu-
deerd dat de heikikker niet binnen het deelge-
bied Vliegveld is aangetroffen en hier door het 
ontbreken van geschikt habitat waarschijnlijk 
op dit moment ook niet voorkomt. 
 
In de rapportage van het Faunaonderzoek in 
2007 wordt een waarneming vermeld van 
boomkikker in een poel ten westen van Lon-
neker in 2001 (Van der Sluis, 2008). Kernpo-
pulaties liggen echter op grote afstand ten 
oosten en zuiden van Enschede (Aamsveen 
en Derkinksmaten). Aanwezigheid van de 
soort binnen het onderzoeksgebied zou 
evenals bij heikikker moeten zijn opgemerkt, 
vooral aan de hand van roepende dieren tij-
dens de vele avondbezoeken naar vleermui-
zen. Geschikt habitat is bovendien in beperkte 
mate op het Vliegveld aanwezig, veel water-
elementen zijn door achterstallig onderhoud 
ongeschikt. Samengevat wordt geconcludeerd 
dat de boomkikker niet in het onderzoeksge-
bied aanwezig is. Ook van andere kritische 
soorten als knoflookpad en rugstreeppad zijn 
geen oude waarnemingen bekend, ook niet uit 
de omgeving van het onderzoeksgebied. 
 
Overige deelgebieden 
 
Kamsalamander 
Behalve op het Vliegveld is de kamsalaman-
der ook aangetroffen in een poel op Prins 
Bernhardkamp en een poel langs de Olden-
zaalsestraat, buiten het feitelijke onderzoeks-
gebied. Het plangebied kan hier echter wel 
een functie hebben als landbiotoop en over-
winteringslocatie. Op Zuidkamp en Overmaat 
is de soort niet vastgesteld. Ook in 2004 ont-
breken waarnemingen van de soort in Zuid-
kamp (Eelerwoude, 2005). Wel is een waar-
neming van kamsalamander bekend in Over-
maat uit de database van de Grontmij. Net 
buiten Zuidkamp is de kamsalamander wel 
aangetroffen in 2009 (Eelerwoude, 2010). Het 
gaat om een drietal poelen aan de 
(zuid)oostkant van Zuidkamp. Ook het land- 
en winterbiotoop bevindt zich hier waarschijn-
lijk grotendeels buiten Zuidkamp. In verband 
met compensatieverplichtingen zullen naar 
verwachting in 2011 een aantal nieuwe poelen 
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gegraven worden op Zuidkamp, als alternatief 
voor de drie poelen in ’t Vaneker. Hoewel de 
soort nu dus niet is vastgesteld binnen Zuid-
kamp is de verwachting dat de soort hier moge-
lijk wel op (korte) termijn zal voorkomen. 
De poelen met kamsalamander op Prins Bern-
hardkamp en langs de Oldenzaalsestraat liggen 
op een flinke afstand van 1.000 meter en meer 
van de poelen op de Lonnekerberg. Vermoede-
lijk ligt een kamsalamanderpoel op de aangren-
zende golfbaan ’t Sybrook aan de oostzijde van 
Prins Berhardkamp op kortere afstand (Eeler-
woude, 2010). 
 
Poelkikker 
De poelkikker is vastgesteld in de kamsala-
manderpoel op Prins Bernhardkamp en in de 
vijver op Overmaat. Beide waarnemingen zijn 
vrij bijzonder omdat er geen waarnemingen van 
poelkikker in de omgeving bekend zijn (Van der 
Sluis, 2008). Dit maakt de populaties extra 
kwetsbaar omdat uitwisseling met populaties in 
de omgeving mogelijk niet plaatsvindt. 
Het ontbreken van de poelkikker in Zuidkamp is 
opmerkelijk omdat de soort in 2009 is aange-
troffen in twee poelen op korte afstand van 
Zuidkamp (Eelerwoude, 2010). Het is mogelijk 
dat Zuidkamp voor deze dieren wel een functie 
heeft als land- en overwinteringsbiotoop. Vesti-
ging van de poelkikker op korte termijn in Zuid-
kamp is waarschijnlijk gelet op de plannen om 
hier een aantal nieuwe poelen aan te leggen. 
 
Overige (kritische) soorten 
Aanwezigheid van de heikikker in  het natuur-
ontwikkelingsgebiedje langs de Hesbeek kan 
niet worden uitgesloten. Het verbreidingsver-
mogen van de soort is niet bijzonder groot. De 
dispersieafstand wordt geschat op 1 tot 3 kilo-
meter (Creemers & Van Delft, 2009). De heikik-
kerpopulaties in de Wildernis liggen echter op 
enkele honderden meters van dit gebiedje. Het 
terrein vormt door de voedselarme uitgangssi-
tuatie, aanwezigheid van ondiepe waterplassen 
en de aanvoer van relatief voedselarm water uit 
de Hesbeek, een goed habitat voor de soort. 
Hoewel de soort niet is aangetroffen, lijkt het 
lijkt meer een kwestie van tijd tot de soort zich 
ook hier vestigt. Samengevat wordt daarom 
geconcludeerd dat de heikikker niet is aange-
troffen, maar verwacht wordt dat de soort zich 
hier op (zeer) korte termijn kan vestigen.  
 

Voor een analyse en beschrijving van de 
overige, kritische soorten wordt verwezen 
naar de paragraaf onder het deelgebied 
Vliegveld.  
Paddentrek 
Op tenminste twee locaties binnen het totale 
onderzoeksgebied is een geconcentreerde 
paddentrek vastgesteld. Het gaat om een lo-
catie over de Ledeboerweg bij de Pannenkoe-
kenplas en de omgeving van de Vliegveld-
straat. Waarnemingen op een derde locatie 
ter hoogte van een oprit naar een woning op 
het Prins Bernhardkamp indiceren dat ook op 
deze locatie in het vroege voorjaar mogelijk 
sprake is van een geconcentreerde padden- 
en salamandertrek. Informatie op het Internet 
wijst op de een belangrijke paddentrekroute 
over de Braakweg in de omgeving van Zuid-
kamp (site Groenlinks, Enschede). De situatie 
hier doet vermoeden dat de dieren richting de 
spaarbekkens van Vitens trekken vanuit om-
liggende bospercelen. De boselementen op 
Prins Bernhardkamp en de Lonnekerberg 
zouden een zelfde functie kunnen hebben als 
overwinteringslocatie, waarbij padden, kikkers 
en salamanders in het voorjaar over de Berg-
weg richting de waterplassen hier trekken. De 
doodvondsten van gewone pad op de oprit 
naar de woning hier bevestigen dit beeld.  
Hoewel slechts één verkeersslachtoffer is 
aangetroffen kan de weg door het bosgebied 
van De Strip eenzelfde barrière vormen voor 
de paddentrek van bospercelen richting de 
waterelementen hier aan de westzijde van 
deze weg.  
 
 

4.7 Reptielen 

Bureaustudie 
Bij de analyse van de resultaten ten aanzien 
van reptielen is gebruik gemaakt van de flora- 
en faunaonderzoeken van het Vaneker 
(Eelerwoude, 2004 en 2010), het Faunaon-
derzoek van Landschap Overijssel (Van der 
Sluis, 2008) en de Atlas van amfibieën en rep-
tielen in Nederland (Creemers & Van Delft, 
2009). De waarnemingen van Faunaonder-
zoek uit 2007 zijn aan de verspreidingskaar-
ten in de bijlagen toegevoegd. 
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Deelgebied Vliegveld 
 
Levendbarende hagedis 
Het veldonderzoek heeft geresulteerd in een 
groot aantal waarnemingen van de levendba-
rende hagedis. Er zijn geen waarnemingen ver-
richt van andere reptielensoorten. 
 
De levendbarende hagedis is een kritische 
soort die sterk in aantal is afgenomen en om 
die reden op de Rode Lijst is geplaatst onder 
de status ‘gevoelig’. Met uitzondering van twee 
vanglocaties langs de Vliegstraat is de levend-
barende hagedis op alle vanglocaties aange-
troffen. De verspreiding van de soort zal echter 
ruimer zijn dan het kaartbeeld weergeeft. De 
plaatjes zijn neergelegd in de meest kansrijke 
biotopen. Het is zeer waarschijnlijk dat de soort 
op (veel) meer plaatsen in het gebied voorkomt. 
 
Opvallend is de afwezigheid van de soort in de 
raaien 1 en 2 langs de Vliegveldstraat, vooral 
omdat op korte afstand veel waarnemingen van 
de soort bekend zijn in het terrein van Land-
schap Overijssel (zie verspreidingskaart in bij-
lagen). Wat hiervan de oorzaak is, is onbekend. 
Ook in raai 8 centraal op het Vliegveld zijn geen 
vangsten gedaan. Mogelijk is dit een gevolg 
van het zeer geringe aantal controlemomenten 
(45 in totaal). 
Wanneer het aantal vangsten per raai wordt 
vergeleken met het aantal vangmomenten dan 
springen de raaien 9 en 11 er in positieve zin 
uit. In raai 9 werd een vangstpercentage van 
20% behaald, in raai 11 zelfs 24%. In de overi-
ge raaien bedraagt dit percentage nergens 
meer dan 7%. In hoeverre dit veroorzaakt wordt 
door bijvoorbeeld een verschil in waarneemtijd-
stip en daarmee een verschil in trefkans, is on-
duidelijk. De hoge vangstpercentages lijken er 
op te wijzen dat op deze locaties (beiden rond 
de Lonnekerberg) grotere populaties van le-
vendbarende hagedis aanwezig zijn dan elders 
in het gebied. Verspreidingsgegevens uit het 
Faunaonderzoek Twente (Van der Sluis, 2008) 
bevestigen dit beeld echter niet. Weliswaar 
toont het verspreidingsbeeld enkele waarne-
mingen van de soort op en rond de Lonneker-
berg, maar het gaat om kleine aantallen van 
doorgaans één exemplaar per waarneming. Het 
cluster van waarnemingen door Landschap 
Overijssel aan de noordkant van de Lonneker-
berg betreft wat grotere aantallen variërend van 
2 tot 4 exemplaren per waarneming. Veruit de 

meeste waarnemingen zijn echter gedaan op 
Hof Espelo en in de heideterreinen net ten 
zuiden van de Vliegveldstraat. De levendba-
rende hagedis is achteruitgegaan door habi-
tatversnippering, verdroging en versnelde ve-
getatiesuccessie (verbossing) door eutrofië-
ring. Daarnaast kan een ongunstig beheer 
leiden tot het verdwijnen van (lokale) popula-
ties. De ruime verspreiding van de soort over 
het Vliegveld geeft aan dat er van versnippe-
ring van leefgebied hier geen sprake is. Uit 
een Nederlands onderzoek bij 65 gevolgde 
hagedissen bleek dat de dieren zich 50 tot 
300 meter verplaatsten met een gemiddelde 
van 160 meter. Het vermogen om afstanden 
tussen geschikte leefgebieden te overbruggen 
is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het te 
doorkruisen terrein (Creemers & Van Delft, 
2009). De verschraalde, half-natuurlijke gras-
landen op het Vliegveld moeten echter wor-
den beschouwd als een weinig optimaal habi-
tat. Dit komt vooral door het maaibeheer 
waarbij vrijwel het gehele gebied in één ronde 
wordt gemaaid en er nauwelijks fasering 
plaatsvindt waardoor meer structuurvariatie 
ontstaat.. Levenbarende hagedis komt juist 
voor in structuurrijke, gevarieerde vegetaties. 
Op het Vliegveld bestaan deze grotendeels uit 
heischrale delen met struikhei en pijpen-
strootje. 
 
Overige reptielensoorten 
Circa 300 meter ten westen van de Wildernis 
is een vindplaats met een klein aantal muur-
hagedissen. De dieren zijn vermoedelijk af-
komstig uit Zuid-Europa en met plantmateriaal 
meegevoerd (Van der Sluis, 2008). In Neder-
land komt alleen in Maastricht nog een (na-
tuurlijke) populatie muurhagedis voor. Ook in 
2009 zijn de dieren hier nog aangetroffen 
(Ravon-blad, 2010). 
Van adder, zandhagedis, ringslang en gladde 
slang zijn geen populaties bekend in de om-
geving van het plangebied. Aanwezigheid van 
deze soorten binnen het onderzoeksgebied is 
uitgesloten. Ook de hazelworm is niet waar-
genomen, ook niet in de omringende natuur-
terrein van Landschap Overijssel (Van der 
Sluis, 2008). Aangezien hazelworm een zeer 
verborgen levenswijze heeft, zou de soort 
gemist kunnen zijn. Het feit er geen waarne-
mingen bekend zijn in de omringende natuur-
terreinen en geen waarnemingen bekend zijn 
geworden tijdens het intensieve plaatjeson-
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Figuur 8. Overzicht locaties met reptielen-
plaatjes (blauwe stip). De rode omlijning geeft 
de begrenzing van het onderzoeksgebied aan. 

derzoek, rechtvaardigt de aanname dat de 
soort niet binnen het Vliegveld voorkomt. 
 
Overige deelgebieden 
Binnen de overige deelgebieden is geen gericht 
veldonderzoek uitgevoerd naar reptielen. Prins 
Bernhardkamp en Overmaat worden beoor-
deeld als weinig geschikt voor levendbarende 
hagedis. Aanwezigheid van andere reptielen-
soorten is nog minder waarschijnlijk, gelet op 
het ontbreken van waarnemingen in de omge-
ving (Van der Sluis, 2008). 
 
Zuidkamp is in principe geschikt als leefgebied 
voor levendbarende hagedis. Voor hazelworm 
geldt hetzelfde als eerder beschreven. De ha-
zelworm komt binnen Zuidkamp naar verwach-
ting dus niet voor. Plaatjesonderzoek is hier niet 
uitgevoerd omdat in september 2009 in het 
aangrenzende gebied ’t Vaneker een uitgebreid 
plaatjesonderzoek heeft plaatsgevonden 
(Eelerwoude, 2010). Er zijn toen in totaal 21 
plaatjes uitgelegd verspreid over twee potenti-
eel kansrijke vanglocaties (figuur  8). De 
plaatjes zijn vervolgens vier keer gecontroleerd 
(totaal 84 controlemomenten). Er zijn geen rep-
tielen waargenomen. 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het 
plaatjesonderzoek op het Vliegveld moet, on-
danks de negatieve resultaten van het plaatjes-
onderzoek uit 2009, toch worden geconclu-
deerd dat met name in de natte graslanden, 
struwelen en ruigten aan de oost- en noordzijde 
van Zuidkamp potentieel geschikt habitat voor 
levendbarende hagedis aanwezig is. Aanwe-
zigheid van de soort hier is goed mogelijk, me-
de gelet op een concentratie van waarnemin-
gen in Hof Espelo, op hemelsbreed 1.000 me-

ter ten westen van Zuidkamp. Uitwisseling van 
dieren kan in principe plaatsvinden via de bos-
randen en graslanden rondom de spaarbek-
kens van Vitens. Aanwezigheid van andere 
soorten zoals ringslang, adder en gladde 
slang is zeer onwaarschijnlijk door het ontbre-
ken van waarnemingen (van populaties) in de 
omgeving. 
 

4.8 Vissen 

Bureaustudie 
Bij de analyse van de resultaten ten aanzien 
van vissen is gebruik gemaakt van de flora- 
en faunaonderzoeken van het Vaneker 
(Eelerwoude, 2004 en 2010), het Faunaon-
derzoek van Landschap Overijssel (Van der 
Sluis, 2008) en de Vissenatlas Overijssel 
(Crombaghs et al., 2002). De waarnemingen 
van het Faunaonderzoek uit 2007 zijn aan de 
verspreidingskaarten in de bijlagen toege-
voegd. 
      
Totale onderzoeksgebied 
Binnen het totale onderzoeksgebied zijn zes 
vissoorten vastgesteld. Bermpje, driedoornige 
en tiendoornige stekelbaars zijn vissoorten 
van (zwak) stromende sloten en beken. Het 
bermpje is alleen aangetroffen in de Hesbeek 
en de spoorsloot. Het ging om slechts enkele 
exemplaren. Tot voor kort (tot 1 juli 2010) viel 
het bermpje onder de bescherming van de 
Flora- en faunawet. Waarnemingen van het 
bermpje in de omgeving zijn bekend uit de 
Jufferbeek, die ten westen van de A1 over-
gaat in de Deurningerbeek. Hier zijn in 2007 
veel bermpjes gevangen (Van der Sluis, 
2008). Ook in de Vissenatlas Overijssel wordt 
het bermpje in de Jufferbeek al vermeld sa-
men met driedoornige en tiendoornige stekel-
baars (Crombaghs et al., 2002). Verder 
stroomafwaarts waar de beek overgaat in de 
Deurningerbeek zijn zeven soorten vastge-
steld: baars, bermpje, blankvoorn, driedoorn, 
paling, riviergrondel, en tiendoorn (Crom-
baghs et al., 2002). Geen van de vissen be-
treft een beschermde soort. Beschermde 
soorten als kleine en grote modderkruiper, 
bittervoorn en rivierdonderpad zijn niet aange-
troffen. Er zijn ook geen waarnemingen van 
deze soorten binnen het onderzoeksgebied 
bekend uit andere onderzoeken. 
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Foto 4. Groot dikkopje op akkerdistel (G. Lub-
bers, 2010). 

4.9 Dagvlinders 

Bureaustudie 
Bij de analyse van de resultaten ten aanzien 
van dagvlinders is gebruik gemaakt van het 
rapport van Ellen Vos (Vos, 1996), de atlas ‘De 
dagvlinders van Nederland’ (Bos et al., 2006) 
en het Faunaonderzoek van Landschap Over-
ijssel (Van der Sluis, 2008). De waarnemingen 
van het Faunaonderzoek uit 2007 zijn aan de 
verspreidingskaarten in de bijlagen toege-
voegd. 
 
Deelgebied Vliegveld 
Van de in totaal 26 waargenomen dagvlinder-
soorten geniet alleen het heideblauwtje be-
scherming in de Flora- en faunawet. De overige 
soorten zijn ondanks hun status als Rode Lijst-
soort niet beschermd.’ 
 In vergelijking met onderzoeksgegevens uit 
1995 lijkt de soortenrijkdom wat te zijn afgeno-
men. In hoeverre dit reëel is of bijvoorbeeld 
veroorzaakt wordt door een verschil in onder-
zoeksintensiteit is onduidelijk. In 1995 zijn in 
totaal 28 dagvlindersoorten aangetroffen (Vos, 
1996). Oranje zandoogje, bont dikkopje, eike-
page en argusvlinder zijn in 2010 niet vastge-
steld. Groentje en heideblauwtje zijn in vergelij-
king met 1995 een nieuwe soort. Enkele be-
schermde en Rode Lijst-soorten worden nader 
toegelicht. 
 
Heideblauwtje 
De waarnemingen van heideblauwtje zijn be-
perkt tot een tweetal vliegplaatsen; een locatie 
rond de Vliegveldstraat en een locatie op een 
klein heideterreintje aan de noordkant van het 
Vliegveld. Op de eerstgenoemde locatie zijn 
eind juni een twintigtal heideblauwtjes waarge-
nomen, zowel mannetjes als wijfjes. Op de lo-
catie op het Vliegveld gaat het om tenminste 50 
exemplaren, eveneens zowel mannetjes als 
wijfjes. Het ontbreken van waarnemingen el-
ders op het Vliegveld is opvallend, omdat er 
meer ogenschijnlijk geschikte vliegplaatsen zijn, 
waar bijvoorbeeld wel een kritische soort als 
levendbarende hagedis is aangetroffen die in 
vergelijkbaar habitat voorkomt. De waarnemin-
gen aan de Vliegveldstraat sluiten aan op 
waarnemingen uit 2007 in de Wildernis van een 
twintigtal heideblauwtjes (Van der Sluis, 2008). 
In 2008 is een heideblauwtje waargenomen op 
Hof Espelo (database Landschap Overijssel, 
2010). 

 
Het heideblauwtje is een honkvaste vlinders. 
Een open grasland van 100 meter vormt soms 
al een onoverbrugbare afstand. Zwervende 
dieren zijn nooit op meer dan 500 tot 600 me-
ter van een populatie aangetroffen (Bos et al., 
2006), De twee aangetroffen populaties liggen 
op een onderlinge afstand van circa 1.700 
meter. Uitwisseling van exemplaren tussen 
beide populaties is daarmee niet waarschijn-
lijk. Beide populaties zijn daarmee erg kwets-
baar en vragen om maatregelen om de popu-
laties ook in de toekomst veilig te stellen. Op-
vallend is wel dat het heideblauwtje niet is 
aangetroffen in 1995. Dit lijkt er op te wijzen 
dat de soort zich sinds 1995 hier heeft geves-
tigd. Op zich een logisch gevolg van de (ver-
schraalde) vegetatieontwikkeling.  Mogelijk 
waren er in deze periode nog populaties van 
heideblauwtje op korte(re) afstand van het 
Vliegveld aanwezig en zijn deze nu verdwe-
nen. 

 
Kleine ijsvogelvlinder 
De waarnemingen van de kleine ijsvogelvlin-
der concentreren zich op twee locaties: de 
omgeving van de Vliegvelstraat en de Lonne-
kerberg. In de periode van 24 juni tot 14 juli 
zijn in totaal 20 exemplaren waargenomen. 
Het aantal vlinders varieerde van één tot 
maximaal drie per vliegplaats. De Lonneker-
berg vormt een bolwerk voor de soort en ver-
moedelijk één van de bolwerken in Twente en 
daarmee in Nederland. De soort is namelijk 
een zeldzame standvlinder die alleen in de 
Achterhoek en in Twente nog een min of meer 
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aaneengesloten verspreidingsgebied heeft (Bos 
et al., 2006). De kleine ijsvogelvlinder komt voor 
in alle omringende natuurterreinen (Van der 
Sluis, 2008). In 2010 is het aantal waarnemin-
gen hier sterk toegenomen (mond. mededeling 
Landschap Overijssel, 2011). 
 
Bruine vuurvlinder 
De bruine vuurvlinder is verspreid over het 
Vliegveld in kleine aantallen aangetroffen. Het 
verspreidingsbeeld in de kaartbijlagen is zeker 
niet volledig. Verspreid over tenminste 7 loca-
ties zijn in totaal een twintigtal bruine vuurvlin-
ders waargenomen in de periode van 21 tot 25 
mei. De soort geldt als weinig mobiel en vliegt 
in kruidenrijke, schrale natte en droge graslan-
den. De populatie op het Vliegveld vormt ver-
moedelijk één van de laatste kernpopulaties in 
de regio. 
 
Groot dikkopje 
Van het groot dikkopje zijn verspreid over di-
verse vliegplaatsen tenminste enkele honder-
den exemplaren waargenomen. Met name rond 
de Vliegveldstraat en rond de Lonnekerberg is 
de soort veel aangetroffen. Ook in de omlig-
gende natuurterreinen komt de soort vrij veel 
voor (Van der Sluis, 2008). 
 
Overige dagvlindersoorten 
Van de zeldzame grote weerschijnvlinder zijn in 
totaal 3 waarnemingen uit 2007 bekend; twee 
waarnemingen 1 exemplaar op de Lonneker-
berg en een waarneming op het Lonnekermeer 
(Van der Sluis, 2008). Met name de omgeving 
van de voormalige Schietbaan vormt door de 
aanwezigheid van veel wilgenstruwelen een 
zeer geschikt biotoop voor deze soort, hoewel 
de soort hier niet is waargenomen. De omge-
ving van de Lonnekerberg vormt ook het leef-
gebied voor het vrij zeldzame bont dikkopje, dat 
overigens in vrijwel alle natuurterreinen rondom 
het Vliegveld voorkomt (Van der Sluis, 2008). 
Het is waarschijnlijk dat het bont dikkopje ook 
binnen het onderzoeksgebied voorkomt. 
 
De kruidenrijke en heischrale graslanden op het 
Vliegveld hebben niet alleen een belangrijke 
functie als leefgebied voor zeldzame(re) dag-
vlinders als heideblauwtje en bruine vuurvlin-
der. Ook voor vrij algemene soorten als hooi-
beestje, bruin zandoogje, icarusblauwtje en 
vermoedelijk ook kleine vuurvlinder vormt het 
Vliegveld een kerngebied van waaruit soorten 

zich kunnen uitbreiden in de omgeving. De 
aantallen bij deze soorten variëren van vele 
honderden bij het icarusblauwtje tot vermoe-
delijk vele duizenden bij een soort als hooi-
beestje. Ook de aanwezigheid van deze grote 
populaties vraagt om de nodige aandacht en 
zorgvuldigheid bij het beheer en de inrichting 
van het gebied. 
 
Overige deelgebieden 
Hoewel ook in de overige deelgebieden diver-
se dagvlindersoorten zijn waargenomen be-
perken we ons bij het beschrijven tot de meest 
belangrijke soort: de grote weerschijnvlinder. 
 
Grote weerschijnvlinder 
De waarneming van een grote weerschijnvlin-
der op 25 juni in Zuidkamp vormt één van de 
hoogtepunten van het veldonderzoek. De om-
geving van Vliegveld Twente wordt als één 
van de negen plaatsen genoemd waar de 
soort na 2000 nog meerdere malen is waar-
genomen (Bos et al., 2006). Ook de omgeving 
van de Universiteit Twente wordt genoemd. 
Tijdens het Faunaonderzoek in 2007 is de 
soort twee keer aangetroffen op de Lonneker-
berg en één keer bij het Lonnekermeer. Het 
gaat om bekende vliegplaatsen waar jaarlijks 
één tot vier exemplaren worden waargeno-
men (Van der Sluis, 2008). 
 
Van de soort is bekend dat er doorgaans 
maar één vlinder op een vliegplaats wordt ge-
zien (Bos et al., 2006). Het feit dat de soort 
wordt aangemerkt als weinig mobiel en de 
aanwezigheid van potentieel geschikt leefge-
bied in de vorm van vochtige loofbossen, bos-
randen en wilgenstruwelen, maakt het zeer 
waarschijnlijk dat binnen Zuidkamp sprake is 
van een (kleine) populatie. Met name de natte 
graslanden en wilgenzomen aan de oost- en 
noordzijde van het gebied vormen een ge-
schikt biotoop. Aanwezigheid van deze soort 
vraagt daarom om de nodige aandacht bij de 
voorgenomen ontwikkelingen. 
 
 

4.10 Libellen 

Bureaustudie 
Bij de analyse van de resultaten ten aanzien 
van libellen is gebruik gemaakt van de atlas 
‘De Nederlandse Libellen’ (Kalkman et al., 
2002) en het Faunaonderzoek van Landschap 
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Overijssel (Van der Sluis, 2008). De waarne-
mingen van het Faunaonderzoek uit 2007 zijn 
aan de verspreidingskaarten in de bijlagen toe-
gevoegd. 
 
Totale onderzoeksgebied 
De strikt beschermde gevlekte witsnuitlibel 
komt voor in en rond het Lonnekermeer. Het is 
een typische soort van ongestoorde, verlan-
dende laagveenmoerassen. Op de zandgron-
den komen kleine populaties voor in gebuffer-
de, rijk begroeide plassen en vennen. In som-
mige jaren kunnen op veel plaatsen zwervende 
dieren worden aangetroffen. De waarnemingen 
van gevlekte witsnuitlibel rond de Vliegveld-
straat hebben vermoedelijk betrekking op rond-
zwervende dieren. De waterelementen binnen 
het onderzoeksbied en binnen het Vliegveld in 
het bijzonder, vormen geen geschikt biotoop 
voor deze vrij kritische soort. 
Van de groep van overige beschermde libellen-
soorten zijn uit de regio alleen waarnemingen 
bekend van de oostelijke witsnuitlibel en noord-
se winterjuffer. Van de noordse winterjuffer da-
teert de laatste waarneming uit 1974 (Van der 
Sluis, 2008). De waarnemingen van oostelijke 
witsnuitlibel zijn gedaan rond het Lonnekermeer 
in 1961, 1982 en voor het laatst in juni 1983 
(database Waterschap Regge en Dinkel, 2010). 
Aanwezigheid van deze soorten binnen het on-
derzoeksgebied is niet waarschijnlijk door het 
ontbreken van recente waarnemingen in de 
omgeving en de afwezigheid van geschikt bio-
toop. 
 

4.11 Overige fauna 

Bureaustudie 
Bij de analyse van de resultaten ten aanzien 
van de overige fauna is gebruik gemaakt van 
het Faunaonderzoek van Landschap Overijssel 
(Van der Sluis, 2008). Er is tot zover bekend 
geen aanvullende informatie voorhanden over 
voorkomen en verspreiding van andere dan al 
eerder beschreven beschermde soorten. 
 
Totale onderzoeksgebied 
 
Kale rode bosmier 
Van de kale rode bosmier is een nesthoop aan 
de noordzijde van het Vliegveld aangetroffen. 
Het is mogelijk dat deze vrij algemene soort op 
een aantal plaatsen over het hoofd is gezien, 
met name in percelen met naaldbos. Ook de 

licht beschermde en vrij algemene behaarde 
rode bosmier en zwartrugbosmier kunnen 
binnen het onderzoeksgebied worden ver-
wacht, al zijn ze niet vastgesteld. 
 
Wijngaardslak 
De wijngaardslak is een licht beschermde 
soort die leeft op een kalkrijke, vochtige bo-
dem met een vaak rijke plantengroei. De soort 
komt met name voor in bosranden, wegran-
den, parken, tuinen en in het duingebied. De 
soort is bekend uit de omgeving van Ensche-
de en kan, gelet op aanwezig biotoop, ook 
binnen het onderzoeksgebied voorkomen 
(Gmelig Meyling et al., 2009). 
 
 

4.12 Flora 

Bureaustudie 
Bij de analyse van de resultaten ten aanzien 
van flora is gebruik gemaakt van de databa-
ses van de Provincie Overijssel, Waterschap 
Regge & Dinkel en Landschap Overijssel en 
de flora- en faunaonderzoeken van het Vane-
ker (Eelerwoude, 2004 en 2010). De floradata 
uit de database van Landschap Overijssel 
heeft in hoofdzaak betrekking op de eigen 
natuurterreinen van het Landschap en is om 
die reden vooral aanvullend gebruikt bij de 
analyse. 
 
Deelgebieden Vaneker, Prins Bernhard-
kamp en Overmaat 
Met uitzondering van de vondst van een 
groeiplaats van tongvaren net buiten Over-
maat zijn er buiten het deelgebied Vliegveld 
geen beschermde of Rode Lijst-soorten aan-
getroffen. Tijdens het onderzoek in 2004 in 
Zuidkamp zijn ook geen beschermde planten-
soorten aangetroffen. Ook uit de databases 
van de provincie en het waterschap zijn geen 
waarnemingen van beschermde en/of Rode 
lijst-soorten bekend. Bij de nu volgende ana-
lyse en beschrijving beperken we ons daarom 
tot de omgeving van het Vliegveld en de 
Vliegveldstraat. 
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Foto 5. Gevlekte orchis op Vliegveld (G. Lub-
bers, 2010). 

Deelgebied Vliegveld 
Tabel 11 geeft een overzicht van alle be-
schermde en Rode Lijst-soorten die in 2010 zijn 
vastgesteld, aangevuld met soorten binnen het 
onderzoeksgebied en de omringende natuurter-
reinen uit de databases van de Provincie Over-
ijssel en Waterschap Regge & Dinkel. Uit deze 
informatie komen nog eens 10 soorten naar 
voren die in een recent verleden binnen het 
onderzoeksgebied zijn vastgesteld en op de 
Rode Lijst staan, dan wel beschermd zijn in de 
Flora- en faunawet. Het gaat om blonde zegge, 
bruine snavelbies, draadgentiaan, echte gul-
denroede, eenarig wollegras, gewone vogel-
melk (tabel 1, Flora- en faunawet), klein glid-
kruid, kruipend moerasscherm (tabel 3, Flora- 
en faunawet), stijve waterweegbree en wijd-
bloeiende rus. Genoemde soorten worden kort 
besproken. Tevens wordt stilgestaan bij waar-
nemingen uit deze databases van brede wes-
penorchis, gewone dotterbloem, grasklokje, 
kleine maagdenpalm, kleine zonnedauw, ko-
ningsvaren, slanke sleutelbloem, stijve ogen-
troost en wilde gagel. 
 
Blonde zegge 
Blonde zegge is in 2003 vastgesteld in een 
hooilandje in het Hartjesbos, nabij de Vlieg-
veldstraat. Dit hooilandje is in het (recente) ver-
leden geplagd en kent een soortenrijke vegeta-
tie. De vegetatie die hier voorkomt is typerend 
voor Dotterbloemhooiland, Natte heide en 
Blauwgrasland. 
 
Brede wespenorchis 
Uit de databank van Waterschap Regge en 
Dinkel is één groeiplaats bekend geworden: 
nabij bij de ingang van het vliegveld (2008). 
 
Bruine snavelbies 
Deze soort van natte en vochtige heide is in 
2004 vastgesteld in een hooilandje in het Hart-
jesbos, nabij de Vliegveldstraat. Dit hooilandje 
is in het (recente) verleden geplagd en kent een 
soortenrijke vegetatie. De vegetatie die hier 
voorkomt is typerend voor Dotterbloemhooi-
land, Natte heide en Blauwgrasland. Bruine 
snavelbies staat vooral op plagplekken, droog-
vallende oevers van vennen en wissels van 
reeën door de hei. In een aangrenzend heide-
terrein is deze soort in 2010 ook aangetroffen. 
Deze groeiplaats ligt echter buiten de begren-
zing van het onderzoekgebied. 
 

Draadgentiaan 
In 1997 en 1998 is deze soort in een berm-
greppel naast de Vliegveldstraat, grenzend 
aan het Hartjesbos waargenomen. De soort is 
karakteristiek voor matig voedselrijke, ’s win-
ters geïnundeerde plaatsen op venig zand en 
leem. 
 
Echte guldenroede 
Deze soort van boszoomvegetaties is in 1997 
langs de Ledeboerweg aangetroffen. In 1998 
is langs een zandweg nabij de Ledeboerweg 
nog een groeiplaats vastgesteld. De in totaal 
drie groeiplaatsen liggen in het noordelijkste 
puntje van het onderzoekgebied. Buiten deze 
begrenzing zijn groeiplaatsen hoofdzakelijk 
aangetroffen op de Lonnekerberg en in het 
Snijders- en Schaddenveld aan de noordzijde 
van het onderzoekgebied. 
 
Eenarig wollegras 
Deze soort van hoogvenen, vennen en ber-
kenbroekbossen is in 2006 langs de Weerse-
lose Weg aangetroffen op twee groeiplaatsen. 
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Deze groeiplaatsen grenzen aan het gebied De 
Wildernis, dat ten westen van de Weerselose 
Weg ligt. Hier liggen verspreid drie groeiplaat-
sen. 
 
Gewone dotterbloem 
Uit de databank van Waterschap Regge en 
Dinkel blijkt dat gewone dotterbloem op twee 
locatie in het onderzoekgebied voorkomt: A-
watergang nabij de Weerselose Weg (ook in 
2010 aangetroffen) en een sloot bij de ingang 
van het vliegveld. Bij de provincie Overijssel zijn 
twee groeiplaatsen bekend geworden uit 2008: 
hooilandje in het Hartjesbos (2002-2004) en 
sloot langs zandweg tussen de Weerselose 
Weg en het vliegveld (1993). 
 
Gewone vogelmelk 
Gewone vogelmelk is in 2005 binnen de be-
grenzing van het onderzoekgebied aangetrof-
fen. Zij is toen aangetroffen langs de spoorbaan 
ter hoogte van de Vliegveldstraat. Daarnaast 
zijn in de periode 1993-2003 nog negen groei-
plaatsen vastgesteld in de omgeving van het 
onderzoekgebied. 
 
Grasklokje 
In de ruime omgeving van het onderzoekgebied 
kwam het grasklokje verspreid voor in de perio-
de 1993-2005. 
 
Klein glidkruid 
Van het klein glidkruid zijn twee groeiplaatsen 
bekend geworden binnen de begrenzing van 
het onderzoekgebied. Zij is hier in de jaren 
1996 en 1998 aangetroffen aan de oostzijde 
van het vliegveld. In die omgeving zijn nog 
eens negen groeiplaatsen buiten het onder-
zoekgebied vastgesteld in de periode 1994-
2004. 
 
Kleine maagdenpalm 
Kleine maagdenpalm kwam in 2005 aan de 
oostzijde van het onderzoekgebied en in 2010 
op vliegveld voor aan oostzijde. Omdat beide 
groeiplaatsen in de nabije omgeving van ge-
bouwen voorkomen, betreft het waarschijnlijk 
uit tuinafval ontstane groeiplaatsen.  
 
Kleine zonnedauw 
Deze soort is uitsluitend vastgesteld in het hooi-
land/plagveld in het Hartjesbos nabij de Vlieg-
veld straat. Uit de databank van de provincie 
Overijssel blijkt dat zij hier in de periode 1999-

2004 aanwezig was. In 2010 is zij hier op-
nieuw vastgesteld. 
 
Koningsvaren 
Langs een beekje aan de zuidkant van het 
vliegveld in de Grefteberghoek stond konings-
varen in 2008 over een lengte van ongeveer 
200 meter (database Waterschap Regge en 
Dinkel). 
 
Kruipend moerasscherm 
Deze zeldzame soort is op drie locaties op het 
vliegveld vastgesteld in 2006. Eén groeiplaats 
betreft een ‘klein gegraven plasje’ (ipi-code 
345 in de database van de provincie; waar-
schijnlijk een poel) in een bosgebied en beide 
andere waarnemingen betreffen een struweel 
of singel nabij de Grote baan. 
 
Slanke sleutelbloem 
In 2008 is langs een beekje in de Grefteberg-
hoek een populatie ontdekt over een lengte 
van ongeveer 500 meter (database Water-
schap Regge en Dinkel). Daarnaast is in 1980 
een groeiplaats bekend geworden in de buf-
ferzone van het onderzoekgebied aan de 
oostzijde van het vliegveld. Het betreft een 
greppel/bosrand in het deelgebied Bergsveld, 
aan de voet van de Lonnekerberg. 
 
Stijve ogentroost 
In de periode 1996-2005 zijn langs de Vlieg-
veldstraat en de Weerselose Weg in totaal 11 
groeiplaatsen gevonden. Op één groeiplaats 
na, lagen zij allen langs de Vliegveldstraat 
tussen het retentiebekken en het Hartjesbos 
(database provincie Overijssel). 
 
Stijve moerasweegbree 
In 2006 zijn er op het vliegveld drie groei-
plaatsen vastgesteld van Stijve moerasweeg-
bree. Deze lagen allen westelijk van de Grote 
baan. 
 
Wijdbloeiende rus 
In 1997 is deze soort van matig voedselrijke 
natte tot vochtige pioniersituaties aangetroffen 
op één groeiplaats langs de Grote baan op 
Vliegveld Twente. 
 
Wilde gagel 
In de periode 1993-2003 is wilde gagel op een 
drietal locaties aangetroffen binnen de be-
grenzing van het onderzoekgebied: in een ven 
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nabij het spoor in Natura2000-gebied ‘Lonne-
kermeer’, langs een klein bosven 150 meter ten 
zuidoosten hiervan (database provincie Over-
ijssel) en op een open natte plek in een bosje 
tussen de Weerselose Weg en het vliegveld. 
 
Rode Lijst-soorten en beschermde soorten 
in de omgeving van het Vliegveld 
In tabel 11 zijn tevens een 19-tal soorten opge-
nomen die op de Rode Lijst staan, dan wel be-
schermd zijn, maar buiten het onderzoeksge-
bied zijn aangetroffen. Daarbij wordt opgemerkt 
dat we ons beperkt hebben tot de soorten uit de 
databases van de provincie en het waterschap. 
Het is waarschijnlijk dat deze lijst aanmerkelijk 
langer is wanneer ook de data uit de database 
van Landschap Overijssel erbij wordt betrok-
ken. Het is echter niet de bedoeling om hierin 
volledig te zijn. De soorten zijn opgenomen om 
een beeld te geven van de soortenrijkdom in de 
omgeving en de potenties binnen het plange-
bied bij de realisatie van nieuwe natuur. De 
waarnemingen worden verder niet toegelicht. 
 
Beschermde plantensoorten binnen het deel-
gebied Vliegveld 
Zoals in paragraaf 3.12 is aangegeven zijn tij-
dens het veldonderzoek in 2010 binnen het 
Vliegveld in totaal 13 beschermde plantensoor-
ten vastgesteld. Uit literatuurbronnen kunnen 
daar nog 2 soorten aan worden toegevoegd; 
kruipend moerasscherm en gewone vogelmelk.  
 
De waarnemingen van beschermde soorten 
concentreren zich rond de Vliegveldstraat en in 
de bloemrijke graslanden waar een verschra-
lingsbeheer wordt toegepast. Een aantal licht 
beschermde en vrij algemene soorten zoals 
brede wespenorchis, een soort van licht be-
schaduwde bosranden, is verspreid door het 
gebied aangetroffen en zal waarschijnlijk op 
meer plaatsen voorkomen dan nu zijn vastge-
steld.  
 
Kwelindicatoren 
Bijzonder is de aanwezigheid van beschermde 
soorten als kleine zonnedauw en wilde gagel, 
soorten die indicatief zijn voor de aanvoer van 
schoon kwelwater. De groeiplaats op de Lon-
nekerberg ten noorden van Oostkamp is bij-
zonder florarijk. Naast kleine zonnedauw ko-
men hier ook zeldzame soorten voor als moe-
raswolfsklauw, echt duizenguldenkruid en trek-
rus. De beschermde wilde gagel is aangetroffen 

op drie locaties langs de Vliegveldstraat. Ook 
uit de periode 1993-2003 zijn een drietal 
groeiplaatsen uit deze omgeving bekend. De 
soort groeit hier vooral in de venoevers waar 
de vegetatie kenmerkend is voor zure, voed-
selarme omstandigheden met zeldzame soor-
ten als moerashertshooi, veenpluis, veelsten-
gelige waterbies en vlottende bies. 
Kwelindicatoren komen overigens op veel 
plaatsen binnen het Vliegveld voor. Zo is 
langs de steile ontwateringssloot aan de 
noordzijde veel veldrus aanwezig. Ook aan de 
voet van de Lonnekerberg in de omgeving van 
de Schietbaan komt veel veldrus voor. Aan-
wezigheid van deze soorten vormt een be-
langrijke indicatie waar kansen liggen om 
zeldzame kwelvegetaties te ontwikkelen. 
 
Schraalgraslandsoorten 
Voor de meeste graslanden op de voormalige 
vliegbasis vond de omzetting van landbouw-
grond naar (schraler) grasland plaats in 1991. 
Sindsdien worden de graslanden jaarlijks één- 
tot tweemaal gemaaid waarbij het maaisel 
(grotendeels) wordt afgevoerd. Een vergelij-
king met de situatie uit 1991-1994 maakt al 
snel duidelijk dat het verschralingsbeheer zijn 
effect heeft gehad (Van der Zee, 1995). Al in 
1995 werd geconcludeerd dat er een snelle 
ontwikkeling naar schraalgraslanden op gang 
was gekomen. Deze ontwikkeling heeft zich 
voortgezet, al valt wel op dat er plaatselijk 
sprake is van verruiging doordat niet op alle 
locaties het maaisel (tijdig) wordt afgevoerd. 
In de bloemrijke graslanden komen be-
schermde soorten voor als grasklokje, steen-
anjer, wilde tijm en wilde marjolein en op 
vochtige plaatsen een beschermde soort als 
rietorchis. 
 
Heischrale vegetaties 
Op een aantal, zeer voedselarme plaatsen 
hebben zich fraai heischrale vegetaties ont-
wikkeld met kritische soorten als kruipbrem, 
stekelbrem en borstelgras. Het gaat met name 
om droge heidevegetaties waarin struikhei 
domineert. Op plaatsen waar leem in de on-
dergrond aanwezig is, ontstaan vochtiger 
groeiplaatsen waarin ook dophei voorkomt. 
 
Bosvegetaties 
De bosflora binnen het deelgbied Vliegveld is 
over het algemeen weinig bijzonder. Opval-
lend is het talrijke voorkomen van wilde kam-
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perfoelie, vooral rond de Lonnekerberg en de 
omgeving van de Vliegveldstraat. Dit verklaart 
ook de concentraties van kleine ijsvogelvlinder 
op beide locaties, die de eieren afzet op jonge 
scheuten van wilde kamperfoelie. 
 
Omgeving Vliegveldstraat 
De floristische waarden in de omgeving van de 
Vliegveldstraat concentreren zich in en rond de 
aangrenzende heide- en natuurterreinen zoals 
het Hartjesbos. Hier komen beschermde soor-
ten voor als jeneverbes, wilde gagel en kleine 
zonnedauw en Rode Lijst-soorten als moeras-
herthooi, vlottende bies en moeraswolfsklauw. 
Het voorkomen van enkele beschermde ko-
ningsvarens en een rode lijst-soort als dubbel-
loof wijst op de aanwezigheid van oude bosbo-
dems in combinatie met steilranden en/of walli-
chamen.  
Ook de bermflora bestaat uit heischrale soorten 
als kleine leeuwetand, pilzegge, stijve ogen-
troost, struik- en dophei. Op veel plaatsen is 
sprake van vochtige groeiplaatsomstandighe-
den waar soorten als echte koekoeksbloem, 
moerasrolklaver en wilde bertram groeien. De 
aanwezigheid van herthoornweegbree, een 
zoutminnende soort, wijst op het gebruik van 
strooizout.  
 
 

4.13 Samenvatting 

Tabel 13 geeft een totaaloverzicht van de on-
derzoeksresultaten. De in 2010 vastgestelde 
soorten zijn aangevuld met beschermde soor-
ten die op basis van literatuurgegevens binnen 
het onderzoeksgebied aanwezig (kunnen) zijn. 
Per soort wordt de beschermingsstatus weer-
gegeven en de status op de betreffende Rode 
Lijst.  
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Tabel 11. Overzicht vastgestelde beschermde en Rode Lijst-plantensoorten binnen het onder-
zoeksgebied en in de omgeving (bronnen: databases Provincie Overijssel en Waterschap Regge & 
Dinkel. 

soort wetenschappelijke naam onderzoekgebied omgeving Ffw et RL

Bevertjes* Briza media 2010 kw
Borstelgras Nardus stricta 2010 ge
Bosdroogbloem Gnaphalium sylvaticum 2010 ge
Brede w espenorchis Epipactis helleborine 2010 tabel 1
Dubbelloof Blechnum spicant 2010 ge
Dw ergviltkruid Filago minima 2010 ge
Gew one dotterbloem Caltha palustris ssp. palustris 2010 2005 tabel 1
Grasklokje Campanula rotundifolia 2010 2005 tabel 1
Jeneverbes Juniperus communis 2010 2003 tabel 2 ge
Klein blaasjeskruid Utricularia minor 2010 kw
Kleine maagdenpalm* Vinca minor 2010 2008 tabel 1
Kleine zonnedauw Drosera intermedia 2010 2007 tabel 2 ge
Koningsvaren Osmunda regalis 2010 1996 tabel 1
Kruipbrem Genista pilosa 2010 kw
Moerashertshooi Hypericum elodes 2010 2004 kw
Moerasw olfsklauw Lycopodium inundatum 2010 2004 kw
Rietorchis Dactylorhiza majalis subsp. praeter 2010 2004 tabel 2
Slanke sleutelbloem Primula elatior 2010 2004 tabel 1
Steenanjer* Dianthus deltoides 2010 2005 tabel 2 kw
Stekelbrem Genista anglica 2010 ge
Stijve ogentroost Euphrasia stricta 2010 2004 ge
Tongvaren Asplenium scolopendrium 2010 tabel 2
Vlottende bies Scirpus fluitans 2010 2003 kw
Wilde gagel Myrica gale 2010 2003 tabel 2 ge
Wilde marjolein* Origanum vulgare 2010
Wilde tijm* Thymus serpyllum 2010 be
Wondklaver* Anthyllis vulneraria 2010 kw
Eenarig w ollegras Eriophorum vaginatum 2006 2006 kw
Kruipend moerasscherm Apium repens 2006 tabel 3 be
Gew one vogelmelk Ornithogalum umbellatum 2005 2003 tabel 1
Bruine snavelbies Rhynchospora fusca 2004 2007 ge
Blonde zegge Carex hostiana 2003 2006 be
Draadgentiaan Cicendia filiformis 1998 be
Echte guldenroede Solidago virgaurea 1998 2005 kw
Klein glidkruid Scutellaria minor 1998 2004 be
Stijve moerasw eegbree Echinodorus ranunculoides 2006 2006 be
Wijdbloeiende rus Juncus tenageia 1997 1997 be
Alpenrus Juncus alpinoarticulatus subsp. alp 1996 ge
Bleke zegge Carex pallescens 2003 kw
Dw ergvlas Radiola linoides 2006 be
Fraai hertshooi Hypericum pulchrum 2007 be
Gaspeldoorn Ulex europaeus 1993 kw
Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata 2004 tabel 2 kw
Gew one veenbies Trichophorum cespitosum subsp. germanicum 2010 ge
Gew one vleugeltjesbloem Polygala vulgaris 2003 ge
Grondster Illecebrum verticillatum 1996 ge
Klein w arkruid Cuscuta epithymum 2007 kw
Klein w intergroen Pyrola minor 2006 be
Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe 2006 tabel 2 ge
Liggende vleugeltjesbloem Polygala serpyllifolia 2004 kw
Muurhavikskruid Hieracium murorum 2006 kw
Oeverkruid Littorella uniflora 2004 be
Ondergedoken moerasscherm Apium inundatum 1996 kw
Spits havikskruid Hieracium lactucella 2006 eb
Waterlepeltje Ludw igia palustris 1996 eb
Zw anebloem Butomus umbellatus 2008 tabel 1

* adventieve soort die op Vliegvled Tw ente mogelijk is ingeburgerd.

statusaangetroffen in (met jaartal):
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Tabel 13. Totaaloverzicht van vastgestelde en mogelijk aanwezige beschermde soorten binnen het totale onderzoeksgebied. 
(Flora- en faunawet : JR jaarrond-soort / cat.5 = categorie 5-soort / HRL : habitatrichtlijnsoort  
(aanw.: vastgesteld in 2010 lit. : uit literatuurbronnen)     (Rode lijst : eb ernstig bedreigd be bedreigd kw kwetsbaar  ge gevoelig) 

s o o rt R o de  Lijs t a a nw. lit , s o o rt R o de  Li js t a a nw. lit ,

appelvink tabel 2 x bevertjes kw x
boerenzwaluw tabel 2 cat.5 ge x borstelgras ge x
bonte vliegenvanger tabel 2 cat.5 x bosdroogbloem ge x
boomklever tabel 2 cat.5 x brede wespenorchis tabel 1 x
boomkruiper tabel 2 cat.5 x dubbelloof ge x
boomleeuwerik tabel 2 x dwergviltkruid ge x
boompieper tabel 2 x gewone dotterbloem tabel 1 x
bosrietzanger tabel 2 x gewone vogelmelk tab el 1 x
bosuil tabel 2 cat.5 x grasklokje tabel 1 x
braamsluiper tabel 2 x jeneverbes tabel 2 ge x
buizerd tabel 2 JR x klein blaasjeskruid kw x
ekster tabel 2 cat.5 x kleine maagdenpalm tabel 1 x
fazant tabel 2 x kleine zonnedauw tabel 2 ge x
fitis tabel 2 x koningsvaren tabel 1 x
gaai tabel 2 x kruipbrem kw x
geelgors tabel 2 cat.5 x kruipende moerasscherm tabel 3 HRL be x
gekraagde roodstaart tabel 2 cat.5 x moerashertshooi kw x
gele kwikstaart tabel 2 ge x moeraswolfsklauw kw x
glanskop tabel 2 cat.5 x rietorchis tabel 2 x
goudhaan tabel 2 x slanke sleutelbloem tabel 1 x
goudvink tabel 2 x steenanjer tabel 2 kw x
grasmus tabel 2 x stekelbrem ge x
graspieper tabel 2 cat.5 ge x stijve ogentroost ge x
grauwe vliegenvanger tabel 2 cat.5 ge x tongvaren tabel 2 x
groene specht tabel 2 cat.5 kw x vlottende bies kw x
groenling tabel 2 x wilde gagel tabel 2 ge x
gro te bonte specht tabel 2 cat.5 x wilde marjolein tabel 2 x
gro te lijster tabel 2 x wilde tijm be x
havik tabel 2 JR x wondklaver kw x
heggemus tabel 2 x
ho lenduif tabel 2 x aardmuis tabel 1 x
houtduif tabel 2 x baardvleermuis (spec.) tabel 3 HRL x
houtsnip tabel 2 x boommarter tabel 3 kw (x)
huismus tabel 2 JR ge x bosmuis tabel 1 x
kauw tabel 2 x bosspitsmuis (spec.) tabel 1 x
kievit tabel 2 x bruine rat x
kleine bonte specht tabel 2 cat.5 x bunzing tabel 1 x
kleine plevier tabel 2 x das tabel 3 (x)
kneu tabel 2 ge x dwergmuis tabel 1 x
koolmees tabel 2 cat.5 x dwergspitsmuis tabel 1 x
kuifmees tabel 2 x eekhoorn tabel 2 x
kwartel tabel 2 x egel tabel 1 x
matkop tabel 2 ge x gewone dwergvleermuis tabel 3 HRL x
merel tabel 2 x gewone grootoorvleermuis tabel 3 HRL x
nijlgans tabel 2 x haas tabel 1 x
paapje tabel 2 be x hermelijn tabel 1 ge x
patrijs tabel 2 kw x huismuis x
pimpelmees tabel 2 cat.5 x huisspitsmuis tabel 1 x
putter tabel 2 x konijn tabel 1 x
ransuil tabel 2 JR kw x laatvlieger tabel 3 HRL kw x
roodborst tabel 2 x mol tabel 1 x
roodborsttapuit tabel 2 x ree tabel 1 x
scholekster tabel 2 x rosse vleermuis tabel 3 HRL kw x
sperwer tabel 2 JR x rosse woelmuis tabel 1 x
spreeuw tabel 2 cat.5 x ruige dwergvleermuis tabel 3 HRL x
staartmees tabel 2 x steenmarter tabel 2 x
tjiftjaf tabel 2 x veldmuis tabel 1 x
torenvalk tabel 2 cat.5 x vos tabel 1 x
tuinfluiter tabel 2 x waterspitsmuis tabel 3 kw x
turkse to rtel tabel 2 x watervleermuis tabel 3 HRL x
veldleeuwerik tabel 2 cat.5 ge x wezel tabel 1 x
vink tabel 2 x woelrat tabel 1 x
vuurgoudhaan tabel 2 x
wielewaal tabel 2 kw x bastaardkikker tabel 1 x
wilde eend tabel 2 x bruine kikker tabel 1 x
winterkoning tabel 2 x gewone pad tabel 1 x
witte kwikstaart tabel 2 x heikikker tabel 3 HRL (x)
zanglijster tabel 2 x kamsalamander tabel 3 HRL kw x
zwarte kraai tabel 2 cat.5 x kleine watersalamander tabel 1 x
zwarte mees tabel 2 cat.5 x levendbarende hagedis tabel 2 ge x
zwarte roodstaart tabel 2 cat.5 x poelkikker tabel 3 HRL x
zwarte specht tabel 2 cat.5 x
zwartkop tabel 2 x

atalanta x bermpje x
bont zandoogje x driedoornige stekelbaars x
boomblauwtje x giebel x
bruin zandoogje x goudvis x
bruine vuurvlinder kw x kale rode bosmier tabel 1 x
citroenvlinder x karper spec. x
dagpauwoog x tiendoornige stekelbaars x
distelvlinder x wijngaardslak (x)
geelsprietdikkopje x
gehakkelde aurelia x
gevlekte witsnuitlibel tabel 3 HRL be x
groentje x
groot dikkopje ge x
groot koo lwitje x
gro te weerschijnvlinder eb x
heideblauwtje tabel 2 ge x
hooibeestje x
icarusblauwtje x
klein geaderd witje x
klein koolwitje x
kleine ijsvogelvlinder be x
kleine vos x
kleine vuurvlinder x
koevinkje x
landkaartje x
oranjetipje x
zwartsprietdikkopje x
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5. EFFECTENBEOORDELING EN MAATREGELEN 
 
 
 
 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresulta-
ten geconfronteerd met de voorngenomen ruim-
telijke ontwikkelingen. Eerst worden de effecten 
op beschermde soorten op hoofdlijnen bespro-
ken en vervolgens uitgewerkt in tabel-vorm. De 
belangrijkste mitigerende en compenserende 
maatregelen worden aan het einde van het 
hoofdstuk toegelicht. 
 
 

5.2 Voorgenomen ruimtelijke ont-
wikkelingen 

Uitgangspunt bij de effectenbeoordeling en 
toetsing aan de Flora- en faunawet vormt het 
op 14 december 2009 door de Enschedese 
gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie Mo-
del B (Kuenzli, juli 2009; verder aangeduid als 
‘de Structuurvisie’). De ‘Ruimtelijke Visie Ge-
biedsontwikkeling Luchthaven Twente en om-
geving’, versie juni 2010, is vastgesteld door de 
Provincie Overijssel en is in het kader van dit 
onderzoek gebruikt als achtergrondinformatie. 
 
 

5.3 Het beschrijven van kansen en 
knelpunten vormt uitgangspunt 
bij de effectenbeoordeling 

De Structuurvisie beschrijft op hoofdlijnen waar, 
welke gebiedsontwikkelingen (kunnen) plaats-
vinden. Deze uitwerking op hoofdlijnen heeft als 
belangrijk voordeel dat vroegtijdig rekening kan 
worden gehouden met bestaande natuurwaar-
den, waardoor negatieve effecten op be-
schermde soorten (en mogelijke conflicten met 
de Flora- en faunawet), kunnen worden voor-
komen en kansen voor flora en fauna optimaal 
kunnen worden benut. Een nadeel is echter dat 
in deze fase van het planproces de plannen 
nog onvoldoende concreet zijn om tot een af-
doende toetsing in het kader van de Flora- en 
faunawet te komen. De in dit hoofdstuk uitge-
werkte effectenbeoordeling en toetsing aan de 
Flora- en faunawet gaat daarom vooral in op 

knelpunten en oplossingsrichtingen. Het kaart-
kaartbeeld van model B zoals weergegeven in 
bijlage 2 vormt daarbij het uitgangspunt, sa-
men met het kaartbeeld in bijlage 3, wat een 
eerste voorbeeld-uitwerking geeft van het ge-
kozen model B. Er wordt min of meer uitge-
gaan van een ‘worst case-scenario’. In de 
praktijk kunnen deze effecten meevallen om-
dat door planaanpassing en compensatie veel 
negatieve effecten zijn voorkomen. Vooraf-
gaand aan een beoordeling van effecten 
wordt in de volgende paragraaf kort ingegaan 
op een aantal belangrijke aspecten uit de Flo-
ra- en faunawet. 
 
 

5.4 Effecten op hoofdlijnen 

In deze paragraaf wordt aan de hand van het 
kaartbeeld van de Structuurvisie in bijlage 2 
ingegaan op de voorgenomen ontwikkelingen 
en mogelijke effecten op aanwezige be-
schermde flora en fauna. We beperken ons 
eerst tot een beschrijving van de hoofdlijnen. 
In paragraaf 5.5 zal aan de hand van over-
zichten meer in detail op de verschillende as-
pecten worden ingegaan. De ontwikkelingen 
rond de A1 die in het kaartbeeld van de Struc-
tuurvisie zijn weergegeven worden buiten be-
schouwing gelaten, omdat dit geen onderdeel 
uitmaakt van het onderzoeksgebied. Dit geldt 
ook voor het braakliggende perceel langs de 
Oldenzaalsestraat dat overigens wel onder-
deel uitmaakt van het onderzoeksgebied. 
 
De ontwikkelingen binnen het onderzoeksge-
bied bestaan op hoofdlijnen uit: 
 
1. Ontwikkeling van luchthavenvoorzieningen 

aan de noordzijde van het vliegveld inclu-
sief verlenging van de start- en landings-
baan 

2. Aanleg ontsluitingsweg ter hoogte van 
Vliegveldstraat naar A1 

3. Realisatie van nieuwe, natte natuur (EHS) 
ten zuiden van het vliegveld 

4. Realisatie van nieuwe woonfuncties aan 
de zuidzijde van de nieuwe EHS 
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5. Ontwikkeling bedrijvigheid en woonfuncties 
van De Strip 

6. Ontwikkeling leisure en bedrijvigheid Oost-
kamp 

7. Aanleg nieuwe ontsluitingswegen ten zuiden 
van Oostkamp 

8. Ontwikkeling nieuwe woonfuncties en ont-
sluiting Prins Bernhardkamp 

9. Ontwikkeling nieuwe woonfuncties en ont-
sluiting Kamp Overmaat 

10. Realisatie en ontwikkeling woonfuncties en 
ontsluiting Zuidkamp in combinatie met 
versterking van groen en landschap. 
 

Ontwikkeling 1. Noordzijde Vliegveld 
De ontwikkeling van nieuwe luchthavenvoor-
zieningen (‘Basis Noord’ in de Structuurvisie, 
figuur 9) vormt feitelijk de meest omvangrijke 
stedelijke ontwikkeling binnen het onder-
zoeksgebied. Het huidige bosgebied inclusief 

Figuur 9. Uitwerking plandeel ‘Basis Noord’ (Structuurvisie, juli 2009). 

 



Onderzoek Flora- en faunawet Luchthaven Twente 
 
 

54 

Figuur 10. Uitwerking plandeel Basis Zuid (midden) (Structuurvisie, juli 2009). 

 

heideterreintjes, waterelementen en bebouwing 
komt te vervallen. Wel wordt langs de nieuwe 
hoofdontsluitingsweg een nieuwe groenstruc-
tuur geprojecteerd.  
De ontwikkeling zal leiden tot verlies van leef-
gebied van vooral bos- en heidegebonden 
soorten. Daarnaast zal meer verstoring ont-
staan door geluid, verlichting en 
(vlieg)verkeersbewegingen. Soorten van een 
groene, stedelijke omgeving zullen zich in het 
gebied (op termijn) vestigen dan wel handha-

ven. De verlenging van de start- en landings-
baan leidt met name aan de noordzijde tot 
een versmalling van de EHS, waardoor min-
der uitwisselings- en migratiemogelijkheden 
ontstaan voor diverse grondgebonden soor-
ten. 
 
Ontwikkeling 2. Ontsluitingsweg naar A1 
De nieuwe aanleg, dan wel verbreding van de 
huidige Vliegveldstraat zal op beperkte schaal 
leiden tot een verlies aan bosareaal (bijlage 
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Figuur 11. Uitwerking plandeel Basis Zuid (Strip) (Structuurvisie, juli 2009) 

3). Effecten worden vooral verwacht door een 
toename van de verkeersintensiteit waardoor 
meer verstoring en kans op sterfte onder fauna 
kan optreden. Bij verstoring gaat het niet alleen 
om geluid en beweging, maar ook om verlich-
ting. Daarnaast kan een toename van verkeer 
leiden tot meer verzuring en vermesting van 
met name de voedselarme vennen, bos- en 
heidepercelen in de directe omgeving de Vlieg-
veldstraat. 
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Figuur 12. Uitwerking plandeel Oostkamp (Structuurvisie, juli 2009). 

Ontwikkeling 3. Nieuwe EHS 
De realisatie van nieuwe natuur in het gebied 
aan de zuidkant van het huidige vliegveld (‘Ba-
sis Zuid (midden)’ in de Structuurschets, figuur 
10) kan een belangrijk positief effect hebben op 
flora en fauna. Vooralsnog wordt gedacht aan 
een verdichting van het nu nog grotendeels 
open graslandgebied door laanbeplanting en 
bosaanplant. Tevens zal het bekensysteem 
worden hersteld, waardoor delen van het ge-
bied aanzienlijk zullen vernatten. Bestaand bos 
en boselementen blijven gehandhaafd en wor-
den ingepast. Met name het verdichten van het 
open gebied zal een onbedoeld negatief effect 
hebben op kritische graslandzangers als veld-
leeuwerik en graspieper en op diverse kritische 
en beschermde plantensoorten waaronder een 
grote groeiplaats met rietorchis. Voor bos- en 
watergebonden soorten is de ontwikkeling 
vooral positief door een toename van leefge-
bied en meer en betere uitwisselingsmogelijk-

heden tussen omliggende leefgebieden. Ver-
wacht wordt dat de effecten op het jachtge-
bied van soorten als buizerd, havik, sperwer 
en torenvalk beperkt zijn. Enerzijds verdwijnt 
er open jachtterrein, anderzijds is er door de 
aanwezigheid van meer opgaand groen, meer 
dekking voor prooidieren zoals muizen en 
kleine vogelsoorten. 
 
Ontwikkeling 4. Woonfuncties bij nieuwe 
EHS 
Aan de zuidzijde van de nieuwe EHS zijn in 
beperkte mate nieuwe woonfuncties geprojec-
teerd (‘Basis Zuid (midden) in de Structuurvi-
sie, figuur 10). Naast verlies van leefgebied 
van soorten die nu leven in het open grasland 
is een toename van verstoring te verwachten 
door geluid, betreding, (verkeers)bewegingen 
en verlichting. Dit geldt met name voor de 
aangrenzende nieuwe EHS die door de keuze 
voor deze nieuwe woonlocatie ook nog eens 
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aanzienlijk versmald wordt. Negatieve effecten 
kunnen ook optreden op het direct aan de 
woonzone grenzende beeksysteem door ver-
vuiling, betreding en wateronttrekking (voor be-
regening van tuinen etc.). 
 
Ontwikkeling 5. De Strip 
In de huidige situatie worden de gebouwen en 
voorzieningen (wegen, parkeerplaatsen etc.) in 
De Strip niet of nauwelijks gebruikt (‘Basis Zuid’ 
in figuur 11). Door de ontwikkeling van nieuwe 
bebouwing gaat in beperkte mate leefgebied 
verloren van met name bosrandgebonden soor-
ten. De kap is naar verwachting beperkt tot en-
kele randen. De situering van de ontwikke-
lingslocaties kan, afhankelijk van de uiteindelij-
ke vorm en gebruiksintensiteit, een grote barriè-
re vormen voor de uitwisselingsmogelijkheden 
van fauna tussen de nieuwe EHS en de aan-
grenzende Lonnekerberg. Daarnaast zijn effec-
ten te verwachten door een toename van ver-
storing door geluid, (verkeers)bewegingen, be-
treding en verlichting. Dit zal vooral effect heb-
ben op kritische bosgebonden soorten en op 
nachtactieve soorten zoals vleermuizen op en 
rond de Lonnekerberg. 
Functieverandering van bestaande bebouwing 
kan effect hebben op verblijfplaatsen van 
vleermuizen. Tot slot is er een toename van 
sterfte in de omgeving van de Strip te verwach-
ten door een toename van verkeer, met name 
op kikkers en padden tijdens de voorjaarstrek 
en kleine zoogdieren zoals eekhoorn. 
 
Ontwikkeling 6. Oostkamp 
In het deelgebied Oostkamp is voorzien in de 
ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid en leisu-
re (figuur 12). Door de ontwikkelingen gaat mo-
gelijk leefgebied van bosrandgebonden soorten 
verloren zoals boompieper en geelgors en zal 
meer verstoring ontstaan door geluid en betre-
ding. Aan de noordzijde van Oostkamp (Muni-
tiestraat in figuur 12) is sprake van kwetsbare 
kwelvegetaties met soorten als moeraswolfs-
klauw en de beschermde kleine zonnedauw. 
Hier komt ook de levendbarende hagedis voor. 
Ruimtelijke ontwikkelingen in deze omgeving 
kunnen leiden tot verdroging, verrijking en ver-
ruiging. Deze effecten zijn deels al zichtbaar in 
de verruigde bermvegetaties rond de bunkers 
waar al een functieverandering heeft plaatsge-
vonden, ondermeer door de aanwezigheid van 
grote brandnetel. De oorzaak is onduidelijk. 
Een toename van verkeer vergroot ook de kans 

op verkeerssterfte bij een kritische soort als 
levendbarende hagedis. Functieverandering 
van bestaande bebouwing kan effect hebben 
op verblijfplaatsen van vleermuizen, evenals 
een toename van verlichting. Afhankelijk van 
de uiteindelijke locaties en omvang kan ver-
dichting van het gebied door bebouwing en de 
aanleg van nieuwe wegen een barrière vor-
men voor uitwisselingsmogelijkheden van 
fauna tussen de nieuwe EHS en de Lonne-
kerberg. 
 
Ontwikkeling 7. Ontsluiting Oostkamp 
Het versterken van de laanstructuren in de 
omgeving van de Oude Deventerstraat kan 
een belangrijke verbetering betekenen voor 
de uitwisselingsmogelijkheden voor met name 
vleermuizen (figuur 12). Negatieve effecten 
zijn te verwachten door een toename van ver-
keersbewegingen en een verhoogde sterfte-
kans door aanrijdingen. Daarnaast zal meer 
verstoring ontstaan door geluid, betreding en 
verlichting. In de omgeving zijn echter maar in 
beperkte mate natuurwaarden vastgesteld. 
Wel beperkt de ontwikkeling van de nieuwe 
ontsluitingswegen de uitwisselingsmogelijkhe-
den voor fauna tussen de zuidzijde van de 
Lonnekerberg en de omgeving (barrièrewer-
king).  
 
Ontwikkeling 8. Prins Bernhardkamp 
De ontwikkelingen binnen Prins Bernhard-
kamp (‘Prins Bernhardpark’ in de Structuurvi-
sie, figuur 13) zijn in vergelijking met ontwik-
kelingen binnen de andere gebieden beperkt 
tot enkele nieuwe bouwkavels en het ontwik-
kelen van in hoofdzaak bestaande ontslui-
tingswegen. Verlies van leefgebied van bos-
gebonden soorten is beperkt. Wel is er sprake 
van een toename van verstoring door (ver-
keers)bewegingen, betreding, geluid, verlich-
ting en mogelijk ook door functiewijzingen op 
vleermuisverblijven in gebouwen. Dat geldt 
ook voor vleermuisverblijven in boomholten bij 
eventuele kap. Afhankelijk van de uiteindelijke 
locatiekeuze en de verkeersintensiteit kan er 
meer sterfte optreden met name van amfibie-
ën tijdens de paddentrek. De poel met de 
strikt beschermde kamsalamander en poelkik-
ker lijkt in de plannen ongewijzigd aanwezig te 
blijven. Wel is door omvorming van bosperce-
len mogelijk sprake van verlies van overwinte-
ringsbiotoop van amfibieën en salamanders.  
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Figuur 13. Uitwerking plandeel Prins Bernhardkamp. (Structuurvisie, juli 2009). 

Figuur 14. Uitwerking plandeel Kamp Overmaat (Structuurvisie, juli 2009). 
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Figuur 15. Uitwerking plandeel Zuidkamp (Structuurvisie, juli 2009).  

Ontwikkeling 9. Kamp Overmaat 
Kamp Overmaat vormt het kleinste deelgebied. 
De ontwikkelingen hier bestaan uit de bouw van 
enkele nieuwe bijgebouwen ten koste van het 
areaal aan met name bos en bosgebonden 
soorten (figuur 14). De vijver blijft vooralsnog 
ongewijzigd aanwezig. Negatieve effecten zijn 
beperkt en bestaan mogelijk uit een verlies aan 
overwinteringsbiotoop voor amfibieën. Afhanke-
lijk van de uiteindelijke vormgeving kan ook 
meer verstoring ontstaan op de omgeving door 
geluid, verlichting en betreding. Een functiewij-
ziging van bestaande bebouwing kan effect 
hebben op vleermuizen en gebouwbewonende 
vogelsoorten zoals huismus. 
 
Ontwikkeling 10. Zuidkamp 
Woningbouw en het verbeteren van de ontslui-
tingsmogelijkheden binnen Zuidkamp zullen 
leiden tot een verlies aan en versnippering van 
leefgebied van vooral bosgebonden soorten 

(figuur 15). Anderzijds vormt de ontwikkeling 
van nieuw bos en herstel van de beekomge-
ving een ontwikkeling die vooral een positieve 
bijdrage levert aan de gebiedsontwikkeling. 
Veel hangt echter af van het ‘maatwerk’ van 
de ruimtelijke ontwikkelingen en de inpassing 
van bestaande natuurwaarden. De ontwikke-
ling van nieuwe woonfuncties zal naar ver-
wachting wel leiden tot een toename van het 
nu nog extensieve gebruik van het gebied. 
Daardoor zal er meer verstoring ontstaan door 
betreding, geluid, verlichting en (ver-
keers)bewegingen. Ook de kans op sterfte 
door verkeer neemt toe. Een bijzonder aan-
dachtspunt zijn mogelijke effecten op verblijf-
plaatsen van vleermuizen en (broed)vogels bij 
functiewijziging en renovaties van bestaande 
bebouwing. 
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5.5 Effecten per deellocatie 

In verband met de overzichtelijkheid en daar-
mee ook de leesbaarheid van deze rapportage 
is ervoor gekozen om de specifieke effecten per 
deellocatie uit te werken in tabelvorm.  
 
Per ontwikkeling worden de belangrijkste knel-
punten en oplosrichtingen weergegeven. In de 
volgende paragraaf worden een aantal mitige-
rende en compenserende maatregelen toege-
licht. Uiteraard hebben de voorgenomen ont-
wikkelingen zowel in positieve als negatieve zin 
een effect op aanwezige beschermde planten- 
en diersoorten. In de overzichten beperken we 
ons tot de relevante soorten in het kader van de 
Flora- en faunawet, op een aantal punten aan-
gevuld met soorten van de Rode Lijst. Voor 
soorten die tussen haakjes zijn vermeld geldt 
het betreffende knelpunt slechts in beperkte 
mate. 
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knelpunten beschermde soort / aandachtssoort specifieke mitigerende maatregelen specifieke compenserende maatregelen

levendbarende hagedis w egvangen en verplaatsen aanleg nieuw  leefgebied
heideblauw tje w egvangen  en verplaatsen aanleg nieuw  leefgebied
roodborsttapuit aanleg nieuw  leefgebied

geelgors omvormen bosranden, aanleg nieuw (e) bos(randen)
boompieper omvormen bosranden, aanleg nieuw (e) bos(randen)
kneu omvormen bosranden, aanleg nieuw (e) bos(randen)
(braamsluiper) omvormen bosranden, aanleg nieuw (e) bos(randen)

eekhoorn aanleg nieuw  bos
gekraagde roodstaart aanbieden nestkasten, aanleg nieuw  bos
glanskop aanbieden nestkasten, aanleg nieuw  bos
grote bonte specht aanbieden nestkasten, aanleg nieuw  bos
havik aanleg nieuw  bos
kleine bonte specht aanbieden nestkasten, aanleg nieuw  bos
matkop aanbieden nestkasten, aanleg nieuw  nat loofbos

kamsalamander w egvangen en verplaatsen aanleg nieuw  leefgebied, herstel bestaand leefgebied (poelen)
poelkikker w egvangen en verplaatsen aanleg nieuw  leefgebied, herstel bestaand leefgebied (poelen)

(mogelijk) verlies groeiplaats(en) kruipende moerasscherm verplanten aanleg nieuw e groeiplaatsen

versmalling (barrièrew erking) EHS 
noordzijde start- en landingsbaan grondgebonden fauna versmalling compenseren door aankoop en aanleg nieuw e natuur ter plaatse

verstoring door verlichting vleermuizen (alle soorten) toepassen strooilicht beperkende armaturen, verlichting beperken

boerenzw aluw aanbieden kunstnesten, begrazing terreindelen
buizerd aanleg nieuw  bos
huismus aanbieden nestkasten, aanleg erfbeplanting rond nieuw e gebouw en
torenvalk aanbieden nestkasten, aanleg nieuw e natuur (open terrein)
gew one grootoorvleermuis vleermuisvriendelijk slopen en (ver)bouw en aanbieden nieuw e overw interingslocaties (bunkers, trafogebouw en)
steenmarter martervriendelijk slopen en (ver)bouw en aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in omgeving

verlies (mogelijke) vaste rust- en 
verblijfplaatsen

oplossingen
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1.
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ie
gv
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d

verlies leefgebied heidegebonden 
soorten

verlies leefgebied bosrand- en 
struw eelsoorten

verlies leefgebied bossoorten

verlies leefgebied amfibieen

knelpunten beschermde soort / aandachtssoort specifieke mitigerende maatregelen specifieke compenserende maatregelen

verlies leefgebied bos(rand)soorten diverse soorten aanleg nieuw (e) bos(randen)

toename stikstofdepositie in 
voedselarme vennen diverse soorten (met name planten, amfibieën) aanleg strook bos als buffer aanleg nieuw  leefgebied in omgeving

amfibieen (alle soorten) aanleg paddentunnels en -schermen
overige soorten aanleg faunavoorziening (en), verlagen maximumsnelheid
vleermuizen aanleg 'hop-overs' op kruising belangrijke vliegroutes

verstoring door verlichting vleermuizen (alle soorten) toepassen strooilicht beperkende armaturen, verlichting beperken

w ilde gagel verplanten aanleg nieuw e groeiplaatsen
koningsvaren verplanten aanleg nieuw e groeiplaatsen

verlies (mogelijke) vaste rust- en 
verblijfplaatsen ransuil aanleg nieuw  bos

(mogelijk) verlies groeiplaats(en)

on
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2.
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eg
 n
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1

toename sterf tekans door verkeer

oplossingen
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knelpunten beschermde soort / aandachtssoort specifieke m itigerende m aatregelen specifieke com penserende m aatregelen

veldleeuw erik compensatie leefgebied niet mogelijk: planaanpassing !
graspieper compensatie leefgebied niet mogelijk: planaanpassing !
(gele kw ikstaart) compensatie leefgebied niet mogelijk: planaanpassing !
dagvlinders (o.a. bruine vuurvlinder, hooibeestje) herinrichting omliggende landbouw gronden; extensivering en verschraling 

rietorchis verplanten aanleg nieuw e groeiplaatsen
w ilde marjolein verplanten aanleg nieuw e groeiplaatsen
(steenanjer) verplanten aanleg nieuw e groeiplaatsen
overige f lora (o.a. diverse Rode Lijst-soorten) aanleg nieuw e groeiplaatsen

gew one dw ergvleermuis handhaven laanstructuur (en vliegroute) langs Grefteberghoekw eg evt. aanleg nieuw e laanstructuur
baardvleermuis handhaven laanstructuur (en vliegroute) langs Grefteberghoekw eg evt. aanleg nieuw e laanstructuur

levendbarende hagedis w egvangen en verplaatsen aanleg nieuw  leefgebied
flora (b.v. stekelbrem, kruipbrem) aanleg nieuw e groeiplaatsen

verlies leefgebied bij omvorming 
huidige situatie

vernatting; verlies leefgebied 
droogteminnende soorten

on
tw
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ke
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g 

3.
 N

ie
uw

e 
EH

S

verlies groeiplaatsen bij omvorming 
graslanden

verlies (open) leefgebied bij 
aanplant opgaande beplantingen

oplossingen

knelpunten beschermde soort / aandachtssoort specifieke mitigerende maatregelen specifieke compenserende maatregelen

veldleeuw erik handhaven open karakter graslanden compensatie leefgebied niet mogelijk: planaanpassing !
graspieper handhaven open karakter graslanden compensatie leefgebied niet mogelijk: planaanpassing !
rietorchis handhaven open karakter graslanden compensatie leefgebied niet mogelijk: planaanpassing !
dagvlinders (o.a. bruine vuurvlinder, hooibeestje) handhaven open karakter graslanden herinrichting omliggende landbouw gronden; extensivering en verschraling 

versmalling (barrièrew erking) van 
oppervlak huidige graslanden en 
nieuw e natuur (EHS) grondgebonden fauna versmalling compenseren door aankoop en aanleg nieuw e natuur ter plaatse

verlies vaste rust- en huismus aanbieden nestkasten, aanleg erfbeplanting rond nieuw e gebouw en

vervuiling en verstoring nieuw e EHS 
door verlichting, geluid en betreding flora en fauna (alle soorten) bij planuitw erking van nieuw e EHS bufferzone creëren

on
tw
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ke

lin
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4.
  W
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verlies leefgebied grasland 
gebonden soorten

oplossingen
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knelpunten beschermde soort / aandachtssoort specifieke m itigerende m aatregelen specifieke compenserende maatregelen

geelgors omvormen bosranden, aanleg nieuw (e) bos(randen)
boompieper omvormen bosranden, aanleg nieuw (e) bos(randen)
kneu omvormen bosranden, aanleg nieuw (e) bos(randen)
(braamsluiper) omvormen bosranden, aanleg nieuw (e) bos(randen)

levendbarende hagedis aanleg nieuw  leefgebied
dagvlinders (o.a. groentje, bruine vuurvlinder) aanleg nieuw  leefgebied
flora (o.a. grasklokje, stekelbrem, kruipbrem) aanleg nieuw e groeiplaatsen

buizerd aanleg nieuw  bos
sperw er aanleg nieuw  bos
eekhoorn aanleg nieuw  bos
gew one dw ergvleermuis vleermuisvriendelijk slopen en (ver)bouw en aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in gebouw en of vleermuiskasten
(baardvleermuis) vleermuisvriendelijk slopen, (ver)bouw en en kappen aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in gebouw en of vleermuiskasten
(ruige dw ergvleermuis) vleermuisvriendelijk slopen, (ver)bouw en en kappen aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in gebouw en of vleermuiskasten
steenmarter martervriendelijk slopen en (ver)bouw en aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in omgeving

verlies leefgebied amfibieën (door 
aanplant bos) kamsalamander w egvangen en verplaatsen aanleg nieuw  leefgebied, herstel bestaand leefgebied (poelen)

amfibieen (alle soorten) aanleg paddentunnels en -schermen
overige soorten aanleg faunavoorziening (en), verlagen maximumsnelheid
vleermuizen aanleg 'hop-overs' op kruising belangrijke vliegroutes

verstoring door verlichting vleermuizen (alle soorten) toepassen strooilicht beperkende armaturen, verlichting beperken

barrierew erking door verdichting 
(bedrijfs)gebouw en grondgebonden fauna planaanpassing: creëren van 'corridors'

toename sterftekans door verkeer

verlies leefgebied bos(rand)soorten

verlies leefgebied heide- en schraal 
graslandsoorten

verlies (mogelijke) vaste rust- en 
verblijfplaatsen

oplossingen
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tw
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St
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knelpunten beschermde soort / aandachtssoort specifieke m itigerende m aatregelen specifieke compenserende maatregelen

geelgors omvormen bosranden, aanleg nieuw (e) bos(randen)
boompieper omvormen bosranden, aanleg nieuw (e) bos(randen)
kneu omvormen bosranden, aanleg nieuw (e) bos(randen)
(braamsluiper) omvormen bosranden, aanleg nieuw (e) bos(randen)

levendbarende hagedis aanleg nieuw  leefgebied
dagvlinders (o.a. kleine ijsvogelvlinder) aanleg nieuw  leefgebied

buizerd aanleg nieuw  bos
sperw er aanleg nieuw  bos
eekhoorn aanleg nieuw  bos
gew one dw ergvleermuis vleermuisvriendelijk slopen en (ver)bouw en aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in gebouw en of vleermuiskasten
(baardvleermuis) vleermuisvriendelijk slopen, (ver)bouw en en kappen aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in gebouw en of vleermuiskasten
(ruige dw ergvleermuis) vleermuisvriendelijk slopen, (ver)bouw en en kappen aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in gebouw en of vleermuiskasten
steenmarter martervriendelijk slopen en (ver)bouw en aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in omgeving

kleine zonnedauw veiligstellen door uitrasteren, beheerplan opstellen aanleg nieuw e groeiplaatsen
diverse Rode Lijstsoorten (o.a. moerasw olfsklauw ) veiligstellen door uitrasteren, beheerplan opstellen aanleg nieuw e groeiplaatsen

amfibieen (alle soorten) aanleg paddentunnels en -schermen
overige soorten aanleg faunavoorziening (en), verlagen maximumsnelheid

verstoring door verlichting vleermuizen (alle soorten) toepassen strooilicht beperkende armaturen, verlichting beperken

barrierew erking door verdichting 
(bedrijfs)gebouw en grondgebonden fauna planaanpassing: creëren van 'corridors'

oplossingen
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6.
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verlies leefgebied bos(rand)soorten

verlies leefgebied heide- en schraal 
graslandsoorten

verlies (mogelijke) vaste rust- en 
verblijfplaatsen

verlies van kw etsbare 
kw elvegetaties

toename sterftekans door verkeer
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knelpunten bescherm de soort / aandachtssoort specifieke m itigerende m aatregelen specifieke com penserende maatregelen

barriew erking door aanleg en 
intensivering (nieuw e) w egen grondgebonden fauna planaanpassing: creëren van 'corridors'

oplossingen

on
tw

. 7
. 

O
nt

sl
ui

tin
g 

O
os

tk
am

p

knelpunten beschermde soort / aandachtssoort specifieke mitigerende maatregelen specifieke compenserende maatregelen

verlies leefgebied bos(rand)soorten diverse soorten aanleg nieuw (e) bos(randen)

kamsalamander w egvangen en verplaatsen aanleg nieuw  leefgebied (overw interingsgebied)
poelkikker w egvangen en verplaatsen aanleg nieuw  leefgebied (overw interingsgebied)

eekhoorn aanleg nieuw  bos
baardvleermuis vleermuisvriendelijk slopen, (ver)bouw en en kappen aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in gebouw en of vleermuiskasten
gew one grootoorvleermuis vleermuisvriendelijk slopen, (ver)bouw en en kappen aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in gebouw en of vleermuiskasten
gew one dw ergvleermuis vleermuisvriendelijk slopen en (ver)bouw en aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in gebouw en of vleermuiskasten
rosse vleermuis vleermuisvriendelijk kappen van bomen planaanpassing; handhaven bomen, evt.. aanbieden vleermuiskasten
w atervleermuis vleermuisvriendelijk kappen van bomen planaanpassing; handhaven bomen, evt.. aanbieden vleermuiskasten
steenmarter martervriendelijk slopen en (ver)bouw en aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in omgeving

amfibieen (alle soorten) aanleg paddentunnels en -schermen
overige soorten aanleg faunavoorziening (en), verlagen maximumsnelheid
gew one dw ergvleermuis aanleg 'hop-overs' op kruising belangrijke vliegroutes

verstoring door verlichting vleermuizen (alle soorten) toepassen strooilicht beperkende armaturen, verlichting beperken

on
tw

ik
ke

lin
g 

8.
 P

rin
s 

B
er

nh
ar

dk
am

p

verlies leefgebied amf ibieen 
(overw interingsbiotoop)

toename sterftekans door verkeer

verlies (mogelijke) vaste rust- en 
verblijfplaatsen

oplossingen

knelpunten beschermde soort / aandachtssoort specifieke mitigerende maatregelen specifieke compenserende maatregelen

eekhoorn aanleg nieuw  bos
gew one dw ergvleermuis vleermuisvriendelijk slopen en (ver)bouw en aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in gebouw en of vleermuiskasten
huismus aanbieden nestkasten, aanleg erfbeplanting rond nieuw e gebouw en
steenmarter martervriendelijk slopen en (ver)bouw en aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in omgeving

verlies leefgebied amf ibieen 
(overw interingsbiotoop) poelkikker w egvangen en verplaatsen aanleg nieuw  leefgebied (overw interingsgebied)

verstoring door verlichting vleermuizen (alle soorten) toepassen strooilicht beperkende armaturen, verlichting beperken

oplossingen

verlies (mogelijke) vaste rust- en 
verblijfplaatsen

on
tw

ik
ke

lin
g 

9.
 K

am
p 

O
ve

rm
aa

t
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knelpunten beschermde soort / aandachtssoort specifieke m itigerende m aatregelen specifieke compenserende maatregelen

buizerd verbeteren leefgebied in omgeving, aanplant bos
(sperw er) verbeteren leefgebied in omgeving, aanplant bos
ransuil verbeteren leefgebied in omgeving, aanplant bos

buizerd aanleg nieuw  bos
huismus aanbieden nestkasten, aanleg erfbeplantingen rond 
sperw er aanleg nieuw  bos
eekhoorn aanleg nieuw  bos
gew one dw ergvleermuis vleermuisvriendelijk slopen en (ver)bouw en aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in gebouw en of vleermuiskasten
(gew one grootoorvleermuis) vleermuisvriendelijk slopen, (ver)bouw en en kappen aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in gebouw en of vleermuiskasten
(rosse vleermuis) vleermuisvriendelijk kappen van bomen planaanpassing; handhaven bomen, evt.. aanbieden vleermuiskasten
steenmarter martervriendelijk slopen en (ver)bouw en aanbieden nieuw e verblijfplaatsen in omgeving

eekhoorn aanleg nieuw  bos
boomklever aanbieden nestkasten, aanleg nieuw  bos
boomkruiper aanbieden nestkasten, aanleg nieuw  bos
bosuil aanbieden nestkasten, aanleg nieuw  bos
glanskop aanbieden nestkasten, aanleg nieuw  bos
grauw e vliegenvanger aanbieden nestkasten, aanleg nieuw  bos
grote bonte specht aanbieden nestkasten, aanleg nieuw  bos
grote w eerschijnvlinder aanleg nieuw e bosranden en nat bos (w ilgen struw eel)

gew one grootoorvleermuis verlichting beperkten, handhaven kleinschalig karakter landschap aanplant nieuw e landschapselementen
laatvlieger handhaven laanstructuur (en vliegroute) langs w eg Zuidkamp evt. aanleg nieuw e laanstructuur

verstoring door verlichting vleermuizen (alle soorten) toepassen strooilicht beperkende armaturen, verlichting beperken

amfibieen (alle soorten) aanleg paddentunnels en -schermen
overige soorten aanleg faunavoorziening (en), verlagen maximumsnelheid
laatvlieger aanleg 'hop-overs' op kruising belangrijke vliegroutes

verlies leefgebied bossoorten

verlies leefgebied (foerageergebied 
in open ruimtes)

verlies (mogelijke) vaste rust- en 
verblijfplaatsen

on
tw

ik
ke

lin
g 

10
. Z

ui
dk

am
p

toename sterftekans door verkeer

verlies leefgebied vleermuizen

oplossingen
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Figuur 16. Verschillende geschikte en onge-
schikte manier om buitenverlichting toe te pas-
sen (bron: Anonymus, 2009). 

5.6 Mitigerende maatregelen 

Inleiding 
Mitigerende maatregelen zijn maatregelen be-
doeld om het effect van de voorgenomen ont-
wikkeling te verzachten. Compensatie kan 
daardoor niet meer noodzakelijk zijn omdat de 
mitigerende maatregel het negatieve effect op-
heft. 
 
Verlichting beperken 
Een belangrijk aspect bij de (her)inrichting van 
gebiedsdelen vormt buitenverlichting. Hoewel 
verlichting vaak insecten en daarmee op insec-
ten foeragerende dieren aantrekt, geldt over het 
algemeen dat verlichting vooral een verstorend 
effect heeft op nachtactieve soorten als uilen en 
vleermuizen. Het is daarom belangrijk om bij de 
(her)inrichting van het gebied hier rekening mee 
te houden, te meer ook vanwege de verplich-
ting vanuit de Flora en faunawet om negatieve 
effecten op beschermde soorten te voorkomen 
dan wel zoveel mogelijk te beperken. Voor een 
aantal soorten, waaronder alle vleermuissoor-
ten geldt zelfs een ontheffingsplicht wanneer 
negatieve effecten optreden als gevolg van een 
toename van verlichting. Uiteraard is op be-
paalde plaatsen buitenverlichting noodzakelijk. 
Maatregelen kunnen echter ook bestaan uit het 
spaarzamer verlichten, het gebruik van bepaal-
de typen verlichting dat minder insecten (en 
daarmee vleermuizen) aantrekt, de toepassing 
van strooilichtbeperkende armaturen of de toe-
passing van een tijdschakelaar. Verder kan ge-
dacht worden aan het bewust onverlicht laten 
van bepaalde gebiedsdelen voor nachtactieve 
soorten. Dit geldt met name voor een soort als 
gewone grootoorvleermuis die bekend staat als 
zeer gevoelig voor verstoring door verlichting. 

Vleermuisvriendelijk slopen (en renoveren) 
Binnen het onderzoeksgebied zijn diverse 
verblijfplaatsen van gebouwbewonende 
vleermuizen vastgesteld. Een deel van de 
verblijfplaatsen in gebouwen is niet bekend 
geworden. Sloop, maar ook renovatie of een 
functiewijziging (waardoor een ruimte bijvoor-
beeld verwarmd wordt), kunnen een (negatief) 
effect hebben op verblijfplaatsen van vleer-
muizen. Afhankelijk van de soort houden 
vleermuizen zich op diverse plaatsen in ge-
bouwen op; in spouwmuren, achter raamlui-
ken, achter houtbeschot, onder dakpannen of 
op zolders. Verstoring, of vernieling van 
vleermuisverblijven is in strijd met de Flora- en 
faunawet en ontheffingsplichtig. Het vleer-
muisvriendelijk renoveren dan wel slopen is 
een maatregel die overtreding van de Flora- 
en faunawet in veel situaties kan voorkomen. 
Belangrijk daarbij is om een beeld te hebben 
welke soorten gebruik (kunnen) maken van 
het specifieke gebouw, in welke tijd van het 
jaar en met welke functie (zomerverblijf, 
kraamverblijf, overwinteringslocatie etc.). De 
werkzaamheden dienen vervolgens plaats te 
vinden in de minst kwetsbare periode van de 
soort(en). Bij sloop is het belangrijk om het 
gebouw eerst te ‘strippen’ waarbij eerst plaat-
werk zoals boeiborden worden verwijderd. 
Vervolgens kunnen in de buitenmuur gaten 
worden gemaakt waardoor de spouwmuur 
gaat doortochten en daarmee ongeschikt 
word als vleermuisverblijf. Genoemde werk-
zaamheden dienen (conform de wetgeving) 
door een ter zake kundige te worden begeleid 
en nader te worden uitgewerkt in een ecolo-
gisch werkprotocol. 
 
Planning van de werkzaamheden 
Veel knelpunten zijn te voorkomen door ver-
storende werkzaamheden zoals sloop en kap 
zorgvuldig in te plannen, waarbij tijdig reke-
ning wordt gehouden met de (mogelijke) aan-
wezigheid van beschermde soorten, en met 
de (mogelijke) functie die het object of plan-
gebied heeft voor deze soort(en). Indien een 
te slopen gebouw potentieel geschikt is voor 
overwinterende vleermuizen, kan de sloop 
mogelijk het beste plaatsvinden buiten de win-
terperiode. Bij aanwezigheid van een zomer-
verblijfplaats kan sloop mogelijk juist het beste 
in het winterhalfjaar plaatsvinden. 
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Foto’s 6 en 7. Paddentunnel. (Boven: opening met 
keerwand. Onder : goot door weg) 

Figuur 17. Voorbeeld van een ‘hop-over’ (Bron: 
brochure ‘Met vleermuizen overweg’ Rijkswa-
terstaat). 

 

Maatregelen bij paddentrek 
Op een beperkte aantal plaatsen is een sterke 
paddentrek vastgesteld, dan wel te verwach-
ten. Door op deze plaatsen faunapassages 
aan te leggen kan sterfte door het verkeer 
worden voorkomen (foto’s 6 en 7). Maatrege-
len kunnen vaak eenvoudig worden gecombi-
neerd met wegwerkzaamheden. Faunaverzie-
ningen bestaan uit een buis of faunaduiker in 
combinatie met geleidende amfibiën scher-
men of keerwanden om de padden, kikkers en 
salamander naar de onderdoorgang te gelei-
den. Aanvullende maatregelen bestaan uit het 
plaatsen van waarschuwingsborden of het 
tijdelijk afsluiten van wegen. De paddentrek 
beslaat uiteindelijk slechts een periode van 
maximaal 3 tot 4 weken. 
 
Aanleg ‘hop-over’ voor vleermuizen 
Een ‘hop-over’ voor vleermuizen bestaat uit 
geleidende beplanting waardoor vleermuizen 
tijdens hun vlucht omhoog worden geleid op 
hun vliegroute en op veilige hoogte de krui-
sing passeren (figuur 17). Afhankelijk van de 
situatie zijn er diverse toepassingen van het-
zelfde principe. Ook door het aanbrengen van 
verlichting kunnen vleermuizen worden ‘ge-
stuurd’ naar een locatie waar de kruisende 
weg veilig kan worden gepasseerd. 
 
 

5.7 Compenserende maatregelen 

 
Inleiding 
Indien mitigerende maatregelen niet mogelijk 
of onvoldoende zijn om het negatieve effect 
van de voorgenomen ontwikkelen op te hef-
fen, kunnen compenserende maatregelen 
noodzakelijk zijn. Compensatie bestaat uit het 
aanbieden van een alternatief voor datgene 
dat verloren dreigt te gaan. 
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Foto 8. Voorbeeld van fraaie mantel-zoom vege-
tatie aan noordzijde van Vliegveld (bosrand op 
achtergrond). 

Figuur 18. Voorbeeld ontwikkeling van mantel-
zoomvegetatie (Bron: Groenendijk, & Wolterbeek, 
2001). 

Foto’s 10 en 11. Voorbeelden van meande-
rende beekloop (boven) en nieuwe poel (on-
der). 

Foto 9. Voorbeeld van structuurrijke, droge heide 
aansluitend op mantel-zoom vegetatie (omgeving 
van de Strip). 

Aanleg en ontwikkeling van nieuwe bosran-
den 
Binnen het Vliegveld is sprake van een grote 
populatie van een aantal kritische broedvogels 
van structuurrijke bosranden en struwelen. Het 
gaat om soorten als geelgors, kneu en boom-

pieper. Maar ook veel andere soorten profite-
ren van deze situatie zoals muizen, dagvlin-
ders en een kritische soort als levendbarende 
hagedis.  Met name bij de ontwikkeling van 
het noordelijke deel van het Vliegveld gaat 
een belangrijk de el van het leefgebied van 
deze soorten verloren. Tijdige compensatie 
door de aanleg van nieuwe, structuurrijke bos-
randen en de omvorming van bestaande bos-
randen in de omgeving is daarom essentieel. 
Het is wenselijk om daarbij geleidelijke over-
gangen te creëren met een struik- en kruiden-
laag (zgn. ‘mantel-zoomvegetaties). Dit bete-
kent niet alleen winst voor flora en fauna maar 
levert bovendien een verbetering van de bele-
vingswaarde van het gebied (foto’s 8 en figuur 
18). 
 
Aanleg en ontwikkeling nieuw leefgebied 
heidegebonden soorten 
Het verlies van leefgebied van kritische hei-
degebonden soorten als roodborsttapuit, hei-
deblauwtje en levendbarende hagedis vraagt 



Onderzoek Flora- en faunawet Luchthaven Twente 
 
 

69 

Foto’s 12 t/m 15. Voorbeeld van objecten binnen 
het deelgebied Vliegveld die mogelijk ingericht 
kunnen als (winter)verblijfplaats voor vleermui-
zen. 

om compensatie van leefgebied in de omge- ving. Dit dient te bestaan uit een mozaïek van 
natte en droge heide waarbinnen veel struc-
tuurvariatie aanwezig (hoog-laag, nat-droog, 
zon-schaduw etc.).Door aan te sluiten op een 
mantel-zoom vegetatie langs een bosrand 
ontstaat een belangrijke meerwaarde en wordt 
tevens invulling gegeven aan compensatie-
verplichtingen op dit vlak (foto 9). 
  
Herstel en aanleg van poelen 
De ontwikkeling van de nieuwe EHS aan de 
zuidzijde van het Vliegveld, maar zeker ook 
het herstel van de beek en beekdal op Zuid-
kamp biedt veel kansen om natuurwaarden 
die verloren (dreigen te) gaan vroegtijdig te 
compenseren. Belangrijk daarbij is dat reke-
ning wordt gehouden met de specifieke eisen 
die soorten aan hun leefomgeving stellen, 
zeker als het gaat om soorten waarvoor leef-
gebied gecompenseerd wordt. Bij de aanleg 
van een nieuwe poel voor kamsalamander 
bijvoorbeeld, moet voorkomen worden dat hier 
vis in terecht komt door overstroming van een 
nabijgelegen beek of door het uitzetten van 
vis door omwonenden. Alleen dan is compen-
satie succesvol en in het kader van de wetge-
ving afdoende. 
 
Veel winst is te behalen door een inhaalslag in 
het beheer en onderhoud van bestaande wa-
terelementen, vooral op het Vliegveld. Door 
verbossing en verlanding zijn de natuurwaar-
den in de meeste waterelementen op het 
Vliegveld sterk verminderd. Met relatief weinig 
moeite en kosten kunnen deze elementen 
worden omgevormd tot waardevol (compen-
satie)biotopen. 
 
Aanleg verblijven voor vleermuizen 
De winterverblijven van grootoorvleermuizen 
aan de noordzijde zullen waarschijnlijk moe-
ten verdwijnen. Tijdige compensatie is essen-
tieel, vooral omdat vleermuizen eerste enkele 
jaren moeten wennen aan een nieuwe situa-
tie, wanneer bijvoorbeeld een nieuw winter-
verblijf wordt aangeboden. De mogelijkheden 
voor compensatie zijn door de aanwezigheid 
van veel bunkers, shelters en andere gebou-
wen, groot (foto’s 12 t/m 15). Ook voor zomer- 
en kraamverblijfplaatsen van vleermuizen in 
spouwmuren, achter houtbeschot en op zol-
ders zijn veel mogelijkheden, zowel op het 
Vliegveld als binnen de deellocaties van Prins 
Bernhardkamp en Zuidkamp. 
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Natuurvriendelijk(er) bosbeheer 
Met relatief beperkte ingrepen kunnen de huidi-
ge bosopstanden worden omgevormd naar 
meer structuurrijke en gevarieerde bospercelen. 
Groepsgewijze kap en dunning, omvorming 
naar meer natuurlijke bostypen en de ontwikke-
ling van structuurrijke, geleidelijke overgangen 
(zie vorige paragraaf) zijn slechts enkele maat-
regelen. Ook het handhaven van voldoende 
dood hout op locaties waar dit kan, betekent 
een belangrijke verbetering voor het ecosys-
teem van het bos. 
 
 

5.8 Planaanpassing 

Voor een beperkt aantal beschermde soorten is 
op voorhand duidelijk dat het negatief effect op 
deze soorten niet voldoende kan worden gemi-
tigeerd dan wel gecompenseerd. Het gaat met 
name om de soorten in het zuidelijke deel van 
het Vliegveld wat nu een open karakter heeft en 
het leefgebied vormt van kritische broedvogels 
als veldleeuwerik en graspieper, en waar on-
dermeer een grote groeiplaats aanwezig is van 
de beschermde rietorchis. In de omgeving komt 
intensieve landbouw voor, één van de belang-
rijkste oorzaken voor de afname van deze soor-
ten. Compensatie in het agrarisch gebied is 
daarom geen optie en zou bovendien, gelet op 
de vastgestelde aantallen om een aanzienlijke 
oppervlakte aan nieuw leefgebied vragen. 
Planaanpassing lijkt vooralsnog de enige optie. 
Belangrijk is het daarbij om de openheid van 
het gebied te handhaven en af te zien van ver-
dichting van het gebied door de aanplant van 
nieuw opgaand groen. Een belangrijk aan-
dachtspunt is ook de verstorende randwerking 
van bijvoorbeeld nieuwe bebouwing en wegen 
rondom het deelgebied.  
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6. TOETSING FLORA- EN FAUNAWET; CONCLUSIES EN ADVIES

 
 
 

6.1 De werking van de Flora- en 
faunawet 

Centraal bij de effectenbeoordeling in het ka-
der van de Flora- en faunawet staat de vraag: 
“Is er met de voorgenomen ruimtelijke ontwik-
keling(en) sprake van een negatief op de be-
schermde soort(en) en kan de functionaliteit 
van de voorplantings- en/of vaste rust- en ver-
blijfplaats van deze soort(en) worden gegaran-
deerd?”. Indien dit niet kan worden gegaran-
deerd kan een ontheffing (lees: vergunning) 
noodzakelijk zijn. Belangrijk daarbij is in welke 
mate de soort beschermd is. De Flora- en fau-
nawet hanteert een drietal beschermingscate-
gorieën. 
 
Tabel 1-soorten 
Voor de groep van licht beschermde, tabel 1-
soorten geldt een vrijstelling op de ontheffings-
plicht voor ruimtelijke ontwikkelingen. Wel geldt 
de algehele zorgplicht. Het gaat om algemene 
soorten waarbij de voorgenomen ontwikkelin-
gen doorgaans geen effect hebben op de func-
tionaliteit van de verblijfplaats dan wel de loka-
le, regionale of landelijke populatie. 
 
Tabel 2-soorten 
Anders ligt voor de matig beschermde soorten 
in tabel 2 en de groep van vogels. De be-
schermde soorten in tabel 2 komen (plaatse-
lijk) minder algemeen voor en/of zijn kwets-
baarder waardoor eerder negatieve effecten 
optreden. Indien gewerkt kan worden volgens 
een goedgekeurde gedragscode (waarin maat-
regelen zijn opgenomen om negatieve effecten 
te voorkomen), is het aanvragen van een ont-
heffing niet noodzakelijk. In andere situaties 
kan een ontheffing noodzakelijk zijn. 
 
Vogels 
Voor vogels geldt dat u alleen ontheffing kunt 
krijgen op grond van een wettelijk belang uit de 
Vogelrichtlijn. Dat zijn: 
 

• Bescherming van flora en fauna 
• Veiligheid van het luchtverkeer 

• Volksgezondheid of openbare veilig-
heid 

 
Ruimtelijke ontwikkeling vormt bij vogels dus 
geen belang waarvoor ontheffing kan worden 
verleend. Praktisch betekent dit dat indien er 
een negatief effect wordt verwacht op een be-
schermde vogelsoort er dusdanige maatrege-
len moeten worden genomen dat het negatief 
effect (en daarmee overtreding van de Flora- 
en faunwet) wordt voorkomen. Oplossingen 
moeten (in deze volgorde) worden gezocht in 
planaanpassing, het uitvoeren van mitigerende 
(verzachtende) maatregelen en in laatste in-
stantie in de vorm van compenserende maat-
regelen (vervangend leefgebied). Indien dit 
alles niet mogelijk of wenselijk is kan de ont-
wikkeling in principe niet plaatsvinden omdat 
deze in strijd is met de Flora- en faunawet. 
 
Tabel 3-soorten 
Binnen de groep van strikt beschermde, tabel 
3-soorten is een tweedeling aanwezig in bijla-
ge 1-soorten en Habitatrichtlijn-(bijlage 
IV)soorten. 
 
Bijlage 1-soorten 
Voor deze soorten kan alleen ontheffing wor-
den verleend op grond van belangen zoals 
genoemd in het ‘Besluit vrijstelling beschermde 
dier- en plantensoorten’. In de praktijk gaat het 
bij ruimtelijke ingrepen met name om: 
 

• Bescherming van flora en fauna 
• Volksgezondheid of openbare veilig-

heid 
• Dwingende redenen van groot open-

baar belang, met inbegrip van redenen 
van sociale of economische aard, en 
voor het milieu wezenlijk gunstige ef-
fecten 

• Uitvoering van werkzaamheden in het 
kader van ruimtelijke inrichting of ont-
wikkeling 

Anders dan bijvoorbeeld bij vogels vormt ruim-
telijke ontwikkeling bij deze soorten dus wel 
een belang waarvoor ontheffing kan worden 
verleend. De praktijk leert dat om ook daad-
werkelijk een ontheffing te verkrijgen vaak wel 
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mitigerende en/of compenserende maatrege-
len noodzakelijk zijn. 
 
Habitatrichtlijn-soorten 
Voor soorten zoals genoemd in bijlage IV van 
de Habitatrichtlijn kan alleen ontheffing worden 
verleend op grond van een wettelijk belang uit 
de Habitatrichtlijn. Dat zijn: 
 

• Bescherming van flora en fauna 
• Volksgezondheid en openbare veilig-

heid 
• Dwingende redenen van groot open-

baar belang, met inbegrip van redenen 
van sociale of economische aard, en 
voor het milieu wezenlijk gunstige ef-
fecten 

 
Dit betekent dat voor ruimtelijke ontwikkelingen 
in principe geen ontheffing wordt verleend, 
tenzij er sprake is bovenstaande belangen. 
In de praktijk blijkt dat vooral bij kleinschalige, 
ruimtelijke ontwikkelingen er geen sprake is 
van één van de genoemde belangen. Deze 
ontwikkelingen kunnen (bij een te verwachten 
negatief effect op een Habitatrichtlijn-soort) in 
strijd zijn met de Flora- en faunawet en mogen 
dan niet plaatsvinden. Oplossingen moeten (in 
deze volgorde) worden gezocht in planaan-
passing, het uitvoeren van mitigerende (ver-
zachtende) maatregelen en in laatste instantie 
in de vorm van compenserende maatregelen 
(vervangend leefgebied). 
 
Voor grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, 
waartoe ook de totale ontwikkelingen op de 
Luchthaven Twente kunnen worden gerekend, 
geldt dat er sprake kan zijn van dwingende 
redenen van groot openbaar belang. De ont-
wikkelingen vinden doorgaans wel doorgang, 
mits er (in deze volgorde) planaanpassing 
plaatsvindt, dan wel mitigerende en compense-
rende maatregelen worden getroffen. 
 
Essentieel bij de uitvoering van mitigerende en 
compenserende maatregelen is dat deze 
maatregelen functioneren vóórdat de voort-
plantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats of 
een daarvoor essentieel leefgebied wordt aan-
getast. Dit vraagt dus om een vroegtijdige uit-
voering van deze maatregelen. De fase van 
planuitwerking op het niveau van Structuurvisie  
leent zich hier uitstekend voor, omdat de plan-
realisatie (en daarmee de mogelijke aantasting 

van beschermde soorten) een doorlooptijd 
heeft van (tientallen) jaren. Een vroegtijdige 
uitvoering van maatregelen is nog zeker moge-
lijk en vergroot de kans op het verkrijgen van 
de ontheffing Flora- en faunawet, dan wel 
voorkomt de noodzaak om een ontheffing aan 
te moeten vragen. 
 
 

6.2 Mogelijk uitgezaaide planten-
soorten zijn wel beschermd 

In paragraaf 3.12 is aangegeven dat van de 
groeiplaatsen van een aantal beschermde 
plantensoorten binnen het Vliegveld onduidelijk 
is of het hier gaat om natuurlijke groeiplaatsen 
of dat de planten zich hier (al dan niet opzette-
lijk) door aanplant of door uitzaaien hebben 
gevestigd. Het gaat om de beschermde soor-
ten bevertjes, kleine maagdenpalm, steenan-
jer, wilde marjolein, wilde tijm en wondklaver. 
Jurisprudentie maakt duidelijk dat indien er 
sprake is van bewuste aanplant (of uitzaaien) 
de soorten op deze groeiplaatsen niet be-
schermd zijn. In alle andere situaties, dus ook 
bij twijfel over de oorspronkelijkheid van de 
groeiplaats zoals op het Vliegveld, geldt dat de 
planten wel beschermd zijn. Wel geldt dat bij 
een eventuele ontheffingsaanvraag mild wordt 
getoetst waarbij gekeken wordt of, en zo ja in 
welke mate de soort binnen zijn oorspronkelij-
ke verspreidingsgebied voorkomt. 
 
 

6.3 Ontheffing is noodzakelijk 

De ruimtelijke ontwikkelingen zijn op dit mo-
ment nog onvoldoende concreet uitgewerkt om 
aan te kunnen geven voor welke soorten wel of 
geen ontheffing noodzakelijk is. Duidelijk is wel 
dat er een ontheffing noodzakelijk is voor de 
ontwikkelingen aan de noordzijde van het 
Vliegveld (ontwikkeling 1). Planrealisatie zal 
leiden tot een verlies van leefgebied van le-
venbarende hagedis, heideblauwtje en over-
winteringslocaties van gewone grootoorvleer-
muis. Door het verlies van een aanzienlijke 
oppervlakte aan bos en structuurrijke bosran-
den is ook een negatief effect te verwachten 
op vogelsoorten als geelgors en kneu. Hoewel 
beide soorten niet jaarrond gebruik maken van 
vaste rust- en verblijfplaatsen, moeten ze toch 
als jaarrond beschermde soorten worden be-
schouwd. Dit omdat ecologische omstandighe-
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den dat rechtvaardigen. De soorten zijn kritisch 
en alternatief leefgebied in de omgeving is niet 
of onvoldoende voorhanden.  
Een ontheffing is ook noodzakelijk bij de (mo-
gelijke) verstoring van vaste rust- en verblijf-
plaatsen van vastgestelde soorten als buizerd, 
havik, ransuil, sperwer,  huismus, gewone 
dwergvleermuis en laatvlieger. 
Indien de te realiseren EHS inderdaad ten kos-
te gaat van  het leefgebied van kritische soor-
ten als veldleeuwerik, graspieper en gele kwik-
staart, moeten deze soorten worden aange-
merkt als categorie 5-soorten en zijn deze 
soorten, omdat alternatief leefgebied in de om-
geving ontbreekt, ontheffingsplichtig. 
 
 

6.4 Nader onderzoek naar water-
spitsmuis en kruipend moe-
rasscherm is noodzakelijk 

Eén van de meest opmerkelijke waarnemingen 
betrof de vangst van een waterspitsmuis tij-
dens het lifetraponderzoek. De vangst was des 
te bijzonder omdat het biotoop waarin de soort 
werd gevangen bestaat uit een droge ruigte, 
een ogenschijnlijk weinig geschikt leefgebied 
voor deze kritische en grotendeels kwelwater-
afhankelijke soort. De vangst maakt ook duide-
lijk dat de waterspitsmuis op mogelijk meer 
plaatsen aanwezig is dan in eerste instantie 
gedacht wordt. Niet alleen de omgeving van de 
Lonnekerberg (waar de soort nu is gevangen) 
is daarbij kansrijk, maar ook de 
(noord)oostkant van Zuidkamp. Het lifetrapon-
derzoek dat in 2009 net buiten Zuidkamp is 
uitgevoerd, heeft zich destijds gericht op de 
mogelijke aanwezigheid van veldspitsmuis. Het 
kwelgebied aan de noord(oost)kant is daarbij 
niet onderzocht.  Op basis van de nieuwe be-
vindingen wordt daarom geadviseerd om een 
beperkt nader onderzoek uit te voeren naar de 
waterspitsmuis in Zuidkamp. 
 
Tijdens de analyse van het onderzoek zijn drie 
waarnemingen bekend geworden van het strikt 
beschermde kruipend moerasscherm. Het gaat 
om waarnemingen van de Provincie Overijssel 
uit 2006. Eén groeiplaats betreft een ‘klein ge-
graven plasje’ (waarschijnlijk een poel) in een 
bosgebied en beide andere waarnemingen zijn 
gedaan in een struweel of singel nabij de Grote 
baan. Met name de laatste twee waarnemin-
gen zijn dubieus aangezien het hier gaat om 

een waterplant. Het kruipend moerasscherm 
geniet echter een strikt bescherming onder de 
Habitatrichtlijn. Geadviseerd wordt daarom om 
de waarnemingen uit 2006 te controleren tij-
dens een nader veldonderzoek. 
 
 

6.5 Mogelijke vestiging van nieuwe 
soorten vraagt om altertheid 

Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven komen in 
de omgeving het plangebied een aantal (strikt) 
beschermde soorten voor zoals das, boom-
marter en veldspitsmuis. Hoewel deze soorten 
niet tijdens het onderzoek zijn aangetroffen is 
vestiging van deze soorten zeker wel mogelijk. 
Alertheid blijft daarom geboden, zeker voor de 
genoemde soorten vanwege de strikte be-
scherming die deze soorten genieten en de 
soms vergaande compenserende en mitige-
rende maatregelen die voor deze soorten 
noodzakelijk zijn. Maar ook de vestiging van 
vastgestelde soorten als eekhoorn en steen-
marter op nieuwe locaties binnen het plange-
bied is natuurlijk mogelijk. 
 
 

6.6 Start tijdig met compenseren 

Zoals aangegeven in paragraaf 6.1 is het be-
langrijk dat compensatie vroegtijdig plaats-
vindt. Alleen dan kan de functionaliteit van de 
verblijfplaats of het leefgebied van de soort 
worden gegarandeerd en vindt geen overtre-
ding van de Flora- en faunawet plaats. Veel 
beschermde soorten zijn uitermate kritisch bij 
de keuze van hun verblijfplaats en hun leefge-
bied en er is nog relatief weinig bekend aan 
welke eisen een nieuwe verblijfplaats of leef-
gebied exact moet voldoen. Om die reden 
vindt vaak ‘overcompensatie’ plaats. Een ver-
blijfplaats van een steenuil bijvoorbeeld, wordt 
gecompenseerd door het ophangen van meer-
dere nieuwe nestkasten op verschillende loca-
ties. Soorten moeten ook de kans krijgen om 
aan de nieuwe situatie te wennen en nieuwe 
verblijfplaatsen te ontdekken. Van vleermuizen 
is bekend dat het vaak enkele jaren duurt 
voordat een nieuwe overwinteringslocatie 
wordt ontdekt en bevolkt. Ook de mobiliteit van 
de soort speelt een belangrijke rol. Zo ver-
plaatst de kamsalamander zich maar zo’n 
1.000 meter per jaar op zoek naar nieuw leef-
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gebied. Al met al redenen genoeg om tijdig te 
starten met compenseren. 
 
 

6.7 Opstellen van een ecologisch 
werkprotocol is wenselijk 

Flora komt vaak jaren achtereen op dezelfde 
locatie voor, in tegenstelling tot fauna waarbij 
de situatie van jaar op jaar sterk kan verschil-
len. Afwezigheid van een diersoort nu, hoeft 
niet te betekenen dat de soort hier volgend jaar 
ook niet voorkomt. Zorgvuldigheid bij versto-
rende werkzaamheden, zoals de kap van be-
planting en sloop van gebouwen blijft noodza-
kelijk om onnodige schade en sterfte van soor-
ten, en daarmee overtreding van de Flora- en 
faunawet te voorkomen. De rijksoverheid on-
derschrijft dit belang in en vereist bij het verle-
nen van een ontheffing dat de voorwaarden uit 
de ontheffing concreet worden uitgewerkt in 
een ecologisch werkprotocol. In zo’n werkpro-
tocol wordt per activiteit en/of per beschermde 
soort(groep) aangegeven in welke periode en 
op welke wijze de werkzaamheden het beste 
kunnen worden uitgevoerd om schade aan 
beschermde soorten zoveel mogelijk te voor-
komen dan wel te beperken. Hoewel veel van 
deze maatregelen van algemene aard zijn, 
vraagt dit toch om een stuk maatwerk, zeker 
op plaatsen waar sprake is van bijzondere 
soorten en hoge natuurwaarden. 
 
 

6.8 Aanwezigheid van kwetsbare 
vegetaties vraagt om beheer-
maatregelen 

 
Tijdens het veldonderzoek is duidelijk gewor-
den dat het verschralingsbeheer op het Vlieg-
veld niet overal even succesvol is. De indruk 
bestaat dat op een aantal plaatsen het maaisel 
niet of onvoldoende wordt afgevoerd waardoor 
de aanwezige vegetatie plaatselijk verruigd. 
Gelet op de doelstelling van het maaibeheer is 
dit ongewenst, vooral omdat dit ten koste gaat 
van zeldzame soorten die gebaat zijn voedsel-
arme groeiplaatsomstandigheden. Bovendien 
wordt het effect van een jarenlang verschra-
lingsbeheer in korte tijd teniet gedaan. 
 

De aanwezigheid van grote oppervlakten van 
lupine met name ten zuiden van de Strip, ver-
moedelijk ooit uitgezaaid als groenbemester, 
maakt dat andere (inheemse) soorten onvol-
doende kansen krijgen om zich hier te ontwik-
kelen. Het is wenselijk om het maaibeheer op 
deze plaatsen aan te passen zodat de soort 
zich hier niet zo makkelijk meer kan uitzaaien. 
 
Een belangrijk aandachtspunt zijn ook de 
kwetsbare (kwel)vegetaties en bloemrijke ber-
men op de Lonnekerberg ten noorden van 
Oostkamp. Het gaat niet alleen om de zeer 
kwetsbare kwelvegetaties aan de noordzijde 
met soorten als kleine zonnedauw en moeras-
wolfsklauw, maar zeker ook om de bloemrijke 
bermen met soorten als veldrus, reukgras, ge-
wone veldbies en echte koekoeksbloem. Een 
deel van deze bermvegetaties is inmiddels 
verruigd tot een soortenarme vegetatie met 
grote brandnetel, akkerdistel en boerenworm-
kruid. De oorzaak hiervan is onduidelijk. Duide-
lijk is wel dat het wenselijk is om bij een func-
tiewijziging ook aandacht te besteden aan 
aanwezige natuurwaarden in de omgeving. 
Mogelijk kunnen voorwaarden worden gesteld 
aan het beheer en gebruik van het groen in de 
omgeving. Informatie richting de nieuwe ge-
bruikers is daarbij essentieel. Te veel en te 
vaak gaan natuurwaarden niet verloren door 
moedwil, maar door onwetendheid. 
 
 

6.9 Onderzoek is 3 tot 5 jaar geldig 

Verspreidingsgegevens van flora en fauna 
mogen in het kader van de Flora- en faunawet 
over het algemeen niet ouder zijn dan 3 tot 5 
jaar. De termijn van 3 jaar geldt met name voor 
de groep van strikt beschermde (tabel 3) soor-
ten, de termijn van 5 jaar voor de overige soor-
ten (tabel 1 en 2). De termijn van 3 jaar eindigt 
dan op 1 januari 2014, de termijn van 5 jaar op 
1 januari 2016. Bij langjarige ruimtelijke ont-
wikkelingen betekent dit na een periode van 5 
jaar een actualisatie noodzakelijk kan zijn. Zo-
als aangegeven in paragraaf 6.5 Aandachts-
punt blijft uiteraard altijd de vestiging van 
nieuwe, met name strikt beschermde soorten 
in een plangebied. Binnen dit onderzoeksge-
bied dient men met name alert te zijn op de 
vestiging van das en boommarter. De omrin-
gende natuurterreinen van Landschap Overijs-
sel, waar zowel door vrijwilligers als door be-
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roepskrachten regelmatig soortsinventarisaties 
worden uitgevoerd, vormen in die zin een goe-
de indicatie of een soort ook binnen het plan-
gebied kan worden verwacht. 
 
 

6.10 Actualisatie 2011 

Op 5 juli 2011 heeft aanvullend flora- en fauna 
onderzoek (veldbezoek) door ecologisch advi-
seur G. Lubbers plaatsgevonden. Aanleiding 
daarvoor was  de veronderstelde aanwezig-
heid van drie groeiplaatsen waar het kruipend 
moerasscherm zou voorkomen en een controle 
op de aanwezigheid van beschermde planten- 
en diersoorten binnen een beperkt gedeelte 
aan de noordzijde van het gebied waar nood-
zakelijke beheersmaatregelen (velling houtop-
standen in het kader van de vliegveiligheid) 
zijn uitgevoerd. Het aanvullende onderzoek 
leidt tot de volgende conclusies: 
De uitgevoerde beheersmaatregelen hebben 
voor zover kan worden beoordeeld, geen ge-
volgen voor de conclusies uit het onderzoek. 
Op de ontstane open ruimtes zijn 4 paar rood-
borsttapuit aangetroffen, die na de velling dit 
terrein hebben benut om hier te broeden. Van 
de soort is bekend dat ze gebruik maken van 
dit soort terreinen. In de omgeving werd een 5e 
paar vastgesteld. Aangenomen mag worden 
dat in 2011 binnen het deelgebied vliegveld 
tenminste 6 paar roodborsttapuit hebben ge-
broed. Waar nodig zullen voor deze soort 
compenserende en mitigerende maatregelen 
worden getroffen. 
Kruipend moerasscherm is niet aangetroffen. 
De drie groeiplaatsen waar de strikt be-
schermde soort in 2006 is vastgesteld door 
medewerkers van de provincie, blijken onge-
schikt en bestaan uit droge ruigten en loofbos. 
Het is niet waarschijnlijk dat kruipend moeras-
scherm hier of elders op het vliegveld aanwe-
zig is. De noodzaak voor nader 
(veld)onderzoek naar kruipend moerasscherm 
zoals eerder aangegeven in paragraaf 6.4 
komt daarmee te vervallen. 
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Bijlage 1. Toelichting Flora en faunawet 
 
 
Inleiding 
Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. In deze wet, gepubliceerd op 14 juli 1998 in het 
Staatsblad 402, is de soortbescherming geregeld van in Nederland inheemse in het wild voorkomende dier- en 
plantensoorten. De wet sluit aan op de Europese natuurregelgeving (Natura 2000). De wet is in plaats gekomen 
voor de Jachtwet, de Vogelwet 1936, de soortenparagraaf uit de Natuurbeschermingswet, de Wet bedreigde uit-
heemse dier- en plantensoorten en de soortbeschermingscomponent uit de Europese Habitatrichtlijn en de Euro-
pese Vogelrichtlijn. Deze Europese soortenbescherming heeft met de Flora- en faunawet dus een Nederlandse 
vertaling gekregen. 

Zorgplicht 
De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en diersoorten, van de 36.000 soor-
ten die in Nederland voorkomen. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan, tenzij dit 
uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij-principe’). Centraal staat hierbij de zorgplicht, wat inhoudt dat iedereen 
‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. 
De wet erkent hierbij de intrinsieke waarde van de in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. Alle soorten 
hebben een eigen rol in het ecosysteem en dragen bij aan de biodiversiteit. Dat betekent dat voor de wet alle 
dieren en planten van onvervangbare waarde zijn en dat daar dus zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Het 
gevolg is onder andere, dat iedereen die redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 
nadelige gevolgen voor beschermde dier- of plantensoorten worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen 
achterwege te laten, dan wel naar redelijkheid alle maatregelen te nemen om die gevolgen te voorkomen, deze 
zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 

Beschermde soorten 
Via de Flora- en faunawet worden de volgende planten- en diersoorten beschermd:  
- ruim 100 inheemse plantensoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 
- alle soorten vogels die van nature op het grondgebied van de lidstaten van de EU in het wild voorkomen; 
- alle zoogdieren die van nature in Nederland in het wild voorkomen, met uitzondering van bruine rat, zwarte rat 

en huismuis; 
- alle amfibieën en reptielen die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 
- vissen, en schaal- en schelpdieren voorzover ze niet onder de Visserijwet vallen; 
- bepaalde soorten insecten (bijvoorbeeld vlinders, libellen en mieren); 
 
Als beschermde inheemse soort kunnen door middel van algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. 
Het gaat om soorten die van nature in Nederland voorkomen en: die in hun voortbestaan bedreigd of gevaar lo-
pen in hun voortbestaan bedreigd worden; mogelijk in hun voortbestaan bedreigd worden door overmatige benut-
ting en die uit Nederland zijn verdwenen, maar waarvan de kans op terugkeer reëel is. 

Verbodsbepalingen 
Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve effecten op die 
instandhouding voorkomen worden. Welke negatieve effecten dat precies zijn, kan niet in een lijst opgesomd 
worden. Dat is afhankelijk van soort, locatie en aard van de ingreep. Om die bescherming toch enigszins concreet 
te maken, zijn een aantal voor planten en dieren schadelijke handelingen als verbodsbepalingen in de Flora- en 
faunawet opgenomen. De belangrijkste artikelen zijn: 
- Artikel 8: het is verboden beschermde planten te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei wij-

ze van hun groeiplaats te verwijderen. 
- Artikel 9: het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het 

oog daarop op te sporen. 
- Artikel 10: het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten. 
- Artikel 11: het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van be-

schermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 
- Artikel 12: het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te be-

schadigen of te vernielen. 



   
  
 

 

Ontheffing 
Bij werkzaamheden waarbij een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten, is een ontheffing of vrijstel-
ling nodig op de in de wet gestelde verbodsbepalingen (artikel 8 tot en met 18). In artikel 75 van de Flora- en fau-
nawet wordt de mogelijkheid geboden om ontheffing aan te vragen op de verbodsbepalingen. De bevoegdheid 
om een ontheffing te verlenen in het kader van artikel 75 van de Flora- en faunawet ligt bij de Staatssecretaris 
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Een aanvraag tot ontheffing kan worden ingediend bij Dienst 
Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie . 
Bij de ontheffingverlening gelden, afhankelijk van de status van de soort, verschillende voorwaarden waaraan 
voldoen moet worden. Onderscheid wordt gemaakt in een lichte toets en een uitgebreide toets. 
De lichte toets geldt voor algemene soorten en overige soorten (categorie 1 en 2; zie vrijstelling). De lichte toets 
houdt in dat de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet geen afbreuk 
aan de gunstige staat van instandhouding). 
De uitgebreide toets geldt voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn zijn opgenomen, voor soorten van 
bijlage 1 AMvB artikel 75 en voor beschermde vogelsoorten (categorie 3; zie vrijstelling). De uitgebreide toets 
houdt in dat: 
- de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet geen afbreuk aan de 

gunstige staat van instandhouding) en  
- er geen alternatief is voor de activiteiten en 
- er sprake is van groot maatschappelijk belang (zoals volksgezondheid, openbare veiligheid et cetera) en 
- de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat er sprake is van zorgvuldig handelen. 

Vrijstelling 
In het ‘Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging 
van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen’, ook wel AMvB artikel 75 genoemd, zijn 
(onder andere) een aantal wijzigingen rondom ontheffingen en vrijstellingen beschreven. In het kort houdt de wij-
ziging in dat niet altijd meer een ontheffing noodzakelijk is. De vrijstellingsregeling bevat vrijstellingen voor activi-
teiten die vallen onder: 
- bestendig beheer en onderhoud (ook in landbouw en bosbouw),  
- bestendig gebruik en  
- ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.  
Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen. 
Hierbij is onderscheid gemaakt in drie categorieën, waarin soorten zijn ingedeeld op basis van zeldzaamheid en 
kwetsbaarheid. 
 
Tabel 1 – Algemene soorten 
Voor deze soorten geldt de lichtste vorm van bescherming. Als de werkzaamheden of activiteiten vallen onder de 
hierboven beschreven activiteiten, dan geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen van Artikel 8 tot en met 12 
van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. De aanvraag wordt beoor-
deeld volgens de lichte toets. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht. 
 
Tabel 2 – Overige soorten 
Deze soorten genieten een zwaardere bescherming. Er geldt alleen een vrijstelling als sprake is van werkzaam-
heden of activiteiten zoals hierboven beschreven én indien gehandeld wordt volgens een, door de Staatssecreta-
ris van EL&I, goedgekeurde gedragscode. Indien niet gewerkt wordt volgens een gedragscode, kan het aanvra-
gen van een ontheffing noodzakelijk zijn. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de lichte toets. 
 
Tabel 3 – Soorten, genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 AMvB artikel 75 
Deze soorten genieten de zwaarste bescherming. Ook al is sprake van werkzaamheden zoals hierboven be-
schreven, dan hangt het van de precieze aard van de werkzaamheden af of een vrijstelling met gedragscode 
geldt, of een ontheffing noodzakelijk is. Voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt altijd dat voor deze soor-
ten een ontheffing moet worden aangevraagd. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de uitgebreide toets. 
 
Vogels 
Vogelsoorten zijn niet opgenomen in de hierboven genoemde categorieën. Voor verstoring van vogels en vogel-
nesten wordt geen ontheffing verleend voor ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en niet voor dwingende redenen 
van openbaar belang. Voor vogels geldt dat u alleen ontheffing kunt krijgen op grond van een wettelijk belang uit 
de Vogelrichtlijn. Dat zijn: bescherming van flora en fauna, veiligheid van het luchtverkeer, volksgezondheid of 
openbare veiligheid. Buiten het broedseizoen mogen de nestplaatsen, zonder ontheffing, worden verstoord. 
Daarbij geldt geen standaardperiode voor het broedseizoen. Van belang is of een broedgeval verstoord wordt, 



   
  
 

 

ongeacht de datum. De meeste vogels broeden tussen medio maart en medio juli. Van een (beperkt) aantal vo-
gels is de nestplaats jaarrond beschermd. Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 
11 van de Flora- en faunawet het gehele seizoen: 
1 Nesten die binnen en buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 
2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en zeer honkvast zijn of afhan-

kelijk van bebouwing of biotoop.  
3 Nesten van vogels die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en zeer honkvast zijn of afhankelijk van 

bebouwing.  
4 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest 

te bouwen. 
Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd in de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ 
worden de volgende soorten aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. 
Categorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden 
dat rechtvaardigen. 

5 Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of 
de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats ver-
loren is gegaan, zich elders te vestigen. 

Mitigatie 
Negatieve effecten en daarmee een ontheffingsaanvraag kunnen worden voorkomen door vooraf gaand aan het 
project mitigerende (= verzachtende) maatregelen op te stellen en uit te voeren. Het gaat dan om het behoud van 
de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de sort.. 



   
  
 

 

Bijlage 2. Kaart Structuurvisie model B  
(bron: Structuurvisie Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o., juli 2009). 
 
 



   
  
 

 



   
  
 

 

   
 



   
  
 

 

Bijlage 3. Kaartbeeld Voorbeeld-uitwerking model B. 
(Bron: gemeente Enschede, 2010).  



   
  
 

 

  



   
  
 

 

Bijlage 4. Verspreidingskaarten broedvogels  



   
  
 

 

Bijlage 5. Verspreidingskaarten vleermuizen 
 



   
  
 

 

Bijlage 6. Verspreidingskaarten overige zoogdieren 



   
  
 

 

Bijlage 7. Verspreidingskaarten amfibieën 



   
  
 

 

Bijlage 8. Verspreidingskaarten reptielen 



   
  
 

 

Bijlage 9. Verspreidingskaarten vissen 



   
  
 

 

Bijlage 10. Verspreidingskaarten dagvlinders & libellen 



   
  
 

 

Bijlage 11. Verspreidingskaarten overige fauna 



   
  
 

 

Bijlage 12. Verspreidingskaarten flora 
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SAMENVATTING 
 
 
 
 
 
Voor de ontwikkelingen op en rond de Luchthaven Twente wordt in het kader van de Flora- en fauna-
wet een zgn. ‘Generieke ontheffing’ aangevraagd. De aanvraag is gebaseerd op de ‘Generieke aan-
pak’, een nieuwe denk- en werkwijze waarbij soortbescherming en ruimtelijke ontwikkeling hand in 
hand gaan. De basis voor de ontheffingsaanvraag vormt dit Soortmanagementplan (SMP) waaraan 
met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden het Uitvoeringsprocotol flora en fauna is toege-
voegd. Centraal in het SMP staat de gunstige staat van instandhouding van de soort. Met het nemen 
van maatregelen wordt de instandhouding van beschermde soorten gestuurd. Het tijdig plannen en 
rekening houden met de aanwezigheid van soorten is daarbij essentieel en vormt eigenlijk het belang-
rijkste sturingsmiddel. Door het tijdig aanbieden van alternatief leefgebied in de omgeving worden 
‘credits’ opgebouwd, die later kunnen worden ingezet als ten gevolge van een ruimtelijke ontwikkeling, 
een soort of zijn leefgebied dreigt te verdwijnen (het zgn. ‘Habitat-banking’). 
 
Binnen het plangebied van de luchthaven zijn een groot aantal bijzondere en beschermde plant- en 
diersoorten aanwezig. Door de voorgenomen ontwikkelingen in het gebied komen een aantal soorten 
mogelijk in gedrang en kan de gunstige staat van instandhouding, zonder het nemen van passende 
maatregelen onvoldoende worden gewaarborgd. Aan de zuidzijde van het plangebied wordt mede 
daarom nieuwe natuur gerealiseerd binnen het deelgebied van de Nieuwe EHS. Natuurwaarden die 
elders verloren (dreigen te) gaan, wordt in belangrijke mate hier gecompenseerd. Maar ook door mid-
del van beheer en het uitvoeren van mitigerende (verzachtende) maatregelen worden soorten ge-
stuurd en beïnvloed. Al deze maatregelen komen terug in de soortbeschrijvingen en de informatie per 
soort of soortgroep in de factsheets, die het hart vormen van dit soortmanagementplan. Door middel 
van monitoring wordt de effectiviteit van de maatregelen gevolgd en kan tijdig worden bijgestuurd als 
dat noodzakelijk blijkt. 
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1. INLEIDING 
 
 
 
 

1.1 Aanleiding en doel 

In verband met de ruimtelijke ontwikkeling van de voormalige vliegbasis Twente is in 2010 in opdracht 
van Area Development Twente (ADT) een uitgebreid onderzoek uitgevoerd in het kader van de Flora- 
en faunawet. Vervolgens zijn de effecten beoordeeld en is in 2012 in opdracht van ADT een Compen-
satie- en mitigatieplan opgesteld. Duidelijk is dat er een ontheffing op de Flora- en faunawet noodza-
kelijk is voorafgaand aan de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. 
 
Ook bij de uitvoering van werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met aanwezige be-
schermde plant- en diersoorten. Aanwezigheid van een strikt beschermde soort kan grote gevolgen 
hebben op de uitvoering en planning van werkzaamheden. Belangrijk is het om vroegtijdig inzicht te 
hebben in welke maatregelen concreet nodig zijn om planvertraging en extra kosten te voorkomen. 
 
Dienst Regelingen, uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Economische Zaken en bevoegd gezag 
in het kader van de Flora- en faunawet, biedt sinds kort de mogelijkheid om een zgn. ‘generieke ont-
heffing’ aan te vragen. Hierdoor is het mogelijk om voor alle geplande ruimtelijke ontwikkelingen in 
één keer een algemeen geldende ontheffing te verkrijgen. Hiertoe dient een soortmanagementplan 
opgesteld te worden, waarin wordt uitgewerkt hoe de duurzame instandhouding van de betreffende 
soorten wordt geregeld. Het is een nieuwe denkrichting die past binnen de nieuwe wet Natuurbe-
scherming, die naar verwachting in 2014 de huidige Flora- en faunawet zal vervangen. 
 
Met een generieke ontheffing vormt de Flora- en faunawet een beheersbaar risico bij de ontwikkeling 
van een gebied. Doordat vooraf is nagedacht hoe met beschermde soorten wordt omgegaan, kan de 
ruimtelijke ontwikkeling in principe zonder planvertraging doorgang vinden. Door de uitgangspunten 
en maatregelen uit het soortmanagementplan (SMP) op te nemen bij de aanbesteding van 
werkzaamheden, worden risico’s afgedekt en optimale invulling gegeven aan de zorplicht in de 
wetgeving. 
 
De ontheffing wordt aangevraagd voor de volgende soorten: baardvleermuis, braamsluiper, buizerd, 
eekhoorn, geelgors, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, graspieper, heideblauwtje, 
huismus, kamsalamander, kneu, laatvlieger, levendbarende hagedis, poelkikker, rietorchis, rosse 
vleermuis, ruige dwergvleermuis, steenanjer, steenmarter, veldleeuwerik, watervleermuis en wilde 
marjolein. De soorten waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd zijn voor een belangrijk deel soorten 
die Europees zijn beschermd op grond van de Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn. Uit recente jurispru-
dentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over verleende ontheffingen Flora- 
en faunawet, is gebleken dat het voor een aantal van deze soorten zeer lastig wordt om ontheffing 
verleend te krijgen. Daarom heeft ADT er in samenspraak met Dienst Regelingen voor gekozen om 
een ‘generieke’ ontheffing aan te vragen. Het is een nog relatief nieuw instrument dat door Dienst Re-
gelingen is ontwikkeld naar aanleiding van de hiervoor bedoelde recente jurisprudentie inzake ver-
leende ontheffingen Flora- en faunawet van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
 

1.2 Proces 

1.2.1 Het soortmanagementplan 
De generieke ontheffing is een nieuw instrument dat tot nu toe slechts twee keer eerder is toegepast. 
Het betrof het Managementplan voor de rugstreeppad in de Noordoostpolder (in 2007) en het 
Managementplan voor de ontwikkeling van het Havengebied Rotterdam (in 2012). Over de inhoud 
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waaraan een goed soortmanagementplan moet voldoen is op dit moment nog weinig bekend. Het 
Managementplan voor het Havengebied Rottterdam is niet openbaar en het eerste managementplan 
is inmiddels sterk verouderd. Op dit moment wordt door een werkgroep, waarin naast enkele 
ecologische adviesbureaus ook Dienst Regelingen (DR) en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) 
deelnemen, een ‘Handreiking Generieke Aanpak Natuurwetgeving’ voorbereid. Het vormt een leidraad 
bij het opstellen van een soortmanagementplan. Dit om te voorkomen dat er veel verschillende 
planvormen ontstaan, wat ondermeer ten koste gaat van de capaciteit van DR en DLG bij nieuwe 
ontheffingsaanvragen. De inhoud van deze handreiking was bij het opstellen dit SMP nog niet 
beschikbaar. 
 
Ten behoeve van de voorbereiding van het opstellen van het SMP voor de Luchthaven Twente heeft 
op 12 november 2012 in Den Haag een overleg plaatsgevonden met Dienst Regelingen, onze 
opdrachtgever Area Development Twente (ADT) en Eelerwoude. Doel van het overleg was om de 
(on)mogelijkheden te verkennen voor het verkrijgen van een ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet 
voor de ontwikkeling van de luchthaven. Op basis van dit overleg is besloten om met behulp van het 
soortmanagementplan een generieke ontheffingsaanvraag in te gaan dienen. Dienst Regelingen heeft 
aangegeven actief te willen bijdragen aan de totstandkoming van het SMP door deelname in het 
projectteam. 
 

1.2.2 Projectteam 
Eind februari 2013 heeft een startoverleg plaatsgevonden met het projectteam als aftrap voor het 
opstellen van het SMP. In het projecteam nemen deel: Gerry Waanders (ADT; opdrachtgever en 
procesmanager), Leonie Lamberts (ADT; input vanuit gebiedsontwikkelingen), Maurits Kormelink 
(ADT; coördinator uitvoering; input vanuit uitvoeringszaken), Ted Polman (juridisch adviseur gemeente 
Enschede), Jaap van der Sneppen (Dienst Regelingen; juridisch adviseur), Bert Haamberg 
(Eelerwoude; ecoloog) en Gerard Lubbers (Eelerwoude; projectleider en ecoloog). Vanaf september 
2013 heeft Jan van der Steege de rol van Leonie Lamberts vanuit ADT overgenomen. De deelnemers 
in de projectgroep hebben actief bijgedragen aan de totstandkoming van het plan, door een snelle 
aanlevering van noodzakelijke informatie en creatief mee te denken en te adviseren. Half mei is een 
eerste concept van het SMP met de projectgroep besproken en begin oktober is het 2

e
 concept 

gepresenteerd aan de Dienst Landelijk Gebied in Zwolle in bijzijn van de projectgroep. 
 

1.2.3 Input van expertise 
Min of meer gelijktijdig worden door Eelerwoude ook soortmanagementplannen voorbereid en 
opgesteld voor twee andere projectlocaties. Het betreft een SMP voor de nieuwbouwlocatie Het 
Vaneker in Enschede, onderdeel van de onderzoekslocatie van het vliegveld in 2010, en de 
gebiedsontwikkeling in Twekkelo in opdracht van Twence Afvalverwerking in Hengelo (Ov). Kennis en 
informatie uit de drie projecten wordt zoveel mogelijk uitgewisseld. Tevens is informatie verzameld bij 
derden die actief betrokken zijn bij het opstellen van de Handleiding Generieke Aanpak 
Natuurwetgeving en eerdere soortmanagementplannen. Op deze wijze is maximaal gebruik gemaakt 
van eerder opgedane kennis en ervaring.  
 
 

1.3 Dankwoord 

Niels de Zwarte van Bureau Stadsnatuur Rotterdam en Maarten Kaales, ecoloog bij de gemeente 
Zwolle en projectleider van de werkgroep ‘Generieke Aanpak Natuurwetgeving’ worden bedankt voor 
hun bijdrage en input aan dit plan. Martin Bonte, Bert Haamberg, Roelof Jan Koops, Paul van Oud-
heusden, Jeff Plischke en Wim Weijering worden hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen van 
hun fotomateriaal. Mark ter Hofte en Sijtse Jan Roeters worden bedankt voor het ontwerp van de 
factsheets. Zeker niet in de laatste plaats worden ook de projectgroepleden bedankt voor hun inzet en 
bijdrage bij het tot stand komen van dit soortmanagementplan, in het bijzonder Jaap van der Sneppen 
van Dienst Regelingen en Ted Polman van de gemeente Enschede. 
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2. HET SOORTMANAGEMENTPLAN 
 
 
 
 

2.1 Een nieuwe denk- en werkwijze 

Het Soortmanagementplan is een uitwerking van het ‘nieuwe denken’ rond de Flora- en faunawet 
waarbij niet zozeer ‘de regel van de Flora- en faunawet’ centraal staat, maar meer gehandeld wordt 
naar de ‘geest van de wet’. Met andere woorden: hoe is de wet bedoeld en hoe moet hij worden geïn-
terpreteerd? De vorm van de Flora- en faunawet als een zgn. ‘raamwet’ maakt dit mogelijk, waarbij 
uiteraard wel rekening moet worden gehouden met wettelijke regels en jurisprudentie.  
Centraal in het Soortmanagementplan (SMP) staat de gunstige staat van instandhouding van de (be-
schermde) soort. Deze moet ten alle tijde gegarandeerd worden. Dit maakt dat het SMP zich vooral 
richt op de groep van kritische, zeldzame en vaak strikt(er) beschermde soorten. Het zijn namelijk de-
ze soorten die vragen om extra aandacht en gerichte maatregelen. Een ruimtelijke ontwikkeling, zoals 
bijvoorbeeld de aanleg van een weg, leidt weliswaar tot verlies van leefgebied van algemene soorten, 
de gunstige staat van instandhouding van deze soorten zal niet snel in gevaar komen. Anders ligt dit 
voor een zeldzame en kritische soort. 
De basis voor het SMP vormt een uitgebreide en grondige inventarisatie van beschermde soorten in 
het plangebied. De inventarisatie geeft inzicht hoe de soort het plangebied gebruikt, welke functie(s) 
het gebied heeft voor de soort en in aspecten als verspreiding en omvang van de populatie. Deze in-
formatie is aangevuld met een inventarisatie van potentieel geschikte biotopen. Met name fauna heeft 
weliswaar enige gebiedsbinding, maar komt onder invloed van factoren als voedselaanbod, verstoring 
en sterfte steeds op andere locaties voor. De veldinventarisatie vormt in die zin slechts een moment-
opname. Om een soort goed te kunnen sturen of ‘managen’ moet niet alleen inzicht worden verkregen 
in de locaties waar de soort nu voorkomt. Het moet ook een beeld geven waar de soort in de toekomst 
voor zou kunnen komen. Alleen zo kan optimaal worden gestuurd en kunnen mogelijke knelpunten 
vroegtijdig worden opgelost. 
 
Het ‘nieuwe denken’ betekent ook dat er bijvoorbeeld niet langer “rücksichtslos” gekapt wordt vooruit-
lopend op een ruimtelijke ontwikkeling, omdat er misschien een vogel zou kunnen gaan broeden bin-
nen het werkgebied. Het betekent maatwerk, vroegtijdig en zorgvuldig plannen en rekening houden 
met soorten. Door delen van het bos niet te kappen, stuur je de soort naar plaatsen waar hij niet leidt 
tot beperkingen of aanpassingen in je werkzaamheden. De soort heeft een alternatief in de omgeving 
en de gunstige staat van instandhouding is in veel gevallen gewaarborgd. Beschermde soort en de 
ruimtelijke ontwikkeling varen er wel bij. 
 
Het werken met een Soortmanagementplan vraagt om een pro-actieve houding. Er wordt niet zozeer 
gedacht in knelpunten en problemen, maar in oplossingen en kansen. Een mooi voorbeeld is het zgn. 
‘vleermuisvriendelijk bouwen’. Tot voor kort schreef het Bouwbesluit voor dat openingen in buitenmu-
ren en daken niet groter mogen zijn dan 1 cm. Dat is te klein om vleermuizen toegang te geven tot 
spouwmuren, daken of ingemetselde vleermuisvoorzieningen. Met ingang van 1 januari 2012 is het 
Bouwbesluit aangepast en is aangegeven dat openingen ook groter mogen zijn ten behoeve van 
vleermuizen en andere gebouwbewonende soorten, zoals de huismus. Door in nieuwbouw (stan-
daard) mogelijkheden voor vleermuizen aan te bieden, wordt actief bijgedragen aan de gunstige staat 
van instandhouding van de soort. Dit maakt het eenvoudiger om op bijvoorbeeld een slooplocatie 
waar een vleermuiskolonie aanwezig is, het gebouw te slopen. De gunstige staat van instandhouding 
komt immers niet in gevaar, want de soort heeft aantoonbaar voldoende alternatieven in de omgeving. 
De vestiging van vleermuizen in de nieuwbouw hoeft ook geen bezwaar te zijn want bij eventuele 
sloop hiervan geldt een zelfde denk- en werkwijze. Door deze denk- en werkwijze consequent toe te 
passen worden ‘credits’ opgebouwd, die op andere locaties of op een later tijdstip weer kunnen wor-
den ingezet om de ontwikkelingen hier soepeler te laten verlopen. Een voordeel voor zowel de be-
schermde soort als de projectontwikkelaar ! 
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2.2 Habitatbanking 

2.2.1 Het principe 
Essentieel in het SMP is het vroegtijdig anticiperen op ontwikkelingen die de gunstige staat van in-
standhouding (GSVI) in gevaar kunnen brengen. Planning is namelijk één van de belangrijkste instru-
menten, zo niet het belangrijkste middel, om de GSVI te kunnen sturen en beïnvloeden.  
Een stap verder is het preventief ontwikkelen van nieuw biotoop, waardoor als het ware ‘wisselgeld’ of 
‘credits’ voor toekomstige ontwikkelingen ontstaan. Dit principe van ‘habitat-banking’, komt uit de Ve-
renigde Staten en wordt in Europa eigenlijk alleen nog maar in Duitsland toegepast. Hier is het een 
instrument ter compensatie van schade die wordt toegebracht aan de natuur als gevolg van een in-
greep. Binnen het SMP vormt het een middel om onverwachte zaken, zoals bijvoorbeeld een wijziging 
in de uitvoeringsplanning, op te vangen, zodat de ontwikkeling onvertraagd door kan gaan omdat al 
veel eerder maatregelen zijn genomen. De gunstige staat van instandhouding is en blijft gewaarborgd 
en de ontwikkeling kan ongehinderd plaats vinden. Er wordt als het ware ‘afgeboekt’. Uiteraard mits 
het banksaldo voor de betreffende soort toereikend is. Ook ontslaat het de initiatiefnemer niet om 
maatregelen te nemen om schade aan de soort te voorkomen. Het vormt in die zin zeker geen af-
koopsom of vrijbrief. 
 

2.2.2 Habitatbanking op de Luchthaven Twente 
Het principe van habitatbanking wordt ook toegepast in dit Soortmanagementplan. Zo wordt aan de 
zuidzijde van het vliegveld nieuwe natuur ontwikkeld in de zgn. Nieuwe EHS. Hierdoor ontstaan ‘cre-
dits’ die ruimtelijke ontwikkelingen aan de noordzijde van het vliegveld mogelijk maken. De gunstige 
staat van instandhouding van de verschillende soorten wordt namelijk voldoende gewaarborgd.  
Bij het opstellen van dit SMP is er nog veel onduidelijkheid over de uitvoering, vormgeving en planning 
van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen. Om die reden is er voor de ontwikkelingen aan de 
noordzijde van het vliegveld uitgegaan van een zgn. ‘worst-case’-scenario. Vervolgens is een com-
pensatieopgave berekend die de basis vormde voor het ontwerp van het natuurontwikkelingsgebied 
van de Nieuwe EHS. Maar de ontwikkeling van nieuwe natuur vraagt tijd. Er zal een zekere successie 
moeten plaatsvinden voordat het gebied voor een bepaalde soort geschikt is als nieuw leefgebied. De 
ruimtelijke ontwikkelingen op en rond het vliegveld gaan snel. Om niet achter de feiten aan te lopen wil 
de initiatiefnemer Area Development Twente (ADT) een aantal inrichtingsmaatregelen in de Nieuwe 
EHS versneld uitvoeren. Hiertoe is in oktober 2013 het ‘Actieplan flora en fauna’ opgesteld, waarin 
een aantal relatief eenvoudig en snel te realiseren maatregelen zijn opgenomen, grotendeels geba-
seerd op het doorontwikkelen en verbeteren van nu al aanwezige elementen en biotopen. Zo worden 
een aantal bunkers omgebouwd tot vleermuisverblijf, poelen uitgebaggerd en vrijgesteld van opgaan-
de beplanting, en bosranden omgevormd tot structuurrijke mantel-zoom vegetaties. De ‘credits’ die 
hierdoor ontstaan kunnen straks worden ingezet, waardoor ruimtelijke ontwikkelingen eenvoudiger 
kunnen plaatsvinden. 
 

 
 
 
 
 

Figuur 1. Impressie van het plangebied. 
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Figuur 2. Voorbeeld van de werking van het Soortmanagementplan. 
 
Vissoort A is tijdens de veldinventarisatie aangetroffen op 3 locaties binnen het plangebied (figuur a). Behalve 
op de vangstlocaties blijkt op meer plaatsen geschikt biotoop aanwezig (groen in figuur b). Geschikt biotoop 
bestaat uit meren met brede oevervegetaties. Door ruimtelijke ontwikkelingen zal een deel van het biotoop en 
leefgebied van de soort in de toekomst gaan verdwijnen (rood in figuur c). Om de gunstige staat van instand-
houding te garanderen, worden vroegtijdig in het ongeschikte biotoop brede, natuurvriendelijke oevers aange-
legd (cirkel in figuur d). Door de maatregel is nieuw geschikt biotoop voor de soort ontstaan. Vervolgens vindt 
de ruimtelijke ontwikkeling plaats, waarbij de gunstige staat van instandhouding is gegarandeerd. 
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Centraal in het SMP staat het garanderen van de duurzame en gunstige staat van instandhouding (GSVI) van 
de soort(en). Het SMP is bedoeld voor een groep van verschillende gebruikers, ieder met een ander, speci-
fiek doel. We hebben ons in het SMP gericht op vijf gebruikers: de ecoloog,de planoloog, de planner, de jurist 
en de uitvoerder. 

2.3 Leeswijzer 

Dit soortmanagementplan (SMP) is geschreven in opdracht van ADT om de gunstige en duurzame 
instandhouding van de soort(en) te kunnen garanderen, en te kunnen voldoen aan de verplichtingen 
uit de Flora- en faunawet. Het plan is uitgewerkt in de vorm van een ‘levend document’. Niet alleen de 
aanwezigheid en verspreiding van planten- en diersoorten, maar ook de ruimtelijke ontwikkeling van 
een gebied is een proces waarbinnen constant wijzigingen optreden. Planningen worden aangepast, 
soorten vestigen zich in het gebied of verdwijnen weer onder invloed van allerlei processen. Het SMP 
is daarom vormgegeven in een losbladig systeem waarin nieuwe informatie eenvoudig kan worden 
toegevoegd. Het plan bestaat uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: het Soort-
managementplan en het Uitvoeringsprotocol flora en fauna. Het uitvoeringsprotocol is bedoeld voor de 
uitvoerder en (onder)aannemers en richt zich op de praktische uitwerking van maatregelen in het veld. 
Het vormt feitelijk het ecologisch werkprotocol dat is gebaseerd op het SMP. Het vervangt de in het 
C&M-plan genoemde Gedragscode voor Bouwend Nederland. 
 
Centraal in het SMP staan de beschermde soorten. De factsheets in bijlage 1 en de toelichting in 
hoofdstuk 6 Beschermde soorten vormen de kern van dit plan. Het SMP is bedoeld voor een groep 
van verschillende gebruikers, ieder met een ander, specifiek doel. We hebben ons in het SMP gericht 
op vijf gebruikers: de ecoloog, de planner, de planoloog, de jurist en de uitvoerder. De opbouw van het 
SMP is gebaseerd op deze gebruikers, waarbij informatie soms op meerdere plaatsen wordt weerge-
geven. 
 

 
Het SMP start in hoofdstuk 2 met een korte inleiding over de aanleiding en het doel van het plan, 
waarna wordt ingegaan op het planproces. De nieuwe denk- en werkwijze rond het soortmanage-
mentplan en de generieke aanpak wordt toegelicht in hoofdstuk 3. Na een beschrijving van het plan-
gebied en de verschillende deelgebieden in hoofdstuk 4 wordt in hoofdstuk 5 stilgestaan bij het juri-
disch kader. Het hoofdstuk is geschreven door Ted Polman, juridisch adviseur RO en natuurwetgeving 
bij de gemeente Enschede en deelnemer aan het projectteam bij de opstelling van dit SMP. Hoofdstuk 
6 vormt, zoals vermeld de kern van het rapport en gaat in op de relevante soorten, hun ecologie en 
noodzakelijke maatregelen. De ruimtelijke ontwikkelingen en een effectenbeoordeling worden be-
schreven in hoofdstuk 7. Compensatie vormt een essentieel onderdeel binnen het plan en wordt om 
die reden toegelicht in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9 ‘Uitvoering van werkzaamheden’ vormt een inleiding 
op het Uitvoeringsprotocol flora en fauna, dat als een afzonderlijke rapportage is uitgewerkt maar een 
onlosmakelijk onderdeel vormt met het SMP. Planning vormt een van de belangrijkste middelen om de 
gunstige staat van instandhouding (GSVI) te sturen en wordt toegelicht in hoofdstuk 10. Door middel 
van monitoring wordt de GSVI bewaakt, het onderdeel wordt beschreven in hoofdstuk 11. Tot slot 
wordt in hoofdstuk 12 ingegaan op de generieke ontheffingsaanvraag. 
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3. HET PLANGEBIED 
 
 
 
 

3.1 Ligging 

Het plangebied ligt in de stedendriehoek Enschede, Hengelo, Oldenzaal en wordt weergegeven in 
figuur 4. Het plangebied bestaat uit de voormalige Vliegbasis, inclusief enkele werk- en woonparken 
en het Prins Bernhardpark. Binnen het plangebied wisselen open en gesloten terreinen elkaar af. Het 
centrale deel van het plangebied heeft een open karakter vanwege de aanwezigheid van de luchtha-
ven en bestaat uit half-natuurlijke, verschraalde en bloemrijke graslanden. Aan de randen van dit ter-
rein is opgaande beplanting aanwezig in de vorm van bos, houtige opslag en ruigten. Het bos is over 
het algemeen niet ouder dan 30 tot 40 jaar. Door de functie als voormalige militaire vliegbasis is er 
binnen het plangebied veel infrastructuur en bebouwing aanwezig. De totale oppervlakte van het 
plangebied beslaat circa 442 hectare. 
 
 

3.2 De deelgebieden 

Binnen het plangebied worden een elftal deelgebieden onderscheiden (figuur 4). In de volgende para-
grafen wordt de huidige situatie in de verschillende deelgebieden kort omschreven en voorzien van 
kaartbeelden en foto’s. Het betreft de volgende deelgebieden: 
 

1. Luchthaven 
2. Infra-Noord 
3. Leisure-Noord 
4. Troned 
5. De Strip 
6. Deventerpoort 
7. Fokkerweg 
8. Oostkamp 
9. Prins Bernhardpark 
10. Nieuwe Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
11. Bestaande Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

 

 
Figuur 3. Kneu (links) en gekraagde roodstaart (rechts), twee aandachtssoorten in dit Soortmanagementplan  
(foto’s M. Bonte). 
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Figuur 4. Ligging plangebied in de stedendriehoek van Enschede, Hengelo en Oldenzaal (rode cirkel). 
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Figuur 5. Ligging en begrenzing deelgebieden binnen het plangebied (bron: ADT, 2013). Het deelgebied Over-
maat maakt geen onderdeel uit van het plangebied. In het kaartbeeld worden tevens enkele toponiemen weerge-
geven die gebruikt worden in deze rapportage.  

schietbaan 

druiventros 

hoofdbaan 

kleine baan 

schietbaan 

kleine baan 

hoofdbaan 

druiventros 



  
Soortmanagementplan Luchthaven Twente 
 

 

17 

 

  
 
 

3.2.1 Luchthaven (193,0 ha.) 
De grootste deellocatie binnen het plangebied wordt gevormd door de Luchthaven. De noordzijde van 
het deelgebied bestaat uit bebouwing, infrastructuur en opgaande beplanting. De zuidzijde kent een 
open karakter en omvat de hoofdstart- en landingsbaan en verschillende taxibanen van de voormalige 
vliegbasis. Het betreft een grootschalig open gebied waar sinds ruim 20 jaar een verschralingsbeheer 
wordt toegepast. Hierdoor is er een grote oppervlakte aan bloemrijk grasland ontstaan. Plaatselijk 
treedt er aan de randen van het deelgebied verruiging op van lupine en guldenroede. De opgaande 
beplanting aan de noordzijde bestaat uit (loof)bos en struweel. Het bos is over het algemeen niet ou-
der dan 30 tot 40 jaar. Wel zijn op enkele plaatsen restanten aanwezig van oude bomenrijen, houtwal-
len en boomgroepen. Verlichting is in beperkte mate aanwezig binnen de deellocatie en concentreert 
zich rond de aanwezige bebouwing. De bebouwing bestaat uit shelters, bunkers, loodsen en diverse 
kleinere gebouwen, Het gebied wordt sinds het vertrek van defensie extensief gebruikt voor kleinscha-
lige bedrijvigheid, opslag van materialen en trainingen van hulpdiensten. Het terrein is met een hek-
werk omgeven en daardoor niet vrij toegankelijk. Sinds juni 2013 is de hoofdingang van het vliegveld 
gevestigd in de noordwesthoek van het terrein in aansluiting op de Vliegveldstraat. 
 
 
 

 
 
 

3.2.2 Infra-Noord (10,3 ha.) 
Het deelgebied Infra-Noord is gesitueerd aan de noord-westzijde van het plangebied. Het is de be-
oogde ontsluiting van de nieuwe luchthaven met een aansluiting op de Vliegveldstraat. Een groot deel 
van het deelgebied bestaat uit brede verharding van voornamelijk asfalt en betonplaten. Het zijn de 
voormalige taxi- en rollerbanen, parkeervoorzieningen en lokale ontsluitingswegen. Langs deze ver-
harding liggen bloemrijke bermen, ontstaan door meer dan 20 jaar verschralingsbeheer. Straatverlich-
ting is nauwelijks aanwezig en concentreert zich rond enkele gebouwen.  
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3.2.3 Leisure-Noord (10,7 ha.) 
De westzijde van het deelgebied Leisure-Noord bestaat uit opgaande beplanting in de vorm van loof-
bos. Hier ligt de zogenaamde “Druiventros”, een concentratie van F16-shelters, bunkers en bijgebou-
wen aan een brede toegangsweg van betonplaten. De gebouwen worden extensief gebruikt voor de 
opslag van materialen voor oefeningen van hulpdiensten. Rondom de Druiventros liggen verschraal-
de, bloemrijke bermen. De overgang naar opgaande beplanting is abrupt. Het bos bestaat voorname-
lijk uit jong loofbos, maar er zijn ook enkele percelen met naaldhout aanwezig. Aan de zuidzijde van 
het deelgebied staat wat oudere beplanting van zomereik. De aanwezigheid van verlichting binnen de 
deellocatie is momenteel beperkt. Aan de oostzijde van de deellocatie ligt grasland met een jaarrond 
watervoerende poel, dat extensief wordt beheerd. Het grootste deel daarvan ligt overigens buiten de 
huidige omheining en begrenzing van het plangebied.  
 
 
 

  
 
 

3.2.4 Troned (13,0 ha.) 
Het deelgebied Troned bestaat uit een mozaïek van bebouwing en bijbehorende infrastructuur, afge-
wisseld met bos van variabele leeftijd en deels open terrein. Aan de westzijde van het gebied zijn twee 
loodsen van aanzienlijke omvang aanwezig. Rond de bebouwing ligt veel verharding in vorm van par-
keerplaatsen, voormalige taxibanen en lokale toegangswegen. Een aantal panden wordt momenteel 
gebruikt als kantoorruimte en opslag door de brandweer van Troned. Verlichting is alleen aanwezig 
rond enkele gebouwen. Binnen het deelgebied liggen op verschillende plekken relicten van oude 
laanstructuren van voornamelijk zomereik. Aan de zuidkant van het gebied ligt schraal, bloemrijk gras-
land en een heideterreintje. De noordzijde van het deelgebied grenst aan het bos- en natuurgebied ’t 
Holthuis dat in beheer is bij Landschap Overijssel. 
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3.2.5 De Strip (20,6 ha.) 
Kenmerkend voor het deelgebied van De Strip is de aanwezigheid van een centrale taxibaan, aan 
weerszijden geflankeerd door shelters. Een ander opvallend element is de (voormalige) verkeerstoren 
van het vliegveld. Centraal in het deelgebied staan langs de taxibaan nog een aantal voormalige mili-
taire gebouwen waaronder een kazerne. Een groot deel van deze panden staat momenteel leeg. De 
shelters worden vooral gebruikt voor de opslag van materialen en kleine vliegtuigen. Aan weerszijden 
van de taxibaan liggen verschraalde, bloemrijke bermen. De bospercelen aan de westzijde van de 
taxibaan zijn maximaal zo’n 20 jaar oud en bestaan vrijwel geheel uit loofhout. Binnen de bospercelen 
zijn er enkele opstanden gekapt, waar ruigten en struweel heeft ontwikkeld met onder andere braam. 
Aan de westzijde van De Strip ligt een open terrein met extensief beheerd bloemrijk grasland, met een 
kleine vliegbaan voor de plaatselijke modelvliegtuigenclub. De beplanting aan de oostzijde van de 
taxibaan bestaat voornamelijk uit naald- en gemengd bos van een variabele leeftijd. De beplanting 
met grove den is over het algemeen vrij oud (> 70 jaar). Door de ligging van het deelgebied aan de 
voet van de Lonnekerberg en de aanwezigheid van storende leemlagen zijn grote delen van de bos-
percelen jaarrond nat. Hier liggen ook een aantal laagten en poelen. Verlichting concentreert zich rond 
de shelters en de voormalige kazerne. 
 
 
 

 
 
 

3.2.6 Deventerpoort (15,3 ha.) 
De Deventerpoort vormt de (voormalige) hoofdingang tot het plangebied en de voormalige burger-
luchthaven. De zuidzijde bestaat uit gebouwen, een grote parkeerplaats en bijbehorende infrastruc-
tuur. In enkele panden vindt momenteel kleinschalige bedrijvigheid plaats en verblijft de Koninklijke 
Marechaussee. Op de kruising van de Vliegveldweg en de Oude Deventerweg bevindt zich het (voor-
malige) wachtgebouw van het vliegveld. Het wachtgebouw is omgeven met coniferen en sierbeplan-
ting. De noordzijde van het deelgebied bestaat uit open terrein met verschraald, bloemrijk grasland. Er 
is verharding aanwezig, enkele brede rol- en taxibanen van betonplaten en relicten van de historische 
rollerbaan uit de Tweede Wereldoorlog. Het terrein wordt regelmatig gebruikt door de plaatselijk 
zweefvliegclub die gebruik maakt van de kleine start- en landingsbaan. Aan de westzijde is opgaande 
beplanting aanwezig, dat bestaat uit zowel loof- als naaldbos met een variabele leeftijd. 
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3.2.7 Fokkerweg (1,6 ha.) 
Het deelgebiedje Fokkerweg bestaat uit een open en braakliggend terrein, deels verhard en omzoomd 
met een smalle singel. De locatie deed in het verleden dienst als parkeergelegenheid voor het zwem-
bad van de militaire basis. Bebouwing is op de deellocatie zelf niet aanwezig, wel in de omgeving. 
 
 
 

 
 
 

3.2.8 Oostkamp (23,4 ha.) 
Oostkamp bestaat voor een aanzienlijk deel uit bebouwing (waaronder de karakteristieke hangar H-
11, zie foto) en verhardingen. In Hangar 11 wordt de mogelijkheid geboden voor evenementen zoals 
beurzen, tentoonstellingen, fairs en besloten bijeenkomsten. Op en rond de hangar is door de aanwe-
zigheid van rollerbanen en brede toegangswegen veel parkeergelegenheid voorhanden. De bunkers 
in de voormalige munitiebunkerstraat aan de oostzijde worden al enkele jaren gebruikt voor de pro-
ductie, opslag en rijping van kazen. Veel gebouwen hebben momenteel een functie voor kleinschalige 
bedrijvigheid en de opslag van materialen. De verlichting binnen het plangebied is geconcentreerd 
rondom de bedrijvigheid. De munitiebunkerstraat is bereikbaar vanaf de Bergweg aan de oostzijde 
van Oostkamp, het overige deel via een toegangsweg aan de westzijde welke aansluit op de Oude 
Deventerweg. De randen van de deellocatie worden extensief beheerd en bestaan grotendeels uit 
schrale, kruidrijke vegetaties en smalle singels en jonge bosjes met loofhout. Aan de zuidzijde wordt 
Oostkamp begrensd door een singel dat grenst aan een intensief agrarisch gebied. Aan de noordzijde 
grenst het gebied aan de Lonnekerberg, een bos- en reliëfrijk gebied in eigendom en beheer bij Land-
schap Overijssel. Binnen het deelgebied zijn enkele waterelementen aanwezig in de vorm van poelen 
en sloten. 
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3.2.9 Prins Bernhardkamp (10,4 ha.) 
Het Prins Bernhardpark is gesitueerd aan de oostzijde van het plangebied, en bestaat uit een afwisse-
ling tussen bos en bebouwing en enkele vrij smalle wegen met smalle, verruigde bermen. Enkele van 
deze gebouwen zijn zeer karakteristiek, waaronder de voormalige officiersmess uit de Tweede We-
reldoorlog. Verlichting is zeer beperkt aanwezig en concentreert zich rond de bestaande bebouwing. 
Het terrein wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van enkele oude laanstructuren. Aan de noord-
oostzijde is een tennisbaan gesitueerd. De open terreindelen zijn door het achterwege blijven van be-
heer, sterk verruigd en verbost. Binnen en net buiten de deellocatie liggen enkele poelen. De westzij-
de van het deelgebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van opgaand oud beukenbos.  
 
 
 

 
 
 

3.2.10 Nieuwe EHS (126,4 ha.) 
Binnen het deelgebied Nieuwe EHS wisselen open gebieden en opgaande beplantingen elkaar af. 
Aan de westzijde ligt in het open terrein de kleine start- en landingsbaan die nog regelmatig wordt ge-
bruikt door de plaatselijke zweefvliegclub. De boselementen in en rond de open terreindelen zijn over 
het algemeen niet ouder van 20 jaar en bestaan uit zowel loof- als naaldhout. Een deel van de bos-
percelen aan de voet en op de flanken van de Lonnekerberg is al ouder en bestaat ook hier uit zowel 
loof- als naaldhout. Verspreid liggen er een aantal jonge natte broekbosjes van els en berk.  
De open terreindelen bestaan uit droog tot nat bloemrijk grasland, waar al meer dan 20 jaar een ver-
schralingsbeheer op wordt toegepast. Plaatselijk is er sprake van een sterke verruiging van vooral 
lupine. De graslanden grenzend aan bosranden zijn deels verbosd waardoor fraaie, structuurrijke 
mantelzoom-vegetaties zijn ontstaan. Verspreid door het gebied is de vegetatie dusdanig verschraald 
dat zich hier heidevegetaties hebben ontwikkeld. In het gebied is een beperkt aantal wegen aanwezig. 
Het betreft voornamelijk ontsluitingswegen tot de start- en taxibanen. Bebouwing bestaat uit brand-
stofdepots, pompstations, trafogebouwen, shelters en bunkers. De meeste gebouwen worden op dit 
moment niet gebruikt. Waterelementen liggen vooral in de kwelzone aan de voet van de Lonnekerberg 
in de vorm en poelen en plasjes. Ter hoogte van de voormalige schietbaan aan de noordoostzijde van 
het deelgebied liggen twee poelen (bronnen) die gevoed worden met kwelwater uit de Lonnekerberg. 
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Ze vormen de basis voor de nieuw te ontwikkelen slenk. Verlichting komt niet of nauwelijks binnen de 
Nieuwe EHS voor. 
 
 
 

 
 
 

3.2.11 Bestaande EHS (16,5 ha.) 
Hoewel verderop in de rapportage de bestaande EHS onderdeel uitmaakt van het deelgebied Nieuwe 
EHS (en straks deels wordt heringericht), wordt toch even kort stilgestaan bij de huidige situatie. De 
twee percelen aan de noordwestzijde zijn in agrarisch gebruik, de laatste jaren als extensief beheerd 
weiland. Op het perceel aan de zuidzijde van het deelgebied wordt maïs verbouwd. Ook het oostelijk 
deel van de voormalige schietbaan behoort tot de bestaande EHS. Evenals de westzijde van de 
schietbaan is ook de oostzijde sterk verruigd en verbost. Een brede baan met betonplaten vormt de 
toegang tot het geheel. Hier ligt een grote bunker met grondlichaam. Bij de kleine schietbaan staat 
een klein huisje (zie foto). Binnen het deelgebied komt geen verlichting meer voor. Een deel van de 
aanwezige beplantingen bestaat uit oude beuken. Door de ligging aan de voet van de Lonnekerberg is 
er veel invloed van kwelwater, waardoor er sprake is van natte omstandigheden. Voor het afvoeren 
van dit water is er in het verleden een stelsel van sloten en rabatten aangelegd. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

Figuur 6. Braamsluiper (links) en geelgors (rechts); twee kritische vogelsoorten van struwelen en structuurrijke 
bosranden (foto braamsluiper J. Plischke, geelgors B. Haamberg). 
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4. HET JURIDISCH KADER 
 
 
 
 

4.1 Doel en reikwijdte van het soortmanagementplan 

Een soortmanagementplan beschrijft hoe bij de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruim-
telijke ontwikkelingen wordt omgegaan met in het plangebied voorkomende beschermde soorten. Het 
centrale uitgangspunt daarbij is het waarborgen van de gunstige staat van instandhouding en de func-
tionele leefomgeving van de soorten. Op basis daarvan worden randvoorwaarden gesteld en maatre-
gelen voorgeschreven die in acht moeten worden genomen bij de realisatie van beoogde ruimtelijke 
ontwikkelingen. Op die manier kunnen gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied ‘onge-
hinderd’ worden gerealiseerd, terwijl de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten in 
het plangebied is gegarandeerd. Het soortmanagementplan is de basis van de nieuwe generieke aan-
pak, zoals het ministerie van Economische Zaken die voor ogen heeft, en die naar verwachting een 
belangrijke plaats zal krijgen in de nieuwe wet Natuurbescherming die momenteel in voorbereiding is. 
Hoofddoel van de generieke aanpak is het duurzaam garanderen van de gunstige staat van instand-
houding en de functionaliteit van de leefomgeving van soorten in relatie tot gebiedsontwikkelingen, die 
steeds meer organisch van aard zijn en doorgaans een lange realisatieperiode kennen. Daarmee 
wordt de Flora- en faunawet bij gebiedsontwikkelingen teruggebracht tot een beheersbaar risico.  
Het aspect soortenbescherming heeft dan in het afwegingsproces van belangen een rol die gelijk-
waardig is aan aspecten als water, milieu en cultuurhistorie. Dat kan door vooraf goed na te denken 
over hoe in een gebied op populatieniveau met beschermde soorten moet worden omgegaan en daar 
concrete maatregelen aan te koppelen. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar alle nu in het 
plangebied voorkomende beschermde soorten, maar ook naar welke beschermde soorten zich moge-
lijk in de toekomst als gevolg van de realisatie van de ontwikkeling nieuw in het plangebied zullen 
kunnen vestigen. Het soortmanagementplan dient niet alleen een uitvoerige beschrijving van de nood-
zakelijk uit te voeren preventieve, mitigerende en compenserende maatregelen te bevatten maar ook 
richtlijnen en voorwaarden voor de structurele monitoring van de uit te voeren maatregelen. De in het 
soortmanagementplan vastgelegde uitgangspunten en uit te voeren maatregelen worden vervolgens 
doorvertaald in de aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden. Hierdoor worden de risico’s afge-
dekt en wordt er een maximale invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht. Het soortmanagement-
plan dient als inhoudelijke onderbouwing voor de aanvraag ‘generieke’ ontheffing bij Dienst Regelin-
gen. 
 
 

4.2 Wettelijk kader soortmanagementplan  

Een soortmanagementplan is geen wettelijk plan dat is genoemd in de Flora- en faunawet of enig an-
dere wet. Een soortmanagementplan is ook geen besluit van algemene strekking of algemeen verbin-
dend voorschrift als bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht. Voor het opstellen en vaststellen van 
een soortmanagementplan is dan ook geen procedure voorgeschreven. Het soortmanagementplan 
kan indirect wel onderdeel uitmaken van de te verlenen ontheffing Flora- en faunawet. Dit is het geval 
indien de ontheffing een verplichting bevat, dat uit te voeren maatregelen en activiteiten moeten wor-
den uitgevoerd op de wijze zoals beschreven in het soortmanagementplan. Daarnaast kan een soort-
managementplan ook onderdeel uitmaken van het gemeentelijke ecologie- en/of biodiversiteitsbeleid.  
 
 

4.3 Wettelijk kader ontheffing Flora- en faunawet 

Artikel 75 van de Flora- en faunawet is het wettelijk kader voor het verlenen van ontheffing van de in 
de artikelen 8 t/m 18 van die wet genoemde verbodsbepalingen. De wet kent geen aparte regeling 
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voor ‘generieke’ ontheffingen, een ‘generieke’ ontheffing als zodanig bestaat niet. Het ‘generieke’ zit 
hem in de programmatische langjarige aanpak die gericht is op het garanderen van de functionele 
leefomgeving en de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten op populatieniveau. 
Ontheffing kan alleen worden verleend indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort, er geen andere bevredigende oplossing bestaat en wordt voldaan aan 
een van de belangen die worden genoemd in artikel 2 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten, deze belangen zijn: 
 

a) de bepalingen inzake de gemeenschappelijke markt en een vrij verkeer van goederen van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; 

b) de bescherming van flora en fauna; 
c) de veiligheid van het luchtverkeer; 
d) de volksgezondheid of openbare veiligheid; 
e) dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten; 
f) het voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom, anders dan gewassen, vee, 

bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren; 
g) belangrijke overlast veroorzaakt door dieren, behorende tot een beschermde inheemse dier-

soort; 
h) de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de 

landbouw en in de bosbouw; 
i) bestendig gebruik; 
j) de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

 
Voor strikt beschermde soorten op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan alleen 
ontheffing kan worden verleend indien wordt voldaan aan een van de in de betreffende richtlijn ge-
noemde belangen. Voor vogels kan op grond van de Vogelrichtlijn alleen ontheffing worden verleend 
voor de volgende belangen: 
 

 In het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid; 

 In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

 Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren; 

 Ter bescherming van flora en fauna. 
 
Voor de overige soorten kan op grond van de Habitatrichtlijn alleen ontheffing worden verleend voor 
de volgende belangen: 
 

 In het belang van de bescherming van de wilde flora en fauna en van de instandhouding van 
de natuurlijke habitats; 

 ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, vis-
gronden en wateren en andere vormen van eigendom; 

 in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere dwingende re-
denen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 
aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

 ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie van deze soorten, 
alsmede voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering 
van planten; 

 ten einde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve 
wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, door de bevoegde nationale instanties vast-
gesteld aantal van bepaalde specimens van de in bijlage IV genoemde soorten te vangen, te 
plukken of in bezit te hebben. 

 
Tegen een verleende ontheffing staat voor belanghebbenden in eerste en enige instantie de mogelijk-
heid tot beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State open. 
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4.4 Belang waarvoor de ‘generieke’ ontheffing wordt aangevraagd 

Op grond van het voorgaande en gelet op de ontwikkelingen die ontheffinghouder voornemens is in 
het plangebied te realiseren kan worden geconcludeerd dat de ‘generieke’ ontheffing alleen kan wor-
den aangevraagd voor belang b, de bescherming van flora en fauna, zoals genoemd in artikel 2 van 
het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. Belang b, bescherming van flora en fauna, 
is het enige belang dat overeenkomt met het doel van de ‘generieke’ aanpak en het Soortmanage-
mentplan. Daarin staat immers het garanderen van de gunstige staat van instandhouding van de soort 
centraal. Alle andere in artikel 2 van het Besluit vrijstelling genoemde belangen komen niet in aanmer-
king, omdat er in het plangebied ofwel geen sprake is van een situatie waarop de betreffende belan-
gen betrekking hebben, ofwel de betreffende belangen op grond van de Vogelrichtlijn en/of de Habita-
trichtlijn niet van toepassing zijn op de beschermde soorten waarvoor de ontheffing wordt aange-
vraagd. 
 
 

4.5 Relaties met de uitvoering van werkzaamheden 

Het soortmanagementplan heeft een directe relatie met het Uitvoeringsprotocol Flora- en faunawet dat 
bij de uitvoering van werkzaamheden dient te worden nageleefd. In het uitvoeringsprotocol staat 
nauwkeurig omschreven welke maatregelen moeten worden getroffen om nadelige effecten op de 
gunstige staat van instandhouding en de functionele leefomgeving van beschermde soorten te voor-
komen. Voorbeelden van maatregelen die in een ecologisch werkprotocol staan beschreven zijn: 

 In welke periode van het jaar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd; 

 Hoe voorkomen wordt dat bijvoorbeeld vleermuizen of vogelsoorten met jaarrond beschermde 
nesten het slachtoffer worden van de uit te voeren werkzaamheden; 

 Op welke wijze bepaalde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verstoring en ver-
nietiging van verblijfplaatsen van bijvoorbeeld vleermuizen of vogelsoorten met jaarrond be-
schermde nesten zoveel mogelijk te voorkomen; 

 Op welke momenten ecologische begeleiding van de uit te voeren werkzaamheden noodzake-
lijk is. 

 
 
 

 
 
 

Figuur 7. Levendbarende hagedis (links) en (rode) eekhoorn (rechts): beide soorten zijn aangetroffen binnen 
het plangebied (foto eekhoorn W. Weijering, foto hagedis R.J. Koops). 
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4.6 Relaties met andere plannen en procedures 

Het soortmanagementplan dient behalve als inhoudelijke onderbouwing voor de aanvraag ‘generieke’ 
ontheffing tevens als onderbouwing voor de uitvoerbaarheid van de bestemmingsplannen die voor de 
diverse deelprojecten van de gebiedsontwikkeling moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad. 
Daarnaast dient het soortmanagementplan ook als onderbouwing voor de uitvoerbaarheid van door 
burgemeester en wethouders te verlenen omgevingsvergunningen en eventuele andere voor de reali-
satie van de gebiedsontwikkeling noodzakelijke uitvoeringsbesluiten. Op basis van het soortmanage-
mentplan moet met aan voldoende zekerheid grenzende stelligheid kunnen worden geconcludeerd, 
dat de Flora- en faunawet op voorhand niet aan de uitvoerbaarheid van de in de bestemmingsplannen 
en via omgevingsvergunningen en andere uitvoeringsbesluiten mogelijk gemaakte ontwikkelingen en 
activiteiten in de weg staat. Indien noodzakelijk kan in een bestemmingsplan of omgevingsvergunning 
dan wel ander uitvoeringsbesluit de tijdige uitvoering van bepaalde in het soortmanagementplan ge-
noemde maatregelen als voorwaardelijke verplichting worden opgenomen voor een te realiseren be-
stemming dan wel een uit te voeren activiteit. 
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5. BESCHERMDE SOORTEN 
 
 
 
 

5.1 Gunstige staat van instandhouding 

Centraal in het Soortmanagementplan staan de beschermde planten- en diersoorten en hun gunstige 
staat van instandhouding (GSVI). Leidend hierin is het uitgebreide flora- en faunaonderzoek uit 2010. 
Voor algemene en in de Flora- en faunawet licht beschermde (tabel 1)soorten geldt dat de GSVI bij 
ruimtelijke ontwikkelingen zelden of nooit in gevaar komt. De soorten zijn over het algemeen niet bij-
zonder kritisch en kunnen in en rond het plangebied beschikken over voldoende alternatieve leefge-
bieden. Anders ligt dit voor de groep van minder algemene en strikt(er) beschermde soorten. Voor 
deze soorten kunnen maatregelen noodzakelijk zijn om de GSVI te (blijven) garanderen. 
 
Figuur 8 geeft een overzicht van soorten die in 2010 binnen het plangebied zijn aangetroffen en vra-
gen om specifieke maatregelen. Centraal staat de situatie in 2010 waarin feitelijk de nulsituatie is 
vastgelegd. De gunstige staat van instandhouding is gestoeld op het principe dat de soort in vergelij-
king met de nulsituatie in ieder geval niet in aantal en/of verspreiding mag afnemen (‘status quo’). Ui-
teraard in relatie tot de voorgenomen, dan wel uitgevoerde ruimtelijke ontwikkelingen. Het kan natuur-
lijk niet zo zijn dat het uitbreken van een besmettelijke ziekte en decimering van een populatie, leidt tot 
extra verplichtingen bij de initiatiefnemer van het SMP. In die zin is er een duidelijke koppeling tussen 
de (voorgenomen) ruimtelijke ontwikkelingen, de hieruit voortvloeiende effecten en de uit te voeren 
maatregelen door de initiatiefnemer van het SMP. Anderzijds ontslaat dit de initiatiefnemer ook niet in 
het voorbeeld om zijn inspanningen niet meer na te komen. Redelijkheid en billijkheid staan bij dit al-
les centraal. 
 

 
 
 

Figuur 8. Overzicht van beschermde soorten die in dit Soortmanagementplan zijn uitgewerkt. 
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Het overzicht in figuur 8 is opgebouwd uit drie groepen. Groep 1 betreft de soorten waarvoor compen-
serende en/of mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn om de gunstige staat van instandhouding te 
garanderen (en daarmee een generieke ontheffing te kunnen verkrijgen). Het gaat om soorten waarbij 
op basis van de nu bekende en beschreven ruimtelijke ontwikkelingen leefgebied verloren gaat.  
 
Groep 2 betreft soorten waarbij op basis van de voorgenomen plannen de GSVI mogelijk in gevaar 
komt. Maatregelen zijn wenselijk om knelpunten vroegtijdig te voorkomen. Met betrekking tot een aan-
tal vogelsoorten (gemarkeerd met *) heeft ADT gemeend om voor deze soorten (preventief) maatrege-
len te moeten treffen, door het aanbieden van nieuwe nestgelegenheid in de vorm van nestkasten. 
Leefgebied voor deze soorten is en blijft namelijk voldoende aanwezig en de mogelijk beperkende 
factor van nestgelegenheid wordt met deze maatregel weggenomen. Anders dan bij de soorten in 
groep 1 zijn compenserende maatregelen dus niet verplicht. Deze conclusies zijn gebaseerd op de op 
dit moment bekende en beoordeelde ruimtelijke ontwikkelingen. Een wijziging hierin kan echter al tot 
andere conclusies leiden. Om die reden wordt geadviseerd om op voorhand maatregelen te treffen. 
 
Tot slot worden in groep 3 strikt beschermde soorten vermeld die recentelijk in en/of rond het plange-
bied zijn waargenomen. Aanwezigheid of vestiging van deze soorten binnen het plangebied kan grote 
consequenties hebben en vraagt om tijdige sturing en geleiding naar locaties waar de soorten zich 
duurzaam kunnen vestigen. 
 
In dit hoofdstuk wordt per soort dan wel per soortgroep de GSVI toegelicht. Tevens wordt ingegaan op 
de projectplanning om inzicht te geven in mogelijke knelpunten en oplossingsrichtingen. In de fact-
sheets in de bijlagen wordt voor de soorten uit groep 1 en 2 meer informatie gegeven en zijn kaart-
beelden en fotomateriaal toegevoegd. 
 
 

5.2 Factsheets 

De factsheets vormen het hart van dit Soortmanagementplan. Op pagina 26 is de factsheet van het 
heideblauwtje als voorbeeld genomen voor een korte toelichting. 
 
Centraal in het SMP staat de gunstige staat van instandhouding (GSVI) van de soort(en). Ook in de 
factsheet heeft de GSVI een centrale plaats. De opsomming onder het kopje ‘Plan van aanpak’ geeft 
een overzicht van de strategie die gevolgd wordt om de GSVI te garanderen. Om de GSVI te beïn-
vloeden zijn een aantal middelen beschikbaar. Het gaat om maatregelen met betrekking tot de 
(her)inrichting, mitigatie, beheer of compensatie. Maar ook de planning is een belangrijk sturend mid-
del. Het onderdeel compensatieopgave wordt in de factsheet expliciet uitgelicht vanwege de inrich-
tingsopgave van de Nieuwe EHS. 
Het onderdeel ‘Situatie en profiel’ geeft informatie over de soort(en). Het gaat in op aspecten als habi-
tat, trend, leefwijze en de situatie in het plangebied. Het kaartbeeld geeft een overzicht van waarne-
mingen van de soort en de aanwezigheid van geschikt leefgebied. Deze kaartbeelden zijn in een gro-
ter formaat toegevoegd aan bijlage 2. 
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Figuur 9. Voorbeeld van een factsheet. 
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Figuur 10. Overzicht leefgebied en waarnemin-
gen van broedvogels van structuurrijke bosran-
den, struwelen en ruigten. 

5.3 Vogelsoorten van structuurrijke bosranden 
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5.3.1 Algemeen en ecologie 
De braamsluiper, geelgors en kneu zijn vogelsoorten 
die voorkomen in vergelijkbare biotopen, namelijk op-
gaande, structuurrijke beplantingen in de vorm van 
struwelen, ruigten en structuurrijke bosranden in een 
half-open landschap dat bestaat uit extensief grasland, 
akkers en ruigten. 
De geelgors komt in Nederland voornamelijk voor op de 
pleistocene zandgronden en staat niet op de Rode Lijst, 
ondanks een sterke aantalsafname in de laatste de-
cennia. De braamsluiper en kneu worden in het gehele 
land aangetroffen. Ook de braamsluiper staat niet op 
de Rode Lijst en in tegenstelling tot de geelgors zijn de 
aantallen stabiel. De kneu staat vermeld als ‘gevoelig’ 
op de Nederlandse Rode Lijst en de trend laat een 
sterke afname zien gedurende de laatste decennia. 
 
De drie soorten komen voor in het halfopen gebied en 
worden aangetroffen in de randzone tussen bos en 
open terrein. Kenmerken voor dit terreintype zijn struc-
tuurrijke bosranden (mantel-zoom vegetaties), de aan-
wezigheid van landschapselementen zoals bosjes, 
houtwallen, singels en andere lijnvormige beplanting, 
struweel, kruidenrijke ruigten, overhoekjes en grazige, 
insectenrijke vegetaties. Binnen de projectlocatie voor-
zien de structuurrijke bosranden met geleidelijke over-
gang naar het extensief beheerde, bloemrijk grasland 
in dit habitat en alle bovengenoemde soorten komen 
er op regionale schaal in gemiddelde tot bovengemid-
delde dichtheden voor. De braamsluiper wordt voor-
namelijk aangetroffen in het open tot halfopen terrein zoals in kleinschalig cultuurlandschap met stru-
welen en landschapselementen met daarin doornstruiken als meidoorn en sleedoorn. Maar de soort 
wordt ook wel aangetroffen in groene woonwijken. De braamsluiper arriveert in zijn broedgebied vanaf 
half april en zijn voedsel bestaat uit verschillende soorten insecten. De soort produceert één broedsel 
per seizoen. 
De geelgors vertoont een sterke associatie met akkers, extensief beheerde terreinen met houtwallen, 
singels en bosjes, ruige perceelsgrenzen en open grond, bijvoorbeeld in de vorm van zandpaden. Het 
vormt zowel zijn broedbiotoop als foerageergebied. Per jaar produceert de geelgors meerdere broed-
sels. Volwassen vogels kennen een voornamelijk plantaardig dieet van granen en onkruidzaden, ter-
wijl jonge vogels de eerste weken afhankelijk zijn van eiwitrijke insecten. In de winter vormen geelgor-
zen groepjes en foerageren ze in ruigten, akkers en ruige graslanden op plantaardig voedsel. 
De kneu prefereert vrijwel dezelfde omstandigheden als de braamsluiper en kan onder geschikte om-
standigheden jaarrond in het habitat worden aangetroffen. In geschikte terreinen broed de kneu semi- 
koloniaal, wat betekent dat binnen een beperkt gebied diverse territoria dichtbij elkaar liggen. Onder 
gunstige omstandigheden produceert de kneu meerdere broedsels. Voor volwassen vogels vormen 
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onkruidzaden de meest belangrijke voedselbron, terwijl de jonge vogels in de eerste levensweken 
sterk afhankelijk zijn van insectenrijk voedsel. De broedperiode van de drie beschreven vogelsoorten 
loopt van globaal begin april tot eind juli. 
 

5.3.2 Gunstige staat van instandhouding  
De vogelsoorten zijn in 2010 binnen vrijwel alle deellocaties vastgesteld met uitzondering van het 
Prins Bernhardpark, al komt ook hier geschikt biotoop voor. De populaties maken in meer of mindere 
mate deel uit van een regionale populatiestructuur, zoals omschreven in twee effectenbeoordeling 
door Sierdsema (Sovon, 2013). In deze rapportages wordt de regionale populatiestructuur ook gra-
fisch weergegeven. Het regionale voorkomen van de braamsluiper is met name beperkt tot de beek-
dalen: de populatie op het vliegveld vormt daar een uitzondering op en ligt wat geïsoleerd ten opzichte 
van andere populaties in de regio. Het voorkomen van de kneu is in de regio sterk gecentreerd in een 
aantal kernen; in die kernen, waarvan het vliegveld er een is, komen hogere dichtheden en grotere 
populaties voor; tussen de kernen is de soort maar beperkt aanwezig. De populatie van de geelgors 
maakt onderdeel uit van een uitgebreid regionaal netwerk. Op basis van dit alles moet de GSVI ge-
toetst worden aan het functioneren van de populatie in een netwerk op regionale schaal. 
 
Binnen het totale plangebied zijn van braamsluiper, geelgors en kneu resp. 10, 32 en 12 territoria 
vastgesteld. Een groot deel bevindt zich binnen de ontwikkelingslocaties aan de noordzijde van het 
vliegveld (resp. 6, 14 en 6 territoria) die op basis van de ‘worst case’-benadering zullen verdwijnen. 
Maar ook de ontwikkelingen in de andere deelgebieden kunnen leiden tot een verlies van broedparen. 
Maatregelen zijn noodzakelijk om de GSVI van de regionale populatie(s) te kunnen garanderen. 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van het huidig leefgebied, in het bijzonder aan de noordkant van het vliegveld. Op zo kort 
mogelijke termijn wordt binnen de Nieuwe EHS nieuw leefgebied gecreëerd in de vorm van structuur-
rijke bosranden en door de aanplant van nieuw bos en struweel (stap 3). Vooruitlopend hierop worden 
bij een aantal te handhaven boselementen binnen de Nieuwe EHS bosranden omgevormd door kap 
en dunning naar structuurrijke bosranden met een mantel-zoom vegetaties (stap 2). Het is een van de 
maatregelen uit het Actieplan flora en fauna, waarbij een aantal maatregelen binnen de Nieuwe EHS 
versneld worden uitgevoerd. 
 
In het C&M-plan is een compensatie-opgave voor de drie soorten berekend. Deze is meegenomen bij 
het ontwerp van de Nieuwe EHS. Uit de analyse en effectenbeoordeling van Sovon is duidelijk gewor-
den dat ondanks de compenserende maatregelen binnen de Nieuwe EHS, een aantalsafname wordt 
verwacht. Het gaat bij braamsluiper, geelgors en kneu om respectievelijk 3, 11 en 3 territoria per soort 
(Sovon, 2013). Op regionale schaal gaat het om een afname van resp. 5, 1 en 1% (Sovon, 2013). 
Hoewel de relatieve verandering in de populatieomvang van met name braamsluiper vrij groot is, is de 
absolute verandering gering. Er zijn in de regio namelijk meer populaties aanwezig waarmee de popu-
latie van deze soorten op het vliegveld een netwerk vormt. Voor de braamsluiper zijn bovendien een-
voudig (extra) inrichtingsmaatregelen uit te voeren zoals de aanplant van doornstruiken, waarmee de 
verwachte afname van deze soort sterk gemitigeerd kan worden. De berekende populatieafname 
wordt daarom niet gezien als een probleem voor het regionale functioneren van de populatie. De ver-
wachte populatieafname bij braamsluiper, maar ook bij geelgors en kneu kan verder worden gemiti-
geerd door bijvoorbeeld in de mantel-zoom vegetatie hoge doornstruwelen aan te planten van slee-
doorn en meidoorn. 
 
Het SMP richt zich op het handhaven van de huidige populaties en aantallen van braamsluiper, geel-
gors en kneu (resp. 10, 32 en 12 territoria). In de sleutelpopulatiesystematiek die gebruikt wordt om de 
duurzaamheid van een populatienetwerk in beeld te brengen, wordt generiek voor kleine zangvogels 
gesteld dat er plaats moet zijn voor minimaal 100 broedparen en voor een zelfstandige (net-
werk)populatie van 150 broedparen (Sovon, 2013). De gestelde doelen voor braamsluiper, geelgors 
en kneu maken onderdeel uit van deze regionale populaties. De norm van 100 paar zoals weergege-
ven in de factsheets moet als dusdanig worden geïnterpreteerd en geldt dus niet als doelstelling voor 
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het plangebied, maar voor de totale regionale populatie. De aantalsontwikkeling van de drie soorten 
wordt middels een jaarlijkse (“hand aan de kraan”)monitoring nauwgezet gevolgd (zie hoofdstuk 11). 
 

5.3.3 Planning  
De planrealisatie van het deelgebied Luchthaven waarbinnen een fors aantal braamsluiper, geelgors 
en kneu een territorium heeft, is op dit moment (december 2013) nog onduidelijk en sterk afhankelijk 
van de planning van de exploitant(en). Uitgangspunt is dat het huidige leefgebied van de soorten ge-
heel zal verdwijnen, al is inmiddels al wel duidelijk dat de nieuwe luchthaven een groene aankleding 
zal krijgen, waardoor een onbekend aantal van de aanwezige broedparen zich waarschijnlijk kan 
handhaven. Opgaande beplanting in rond de ontwikkeling van de nieuwe luchthaven dient zo lang 
mogelijk te worden gespaard en gefaseerd te worden verwijderd zodat er een overbruggingsperiode 
voor de soorten ontstaat, in aansluiting op de compensatieopgave binnen de Nieuwe EHS. 
 
De start van de inrichting van de EHS staat gepland voor de tweede helft van 2014. Voorafgaand 
daaraan vindt er binnen het gehele plangebied munitieonderzoek plaats. De open terreindelen binnen 
de EHS zijn reeds op munitie onderzocht. Het open terrein aan de noordzijde van het vliegveld en de 
boselementen binnen het totale plangebied wordt gefaseerd vanaf 2014 op munitie onderzocht. Voor 
de boselementen dient daarvoor voorafgaand de struiklaag te worden verwijderd. Dit vindt gefaseerd 
plaats tijdens drie winterseizoenen in de periode 2013-2016. De fasering wordt mede bepaald op ba-
sis van het verspreidingsbeeld van de drie vogelsoorten om de effecten te minimaliseren. Tevens 
worden maatregelen genomen om in deze bospercelen (tijdelijk) dekking aan te bieden in de vorm van 
takkenrillen. 
 
Zoals aangegeven in de voorgaande paragraaf worden vooruitlopend op de realisatie van de Nieuwe 
EHS vanuit het Actieplan flora en fauna een aantal te handhaven bosranden door kap en dunning 
omgevormd naar structuurrijke bosranden. Tevens wordt op een aantal plaatsen in het voorjaar van 
2014 nieuw bos en struweel aangeplant, met soorten als meidoorn en sleedoorn. Deze maatregelen 
zijn met name van belang omdat het naar schatting 2 tot 3 jaar duurt voor de nieuwe bosgebieden 
zich zo hebben ontwikkeld dat ze een geschikt leefgebied voor deze vogelsoorten vormen. 
 

5.3.4 Uitvoeren van werkzaamheden 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de kwetsbare perio-
de(n) van de soorten. Dit geldt met name voor de broedtijd van deze vogelsoorten tussen begin april 
en eind juli. Gedurende deze periode zijn de vogels zeer kwetsbaar en gevoelig voor verstoring door 
o.a. betreding, geluid en verlichting. Verstoring van broedende vogels is in de Flora- en faunawet niet 
toegestaan, het verkrijgen van een ontheffing is niet mogelijk. Het uitvoeren van verstorende werk-
zaamheden dient daarom plaats te vinden buiten deze periode, tenzij er voortijdig (mitigerende) maat-
regelen zijn getroffen, waardoor de aanwezigheid van broedende vogels kan worden uitgesloten. Stu-
rend daarin is ook het aanbieden van geschikt broedbiotoop en foerageergebied in de omgeving als 
alternatief. Een maatregel waarbij een terrein ongeschikt wordt gemaakt als broedbiotoop vindt gelijk-
tijdig plaats met het handhaven van geschikt, alternatief broedbiotoop in de omgeving. Het is een ge-
dragsregel die past bij het nieuwe denken en werken binnen de Flora- en faunawet, waarbij niet langer 
al het geschikte broedbiotoop binnen het werkgebied wordt verwijderd, maar waarin een fasering 
plaatsvindt om de GSVI te garanderen. Voor een verdere uitwerking wordt verwezen naar het Uitvoe-
ringsprotocol flora en fauna. 
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Figuur 11. Overzicht leefgebied en waarne-
mingen van broedvogels van het open ge-
bied.  

5.4 Vogelsoorten van open gebied 
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5.4.1 Algemeen en ecologie 
De groep van vogelsoorten van het open gebied be-
staat uit drie soorten; veldleeuwerik, graspieper en 
torenvalk. De torenvalk laten we verder buiten be-
schouwing, bij deze soort staat de gunstige staat van 
instandhouding namelijk niet ter discussie. Zijn habi-
tatvoorkeur komt echter het meest overeen met veld-
leeuwerik en graspieper. Voor meer informatie over 
de torenvalk wordt verwezen naar de factsheet. 
Veldleeuwerik en graspieper worden in heel Neder-
land aangetroffen, maar de hoogste dichtheden wor-
den bereikt in grootschalige open gebieden zoals 
graslanden, akkers en heidevelden. De veldleeuwerik 
staat op de Rode lijst als ‘gevoelig’ en de trend ver-
toond een zeer sterke afname gedurende de afgelo-
pen decennia. In de jaren 70 van de vorige eeuw be-
hoorde de soort nog bij de drie meest talrijke broed-
vogelsoorten van Nederland. De graspieper staat ook 
op de Rode lijst als ‘gevoelig’ en de trend is een ster-
ke afname. 
Veldleeuwerik en graspieper hebben een sterke bin-
ding met het open gebied. Veldleeuwerik en graspie-
per worden aangetroffen in gras- en bouwlanden, 
duinen en heideterreinen en broeden op de grond. De 
veldleeuwerik wordt in verschillende habitats aange-
troffen in vegetaties met een vrij open structuur en 
een hoogte variërend van >20 tot 60-80 cm. In akker-
bouwgebieden komen de hoogste dichtheden voor in 
gebieden met een gevarieerd teeltplan van winter-
graan, zomergraan, hakvruchten, braakliggende percelen met daartussen grazige vegetaties en open 
grond. In graslanden prefereert de soort de extensief beheerde percelen, daarin wordt zowel gebroed 
als gefoerageerd. De Nederlandse veldleeuweriken zijn korte afstandstrekkers of standvogel, afhanke-
lijk van het winterseizoen en de hoeveelheid beschikbaar voedsel. Het is een kortlevende soort die 
een lang broedseizoen kent (van begin april tot eind juli) en meerdere broedsels per seizoen kan pro-
duceren. De vogels eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Met name gedurende het broedseizoen 
is de soort afhankelijk van de beschikbaarheid van insecten, welke dicht bij de grond worden bemach-
tigd. De vegetatie moet om die reden vrij open van structuur zijn. 
De graspieper prefereert ongeveer dezelfde omstandigheden als de veldleeuwerik, maar de soort 
wordt ook in nattere omstandigheden aangetroffen. In grootschalige akkerbouwgebieden broedt de 
soort vooral in ruige overhoekjes en slootkanten, in graslanden ook in het gewas zelf. De graspieper 
kan meerdere legsels per seizoen produceren. Zijn voedsel bestaat uit voornamelijk uit insecten, wel-
ke gedurende het broedseizoen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de jonge vogels. ’s Winters 
worden ook zaden gegeten.  
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5.4.2 Gunstige staat van instandhouding 
Veldleeuwerik en graspieper zijn alleen aangetroffen in het grote, open en aaneengesloten centrale 
deel van het plangebied. De populatie veldleeuwerik op het vliegveld vormt feitelijk een eiland in een 
regio waar de soort nagenoeg niet meer voorkomt (Sovon, 2013). Het is het belangrijkste bolwerk in 
Twente en waarschijnlijk in geheel Oost-Nederland. De populatiestructuur van de graspieper lijkt hier 
sterk op, al is de soort buiten het vliegveld wat algemener dan de veldleeuwerik (Sovon, 2013). De 
populatie van de veldleeuwerik in 2010 bedroeg 100 paar (104 binnen een groter gebied), de popula-
tie van graspieper 20 paar. Op regionale schaal gaat het om een (theoretische) 59% van de regionale 
populatie bij veldleeuwerik. Bij de graspieper gaat het om zo’n 10% van de regionale populatie. De 
veldleeuwerik komt in een opvallend hoge dichtheid voor, zelfs in de verstoringszones gaat het om 
nog redelijke dichtheden. Vermoed wordt dat dit een gevolg is van de hoge populatiedruk, in gebieden 
met lagere populatiedichtheden zijn territoria zo dicht bij de verstorende bosrand uitzonderlijk (Sovon, 
2013). De hoge dichtheid lijkt een gevolg van het verschralingsbeheer dat nu ruim 20 jaar wordt toe-
gepast. Zo werden er in 1997 nog ‘slechts’ 84 paar veldleeuwerik en 9 paar graspieper vastgesteld. 
Deze aantalsontwikkeling geeft aan dat het hier waarschijnlijk een gezonde populatie van beide soor-
ten betreft. 
De GSVI is door Sovon getoetst in zowel het nulscenario als de huidige situatie van het Definitief 
Ontwerp van de Nieuwe EHS. Als gevolg van de oorspronkelijk beoogde inrichting in het nulscenario 
zou de populatie van veldleeuwerik naar verwachting gevoelig afnemen. Gezien het belang van de 
populatie is het inrichtingsvoorstel aangepast tot het huidige Definitief Ontwerp, waardoor de popula-
tieomvang min of meer stabiel kan blijven. Voor de graspieper wordt zelfs een lichte aantalstoename 
verwacht. Een wezenlijk negatieve invloed op de GSVI wordt in de nieuwe inrichting van het gebied 
niet meer voorzien. Alertheid blijft echter noodzakelijk om snel op eventuele aantalfluctuaties te kun-
nen reageren. Dit wordt ingevuld door middel van jaarlijkse (‘hand aan de kraan’)monitoring (zie ook 
hoofdstuk 11). 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van het huidige leefgebied, in het bijzonder aan de noordkant van het vliegveld. Op zo kort 
mogelijke termijn wordt binnen de Nieuwe EHS nieuw leefgebied gecreëerd door een aantal bosper-
celen in de Nieuwe EHS te kappen, waardoor er een grotere open ruimte ontstaat (stap 2). Vervol-
gens wordt het nieuwe terrein dusdanig ingericht en beheerd, dat zich ook hier een bloemrijk grasland 
kan ontwikkelen (stap 3). Stap 4 betreft het beperken van verstoring rond ontwikkelingslocaties door 
het aanbrengen van opgaand groen aan de buitenranden. Door de aanleg van een groenstrook tus-
sen de luchthaven en de startbaan bijvoorbeeld, wordt de verstorende werking terug gebracht van 150 
naar 100 meter (Sovon, 2013). 
 
Vanuit het C&M-plan is een compensatie-opgave voor graspieper en veldleeuwerik berekend. Deze is 
meegenomen bij het ontwerp van de Nieuwe EHS. Uit de analyse en effectenbeoordeling van Sovon 
is duidelijk geworden dat de nieuwe inrichting leidt tot een verwachte stabilisatie van de populatie van 
veldleeuwerik en een licht toename van de populatie van graspieper (Sovon, 2012). 
 
Het SMP richt zich op het handhaven van de huidige populaties en aantallen van graspieper en veld-
leeuwerik. In de sleutelpopulatiesystematiek die gebruikt wordt om de duurzaamheid van een popula-
tienetwerk in beeld te brengen, wordt generiek voor kleine zangvogels gesteld dat er plaats moet zijn 
voor minimaal 100 broedparen en voor een zelfstandige (netwerk)populatie van 150 broedparen (So-
von, 2013). Het gestelde doel voor graspieper maakt onderdeel uit van deze regionale populatie. De 
norm van 100 paar zoals weergegeven in de factsheets moet als dusdanig worden geïnterpreteerd en 
geldt voor graspieper dus niet als doelstelling voor het plangebied, maar voor de totale regionale po-
pulatie. Anders ligt dit voor de veldleeuwerik, waarbij de populatie op het vliegveld vermoedelijk de 
grootste populatie betreft en er nauwelijks meer sprake is van een netwerk, maar meer nog van een 
aantal kleinere restpopulaties in de omgeving. Hier betreft de norm van 100 paar zowel de norm voor 
de netwerkpopulatie als de doelstelling voor het minimum aantal broedparen binnen het plangebied. 
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Zoals aangegeven wordt de aantalsontwikkeling van beide soorten middels een jaarlijkse monitoring 
nauwgezet gevolgd. De kernpopulatie van veldleeuwerik maakt de GSVI kwetsbaarder dan bij andere 
soorten. Om die reden worden aanvullend een aantal maatregelen aangereikt, die kunnen worden 
ingezet indien blijkt dat de GSVI in de toekomst onvoldoende gegarandeerd kan worden. In de huidige 
situatie zijn deze maatregelen dus nog niet noodzakelijk. 
 
Nieuw leefgebied buiten het plangebied wordt bij voorkeur zo dicht mogelijk in de omgeving van de 
bestaande populatie gerealiseerd. Het meest wenselijk en kansrijk is een uitbreiding van de opper-
vlakte bloemrijk, open grasland in het agrarisch gebied ten westen van de hoofdbaan. Ook kan ge-
dacht worden aan het extensiveren van het agrarisch gebruik, verschralingsbeheer van graslanden, 
het stimuleren van de teelt van granen of de aanleg van faunaranden. Extensiveren van het huidig 
agrarische gebruik vergroot de kans op broedsucces, terwijl het verschralingsbeheer de structuur van 
het gewas en de insectenrijkdom vergroot. Veldleeuweriken foerageren bij voorkeur dichtbij de broed-
plaats (<100 meter). De toepassing van faunaranden heeft op korte termijn effect, terwijl een middel 
als verschralingsbeheer door maaien en afvoeren van maaisel jaren in beslag neemt. 
Een ander aspect is het aanbieden van voedsel- en foerageergebieden in het winterhalfjaar in de 
vorm van overjarig graan of graanstoppel. Andere kritische soorten als geelgors en kneu profiteren 
bovendien mee van deze maatregel. 
 
 

 
 

 
 

5.4.3 Planning 
De planrealisatie van het deelgebied Luchthaven waarbinnen een fors aantal veldleeuwerik en gras-
pieper een territorium heeft, is op dit moment (december 2013) nog onduidelijk en sterk afhankelijk 
van de planning van de exploitant(en). Uitgangspunt is dat een deel van het huidige leefgebied van de 
soorten zal verdwijnen. Duidelijk is ook dat de omgeving rond de hoofdbaan zijn open karakter behoud 
en dat ten zuiden van de exploitatiegrens (zie figuur 27 op pagina 67) in principe geen ruimtelijke ont-
wikkelingen plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een brede groenstrook als buffer tussen de luchthaven en 
het open gebied rond de startbaan. Dit zal deels worden ingevuld met opgaand groen om verstorende 
effecten te beperken. De start van de inrichting van de EHS staat gepland voor de tweede helft van 
2014. Vooruitlopend hierop worden binnen de Nieuwe EHS in het winterseizoen 2013/2014 bosele-

Figuur 12. Overzicht detail uit Definitief Ontwerp Inrichtingsplan EHS Luchthaven Twente (Royal Haskoning 
DHV, 25 september 2013). De donkergroen gearceerde boselementen zullen worden verwijderd. 
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menten verwijderd. Hierdoor verdwijnt een belangrijke verstorende factor en ontstaat meer openheid 
in het gebied. Na uitvoering van het munitieonderzoek worden de percelen verder ingericht waardoor 
nieuw leefgebied ontstaat voor beide soorten. 
 
De ruimtelijke ontwikkeling van het deelgebied de Strip, waarbinnen ook een aantal territoria van veld-
leeuwerik zijn geprojecteerd, start volgens planning met het bouwrijp maken in maart 2015. Of dit ook 
betekent dat vanaf dat tijdstip het leefgebied van veldleeuwerik ongeschikt raakt, is niet waarschijnlijk. 
Het deelgebied wordt organisch ontwikkeld en de ontwikkelingen vinden vooral plaats in en rond de 
bestaande gebouwen en infrastructuur buiten het leefgebied van de veldleeuwerik. 
 

5.4.4 Uitvoering van werkzaamheden 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de kwetsbare perio-
de(n) van de soorten. Dit geldt met name voor de broedtijd van deze vogelsoorten tussen begin april 
en half augustus. Gedurende deze periode zijn de vogels zeer kwetsbaar en gevoelig voor verstoring 
door o.a. betreding, geluid en verlichting. Verstoring van broedende vogels is in de Flora- en faunawet 
niet toegestaan, het verkrijgen van een ontheffing is niet mogelijk. Wel mag er in principe bestendig 
beheer en onderhoud plaatsvinden, zoals het jaarlijkse maaibeheer. Het uitvoeren van verstorende 
werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen dient echter plaats te vinden buiten de 
broedperiode tenzij er voortijdig (mitigerende) maatregelen zijn getroffen, waardoor de aanwezigheid 
van broedende vogels kan worden uitgesloten. Sturend daarin is ook het aanbieden van geschikt 
broedbiotoop in de omgeving als alternatief. Een maatregel waarbij een terrein ongeschikt wordt ge-
maakt als broedbiotoop vindt gelijktijdig plaats met het handhaven van geschikt, alternatief broedbio-
toop in de omgeving. Het is een gedragsregel die past bij het nieuwe denken en werken binnen de 
Flora- en faunawet, waarbij niet langer al het geschikte broedbiotoop binnen het werkgebied wordt 
verwijderd, maar waarin een fasering plaatsvindt om de GSVI te garanderen. Geadviseerd wordt om 
ook het maaibeheer zoveel mogelijk buiten de broedperiode uit te voeren. 
 
 
 

 
 

Figuur 13. Graspieper (links) en veldleeuwerik (rechts). Foto’s M. Bonte. 
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Figuur 14. Overzicht leefgebied en waarne-
mingen van vogelsoorten van tuinen, bos-
sen en boselementen.  

5.5 Vogelsoorten van bossen en boselementen 

 
 

actief voortplantingsperiode actief

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

 
 
Voorbeeld seizoensritme: grote bonte specht 

 
 

5.5.1 Algemeen en ecologie  
De groep van vogelsoorten van bossen en opgaande 
beplantingen bestaat uit zes soorten; bosuil, buizerd, 
grote bonte specht, koolmees, pimpelmees en ge-
kraagde roodstaart. Het gaat om soorten uit groep 2, 
soorten waarbij maatregelen wenselijk zijn om even-
tuele knelpunten in de toekomst te voorkomen (zie fi-
guur 8 in paragraaf 6.1). Er zal bij deze soorten dan 
ook wat minder uitgebreid worden stilgestaan bij een 
aspect als gunstige staat van instandhouding. 
 
Geen van deze soorten staat op de Rode Lijst of ver-
toont een negatieve trend, met uitzondering van de 
gekraagde roodstaart waarbij sprake is van een matige 
afname. Het gaat om vogelsoorten die voor hun voort-
bestaan in meer of mindere mate afhankelijk zijn van 
opgaande beplantingen zoals houtwallen, bomenrijen 
en opgaande beplanting in tuinen en bos. De bosuil 
wordt in vrijwel het gehele land aangetroffen maar 
mijdt grootschalige open gebieden. Buizerd, grote bon-
te specht, koolmees en pimpelmees komen in vrijwel 
geheel Nederland voor, waarbij de laatste twee soorten 
ook veelvuldig worden aangetroffen in het stedelijk ge-
bied. De gekraagde roodstaart wordt vooral aangetrof-
fen op de pleistocene zandgronden en in de duinen. 
 
Bosuil, buizerd en grote bonte specht hebben een ster-
ke binding met oudere bomen en bos. Koolmees en 
pimpelmees maken ook gebruik van bos, maar bereiken 
daarnaast ook hoge dichtheden in het stedelijk gebied. De bosuil bewoont graag percelen met oude 
(loof)bomen waarin veel holten aanwezig zijn, waarin de soort broedt. Als alternatief maakt de soort 
ook graag gebruik van nestkasten. In optimaal biotoop kunnen er 5 tot 6 paren per 100 hectare tot 
broeden komen (Sovon, 2002). Het bos vormt de nestlocatie voor de buizerd, daarbij is de soort af-
hankelijk van bestaande nesten van kraaiachtigen of andere roofvogels, die vervolgens wat worden 
aangepast en uitgebouwd. Soms maakt de buizerd zelf een nest. De buizerd jaagt in het open tot half 
open cultuurlandschap in de nabijheid van de nestlocatie. Het voedsel van buizerd en bosuil bestaat 
voor een belangrijk aandeel uit kleine knaagdieren. 
De grote bonte specht wordt in vrijwel alle bostypen aangetroffen. De bossen kunnen variëren in soor-
tensamenstelling en leeftijd. De hoogste dichtheden worden echter bereikt in oud bos. De soort broedt 
in bestaande of zelfgehakte holen, ook nestkasten worden gebruikt. Het voedsel bestaat voornamelijk 
uit insecten welke uit dood of levend hout worden verschalkt. In het broedseizoen staan er ook eieren 
en jonge vogels op het menu.  
De gekraagde roodstaart wordt zowel in open bos als in kleinschalig cultuurlandschap aangetroffen. 
Hij heeft een voorkeur voor structuurrijke bosranden, tuinen met veel oude bomen op insectenrijke 
locaties. Het is een zomergast en arriveert in Nederland vanaf de laatste week van maart. Natuurlijke 
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holten en nestkasten voorzien de soort van broedgelegenheid. De soort komt ook voor in tuinen en 
parken, maar is duidelijk kritischer dan soorten als kool- en pimpelmees. Zijn voedsel bestaat uit in-
secten.  
Koolmees en pimpelmees kunnen in gevarieerde bossen hoge dichtheden bereiken, maar zijn tevens 
echte cultuurvolgers en worden veel aangetroffen in het stedelijk gebied. Beide soorten broeden in 
spleten en holen in (oude) bomen. Nestkasten worden ook veelvuldig door beide soorten gebruikt. 
Gedurende het broedseizoen worden voornamelijk insecten gegeten, terwijl ’s winters zaden op het 
menu staan.  
 

5.5.2 Gunstige staat van instandhouding 
Grote bonte specht, koolmees en pimpelmees komen behoudens het grootschalige bloemrijke gras-
land vrijwel vlakdekkend voor binnen het plangebied. Buizerd en bosuil zijn met enkele paren aange-
troffen, evenals de gekraagde roodstaart. Het gaat om zeer algemene tot vrij algemene soorten. De 
GSVI wordt daarom beoordeeld op regionale schaal. Gelet op het algemene voorkomen van de soor-
ten komt de GSVI bij deze soorten niet in gevaar  uitvoering van de voorgenomen ruimtelijke ontwik-
kelingen. Leefgebied is en blijft ruimschoots binnen en rond het plangebied aanwezig. Een eventuele 
beperkende factor als nestgelegenheid wordt gemitigeerd door het aanbieden van vervangende nest-
gelegenheid in de vorm van nestkasten (met uitzondering van buizerd). 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van het huidige leefgebieden, in het bijzonder aan de noordkant van het vliegveld. Op zo 
kort mogelijke termijn wordt binnen de Nieuwe EHS nieuw leefgebied gecreëerd in de vorm van struc-
tuurrijke bosranden en door de aanplant van nieuw bos en struweel (stap 4). Vooruitlopend hierop 
worden nestkasten opgehangen (stap 3). Bij een aantal te handhaven boselementen binnen de Nieu-
we EHS worden gelijktijdig structuurrijke bosranden ontwikkeld door middel van kap en dunning (stap 
2). Tevens wordt een deel van het nieuwe bos aangeplant. Het zijn maatregelen uit het Actieplan flora 
en fauna, waarin een aantal maatregelen binnen de Nieuwe EHS versneld worden uitgevoerd. 
 
Vanuit het C&M-plan is een compensatie-opgave voor de zes vogelsoorten berekend. Deze is mee-
genomen bij het ontwerp van de Nieuwe EHS. Voor de buizerd is compensatie van nestgelegenheid 
niet mogelijk, maar ook niet noodzakelijk gelet op de aanzienlijke oppervlakte aan potentiële nestgele-
genheid in oud(er) bos dat binnen en rond het plangebied aanwezig is en blijft. Compensatie van foe-
rageer- en leefgebied is bij de buizerd niet aan de orde. Aangenomen mag worden dat de soort mee- 
profiteert van de natuurontwikkeling binnen de Nieuwe EHS, wat leidt tot meer diversiteit en een groter 
aanbod aan potentiële prooidieren (muizen, konijnen). 
 

5.5.3 Planning  
De planrealisatie van het deelgebied Luchthaven waarbinnen een fors aantal vogelsoorten een territo-
rium heeft, is op dit moment (december 2013) nog onduidelijk en sterk afhankelijk van de planning van 
de exploitant(en). Uitgangspunt is dat het huidige leefgebied van de soorten geheel zal verdwijnen, al 
is inmiddels al wel duidelijk dat de nieuwe luchthaven een groene aankleding zal krijgen, waardoor 
een onbekend aantal van de aanwezige broedparen zich waarschijnlijk kan handhaven. Opgaande 
beplanting in rond de ontwikkeling van de nieuwe luchthaven dient zo lang mogelijk te worden ge-
spaard en wordt zoveel mogelijk gefaseerd verwijderd. 
 
De start van de inrichting van de EHS staat gepland voor de tweede helft van 2014. Voorafgaand 
daaraan vindt er binnen het gehele plangebied munitieonderzoek plaats. De open terreindelen binnen 
de EHS zijn reeds op munitie onderzocht. Het open terrein aan de noordzijde van het vliegveld en de 
boselementen binnen het totale plangebied wordt gefaseerd vanaf 2014 op munitie onderzocht. Voor 
de boselementen dient daarvoor voorafgaand de struiklaag te worden verwijderd. Dit vindt gefaseerd 
plaats tijdens drie winterseizoenen in de periode 2013-2016. De fasering wordt mede bepaald op ba-
sis van het verspreidingsbeeld van deze zes vogelsoorten om de effecten te minimaliseren. Tevens 
worden maatregelen genomen om in deze bospercelen (tijdelijk) dekking aan te bieden in de vorm van 
takkenrillen. 
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5.5.4 Uitvoeren van werkzaamheden 
Ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden dient er rekening gehouden te worden met de 
kwetsbare perioden van de soorten. Voor de bovengenoemde soorten geldt dit met name voor de 
broedperiode. Voor de bosuil loopt de broedperiode van half januari tot juni, voor de overige soorten 
van half maart tot half juli. 
Een ander aandachtspunt is de mogelijke aanwezigheid van nesten (horsten) van buizerd. Hoewel er 
binnen de ontwikkelingslocaties in 2010 geen nesten zijn aangetroffen, is het waarschijnlijk dat deze 
wel aanwezig zijn. De buizerd wordt binnen de Flora- en faunawet beschouwd als een soort die jaar-
rond van zijn nest gebruik maakt. Het voorkómen van verstoring door verstorende werkzaamheden 
buiten het broedseizoen uit te voeren, is daardoor slechts in beperkte mate mogelijk. De soort maakt 
immers jaarrond gebruik van zijn nest. Om die reden wordt ook voor de buizerd een (generieke) ont-
heffing aangevraagd (voor het eventueel verwijderen van nesten buiten de broedtijd). Ter invulling van 
de zorgplicht wordt ruim voorafgaand aan de eventuele kap van bos en oude bomen of andere versto-
rende werkzaamheden een veldcontrole uitgevoerd om eventueel aanwezige nesten op te sporen en 
passende maatregelen te nemen. 
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Figuur 15. Overzicht waarnemingen van 
huismus. 

5.6 Huismus 
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5.6.1 Algemeen en ecologie 
De huismus is een typische cultuurvolger die in zijn 
levensbehoefte in sterke mate afhankelijk is van ge-
bouwen of bouwwerken (als nestplaats). De soort komt 
het hele land voor, maar staat door een sterke aantals-
afname op de Rode Lijst als ‘gevoelig’. De soort komt 
op allerlei plekken waar bebouwing en menselijke acti-
viteit aanwezig is tot broeden, zoals in steden en dor-
pen, rondom boerderijen, maneges, sportcomplexen, 
volkstuinen etc. Vaak wordt er genesteld onder dak-
pannen, ook wordt de soort in nestkasten aangetroffen. 
Tot het midden van de vorige eeuw broeden veel 
huismussen nog in dichte begroeiingen van klimplan-
ten, vooral in klimop. In de directe nabijheid van de 
nestlocatie en het foerageergebied is de aanwezigheid 
van voldoende dekking in de vorm van 
(half)wintergroene, dichte struiken essentieel. Belang-
rijk is ook dat in de directe omgeving voldoende voed-
sel beschikbaar is, vooral tijdens de broedtijd. Jonge 
vogels worden gevoed met insecten, vooral bladluizen 
maar ook andere langzame, kleinere insecten. Verder 
bestaat het voedsel uit zaden, onkruiden en menselijke 
etensresten. De huismus vertoont sociaal gedrag, nes-
telt koloniaal en produceert 2 à 3 nesten per seizoen. 
De broedtijd is daardoor relatief lang en loopt van be-

gin maart tot half augustus. De vogels hebben een klei-
ne actieradius en een geringe dispersieafstand en blij-
ven vaak jaarrond in de nabijheid van de broedplaats. 
 

5.6.2 Gunstige staat van instandhouding 
De huismus is binnen het plangebied op slechts één locatie aangetroffen; het wachtlokaal / poortge-
bouw binnen het deelgebied Deventerpoort. De vogels broeden hier onder de dakpannen en vinden 
hun dekking en voedsel in de omliggende sierbeplantingen en coniferen. Er zijn in 2010 zeven broed-
paren vastgesteld. De groep huismussen bij de Deventerpoort maakt onderdeel uit van een uitgebreid 
regionaal netwerk van broedparen, dit blijkt ondermeer uit het verspreidingsbeeld van de soort (figuur 
15).  
 
De GSVI moet worden bepaald op lokaal niveau (Dienst Regelingen, 2011) en is in het geding als het 
stelsel van lokale populaties als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen niet meer als zodanig kan func-
tioneren. Het poortgebouw wordt naar verwachting op termijn gesloopt waardoor de broedlocatie komt 
te vervallen. In en rond de Deventerpoort komt de huismus echter op diverse plaatsen voor. Het ont-
breken van waarnemingen op erven in de omgeving geeft geen reëel beeld en is een gevolg van de 
onderzoeksmethodiek, waarbij alleen het plangebied en directe omgeving is geïnventariseerd. Duide-
lijk is dat de huismus op diverse agrarische erven in de omgeving talrijk voorkomt (eigen waarnemin-
gen). De GSVI van de lokale populatie komt met het wegvallen van de broedparen bij de Deventer-
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poort zeker niet in gevaar. Om eventuele effecten te mitigeren worden bovendien nestkasten opge-
hangen in geschikte leefgebieden, met voldoende voedsel en dekking in de directe omgeving. 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van het huidige leefgebied en nestlocaties. Op zo kort mogelijke termijn worden vervol-
gens in geschikt leefgebied in de omgeving nestkasten opgehangen (stap 2). Indien noodzakelijk 
wordt de beplanting hier aangevuld met (half)wintergroen, inheems plantmateriaal (beuk, haagbeuk, 
hulst, liguster of klimop) om te zorgen voor voldoende dekking en voedsel. 
 

5.6.3  Planning  
Het bouwrijp maken van de deellocatie Deventerpoort staat gepland in het voorjaar van 2015. Vooruit-
lopend hierop worden in de winter van 2013/2014 reeds nestkasten in de omgeving opgehangen, als 
uitwerking van het Actieplan flora en fauna. 
 

5.6.4 Uitvoeren van werkzaamheden 
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient er rekening gehouden te worden met de kwetsbare 
perioden van de soort, hier met name de broedtijd, maar ook de winterperiode tijdens winterse om-
standigheden met strenge vorst of een sneeuwdek. Voor de huismus loopt de broedtijd van begin 
maart tot half augustus. Indien op voorhand duidelijk is dat in deze periode (verstorende) werkzaam-
heden plaats moeten vinden, wordt geadviseerd om ruim voorafgaand aan het broedseizoen de nest-
gelegenheid ongeschikt te maken. Dit kan door de onderste rij dakpannen voor aanvang van het 
broedseizoen te verwijderen en/of de toegang (na controle op aanwezige huismussen) af te sluiten 
met bijvoorbeeld gaas. deze maatregelen pas uitgevoerd als de vogels alternatief leefgebied kunnen 
vinden in de omgeving, dus ruim na het ophangen van de nestkasten in de omgeving. Aandachtspunt 
is tevens het verwijderen van de sierbeplanting. Dit maakt een essentieel onderdeel uit van de 
leefomgeving van de soort. Indien de nestlocaties nog beschikbaar zijn, dient ook deze beplanting nog 
aanwezig te blijven. Uiteraard worden  
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Figuur 16. Overzicht waarnemingen van 
kamsalamander en aanwezige waterele-
menten. 

5.7 Kamsalamander 
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5.7.1 Algemeen en ecologie 
De kamsalamander leeft zowel in het water als op het 
land en komt voornamelijk voor in het oosten en zuiden 
van Nederland op pleistocene zandgronden en het rivie-
rengebied. De soort is strikt beschermd (tabel 3 FF-wet 
en bijlage IV van de Habitatrichtlijn), staat te boek als 
‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst en vertoont de laatste jaren 
een matige toename. Het biotoop bestaat uit bosrijk, 
vaak kleinschalig landschap met houtwallen, struweel en 
andere opgaande beplanting. Als voortplantingswater 
wordt de soort aangetroffen in poelen, vennen, leemput-
ten en vijvers. De soort is vrij kritisch ten aanzien van het 
voortplantingswater. Ideaal voortplantingswater voldoet 
aan de volgende condities; grote, geïsoleerde, iets be-
schutte, matig voedselrijke poelen, vennen of sloten met 
een goed ontwikkelde oever- en watervegetatie en vrij 
van vis. De wateren bevatten ’s zomers op het diepste 
punt minimaal 50 centimeter water. Clusters van voort-
plantingswateren met het bijbehorende landbiotoop 
moeten niet verder dan 400 meter uit elkaar liggen.  
De kamsalamander verschijnt in de regel in maart, soms 
februari, waarbij er trek plaats vindt richting het voort-
plantingswater. Voortplanting vindt vooral plaats in de 
maanden april en mei waarbij de vrouwtjes de eieren 
afzetten op planten als mannagras en moeras-vergeet-

mij-nietje. Vanaf mei zijn er in het water larven aanwezig, 
welke tot in oktober, soms november kunnen metamorfo-
seren. Adulte kamsalamanders zijn bijzonder plaatstrouw 
en bevinden zich onder geschikte omstandigheden dik-
wijls binnen 100 meter van het voortplantingswater. De 
dispersieafstand bedraagt tot 1.000 meter per jaar. De najaarstrek terug naar het land, na de voort-
planting, vindt plaats over een lange periode van half juli tot in oktober. Ze houden zich dan op onder 
stenen, hout, bladafval, in gaten onder wortels en in holen van kleine zoogdieren. De overwinterings-
plaatsen zijn vochtig en vorstvrij. Ze kunnen tot op een meter diepte voorkomen en hebben een voor-
keur voor bosjes, hagen, takkenhopen, kleine holten, stobben etc. 
 

5.7.2 Gunstige staat van instandhouding 
Binnen en direct rond het plangebied is de kamsalamander op drie locaties in een poel aangetroffen; 
in de deelgebieden Leisure-Noord, De Strip en Prins Bernhardpark (figuur 16). De poelen van Leisure-
Noord en Prins Bernhardpark liggen buiten de begrenzing van het plangebied. Wel ligt een deel van 
het land- en overwinteringsbiotoop binnen de plangebiedsbegrenzing. Alle poelen maken onderdeel 
uit van een netwerk van voortplantingswateren en deelpopulaties in aangrenzende natuurgebieden 
van ’t Holthuis, Lonnekerberg en Hof te Espelo. In een groter verband maakt het vliegveld en omge-
ving deel uit van een grote populatie op de stuwwal Oldenzaal-Enschede dat één van de kernpopula-
ties vormt van de soort in Oost-Nederland. 
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De GSVI moet worden getoetst op lokale schaal (Dienst Regelingen, 2011) en komt in het geding op 
het moment dat het stelsel van lokale populaties niet in stand kan blijven door de voorgenomen ont-
wikkelingen. 
De poel en het landbiotoop nabij De Strip blijft gehandhaafd en ligt binnen de begrenzing van de EHS. 
De poel in Leisure-Noord ligt buiten de ontwikkelingslocatie. Wel zou door de ontwikkelingen op basis 
van het ‘worst case’-scenario (een deel) van het landbiotoop kunnen verdwijnen. Door een toename 
van verkeer zou (meer) sterfte kunnen ontstaan, vooral tijdens de voorjaarstrek, maar dit is sterk af-
hankelijk van de uiteindelijke locaties van wegen, parkeervoorzieningen en bijbehorende verkeers-
stromen. De poel in Prins Bernhardpark valt buiten de begrenzing van de ontwikkelingslocatie. Wel 
zou ook hier door de ontwikkeling een deel van het landbiotoop kunnen verdwijnen, maar er blijft vol-
doende land- en overwinteringsbiotoop over in de omringende bospercelen, ruigten en tuinen. De 
nieuwe toegangsweg op de overgang tussen voortplantingsbiotoop en potentieel land- en overwinte-
ringsbiotoop krijgt alleen een functie voor aanwonenden en niet voor doorgaand verkeer. Het is niet 
waarschijnlijk dat dit leidt tot een toename van sterfte door verkeer. Samengevat wordt geconcludeerd 
dat de GSVI van de kamsalamanders in deze poel niet in gevaar is. Alertheid blijft echter geboden 
zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen om negatieve effecten te voorkomen. 
 
Met de voorgenomen ontwikkelingen komt de GSVI van de kamsalamander niet in gevaar. Om even-
tuele negatieve effecten uit te sluiten worden mitigerende en compenserende maatregelen genomen. 
Vanuit het C&M-plan is een compensatie-opgave voor de kamsalamander berekend. Deze is meege-
nomen in het ontwerp van de Nieuwe EHS. Binnen de Nieuwe EHS is voorzien in de aanleg en herstel 
van een tiental poelen, een veelvoud van de oorspronkelijke compensatieopgave. De poelen worden 
aangelegd in combinatie met landbiotoop, ondermeer in de vorm van bosaanplant. 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van de huidige leefgebieden, in het bijzonder de poelen en het landbiotoop in Leisure-
Noord en Prins Bernhardpark. Op zo kort mogelijke termijn wordt een aantal poelen in de Nieuwe EHS 
geoptimaliseerd door deze uit te baggeren en vrij te stellen van opgaande beplanting (stap 2). Het 
gaat ondermeer om de poel bij De Strip waarin kamsalamander is aangetroffen, maar die momenteel 
sterk is verland. Het zijn maatregelen uit het Actieplan flora en fauna, waarin een aantal maatregelen 
binnen de Nieuwe EHS versneld worden uitgevoerd. Vervolgens worden binnen de Nieuwe EHS 
nieuwe leefgebieden gecreëerd in de vorm van nieuwe voortplantingswateren (poelen) en landbiotoop 
(ruigten, natte graslanden, boselementen). De nieuw aan te leggen poelen zijn dusdanig gesitueerd 
dat ze een corridor met ‘stepping-stones’ vormen, om zo de uitwisselingsmogelijkheden met popula-
ties in de omgeving te optimaliseren (stap 3). Tevens wordt een deel van het nieuwe bos binnen de 
Nieuwe EHS aangeplant (stap 3). Indien noodzakelijk worden op locaties waar verkeerssterfte kan 
optreden faunarasters geplaatst in combinatie met een faunabuis (stap 4). Wanneer nieuw leefgebied 
binnen de Nieuwe EHS geschikt is voor de soort, kan een deel van de aanwezige kamsalamanders op 
de ontwikkelingslocaties worden weggevangen en overgezet naar de Nieuwe EHS (stap 5). Wanneer 
dit succesvol is, wordt de resterende populatie uit de poel weggevangen, eventueel in combinatie met 
het overzetten van larven en plantmateriaal. Verwacht wordt dat met het nemen van deze maatrege-
len de gunstige staat van instandhouding van de kamsalamander voldoende wordt gewaarborgd. 
 

5.7.3 Planning  
De start van de planrealisatie voor de deellocatie Leisure-Noord staat gepland vanaf februari 2016 en 
bestaat uit het bouwrijp maken van de locatie. De realisatie van de ruimtelijke ontwikkeling staat ge-
pland vanaf augustus 2016. Het bouwrijp maken van Prins Bernhardpark staat gepland vanaf septem-
ber 2015. De poel bij de Strip ligt binnen de begrenzing van de EHS en is in die zin veiliggesteld. De 
ontwikkelingen binnen de Nieuwe EHS starten volgens planning in de tweede helft van 2014. 
Uitgangspunt bij de poel en het landbiotoop in Leisure-Noord is dat het huidige leefgebied van de 
soort geheel zal verdwijnen en dat vroegtijdig vervangend leefgebied ingericht moet zijn om de GSVI 
te kunnen garanderen. Dit is met name van belang omdat het naar schatting 2 tot 3 jaar duurt voor de 
nieuwe poelen zich zo hebben ontwikkeld dat ze een geschikt leefgebied voor de kamsalamander 
vormen. Om tijd te winnen wordt daarom eerst ingezet op het veiligstellen en doorontwikkelen van een 
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aantal reeds aanwezige waterelementen binnen de Nieuwe EHS. Een tweede spoor bestaat uit de 
aanleg van poelen in de Nieuwe EHS. 
 

5.7.4 Uitvoering van werkzaamheden 
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient er rekening gehouden te worden met de kwetsbare 
perioden van de soort, hier de voortplantingstijd (april – half juli), alsook de overwinteringsperiode (ok-
tober – maart). Werkzaamheden in het land- en winterbiotoop kunnen in deze voortplantingsperiode 
wel worden uitgevoerd, omdat de dieren zich in het voortplantingswater bevinden. Werkzaamheden 
aan de poel moeten uitgevoerd worden in de periode oktober-februari als de soort zich in het overwin-
teringsbiotoop bevindt op het land. Uitvoering in augustus-september is in principe ook mogelijk, maar 
minder wenselijk omdat een deel van de dieren zich dan nog in de poel kan bevinden. Het afvangen 
en overzetten van dieren naar een geschikte poel in de omgeving is dan noodzakelijk. 
Om te voorkomen dat kamsalamanders een werklocatie (opnieuw) gaan bevolken kan het werkterrein 
worden uitgerasterd. Een en ander op aanwijzing van een ter zake kundige ecoloog. 
Het afvangen en verplaatsen van dieren kan het beste plaatsvinden tijdens de voorjaarstrek in februa-
ri-maart, dan wel in de poel in de periode maart tot en met juni. Het kan noodzakelijk zijn om de poel 
uit te rasteren om terugloop van met name volwassen dieren te voorkomen. Ook kunnen met uitraste-
ren in het voorjaar naar de poel trekkende dieren worden gevangen en verplaatst. 
Nieuwe poelen kunnen enige tijd na aanleg worden geënt met plantmateriaal van poelen uit de omge-
ving, waardoor het rijpingsproces kan worden versneld en poelen eerder geschikt en bevolkt raken. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figuur 17. Wijfje kamsalamander (links) en poel nabij De Strip waar in 2010 kamsalamander is gevangen. 
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Figuur 18. Overzicht waarnemingen van 
poelkikker en aanwezige waterelementen. 

5.8 Poelkikker 
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5.8.1 Algemeen en ecologie 
Het leefgebied van de poelkikker bestaat uit een voortplan-
tingsbiotoop (water) en een landbiotoop (natte graslanden, 
ruigten, bosranden) en verblijft daar jaarrond. De poelkik-
ker heeft een voorkeur voor heide en hoogveenterreinen, 
half-natuurlijke graslanden, laagveen, extensief agrarisch 
gebied en ruderaal terrein. De poelkikker komt vooral op 
de pleistocene zandgronden voor in het oosten en zuiden 
van het land. De soort staat niet op de Nederlandse Rode 
Lijst en de trend is stabiel. Voortplanting vindt plaats in 
vennen, hoogveenputten, poelen en andere, kleinschalige 
waterelementen onder iets zure, voedselarme tot matig 
voedselrijke omstandigheden op pleistocene zandgronden. 
In minder zure, voedselrijkere omstandigheden komt de 
soort slechts voor bij een goede waterkwaliteit. De soort 
heeft een voorkeur voor onbeschaduwde wateren met een 
goed ontwikkelde water- en oevervegetatie. De aanwezig-
heid van vis heeft een negatief effect op de soort. Het 
landbiotoop bestaat uit heide, laagveen, half natuurlijke 
graslanden en boselementen. De poelkikker wordt afhan-
kelijk van de klimatologische omstandigheden in maart-
april actief en trekt dan naar het voortplantingswater. Vol-
wassen dieren verlaten het water na de voortplantingspe-
riode, jonge dieren tussen half augustus en eind septem-
ber. Het grootste deel van de exemplaren gaat in winter-

slaap op het land, incidenteel overwinteren exemplaren in 
het water. Op het land overwintert de poelkikker in holen, 
onder bladhopen of stobben etc. op vorstvrije plaatsen. In 
de regel overwintert de soort binnen 100 à 200 meter van 
het voortplantingswater. 
 

5.8.2 Gunstige staat van instandhouding 
De poelkikker is binnen het projectgebied op twee plaatsen aangetroffen. In een poel net ten zuiden 
van Prins Bernhardpark waarin ook kamsalamander is aangetroffen gaat het om voortplantingswater. 
De waarneming van poelkikkers langs een sloot in het deelgebied Troned betreft vermoedelijk dieren 
in hun landbiotoop. De sloot wordt namelijk beoordeeld als een ongeschikt voortplantingswater. Een 
derde waarneming betreft een aantal roepende poelkikkers in een natuurontwikkelingsgebied langs de 
Vliegveldsstraat, net buiten de plangebiedsbegrenzing. 
De waarnemingen aan de noordzijde van het vliegveld sluiten aan bij bekende populaties in de aan-
grenzende natuurgebieden van ’t Holthuis en de omgeving van het Hartjesbos en Lonnekermeer. De 
waarneming in Prins Bernhardpark is op zich bijzonder, omdat er vooralsnog geen waarnemingen be-
kend zijn in de aangrenzende natuurgebied van de Lonnekerberg. In die zin lijkt de poelen geen on-
derdeel uit te maken van een deelpopulatie in dit gebied. 
 
De GSVI moet worden getoetst op lokale schaal (Dienst Regelingen, 2011) en komt in het geding op 
het moment dat het stelsel van lokale populaties niet in stand kan blijven door de voorgenomen ont-
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wikkelingen. De poel in Prins Bernhardpark valt buiten de begrenzing van de ontwikkelingslocatie. Wel 
zou hier door de ontwikkeling een deel van het landbiotoop kunnen verdwijnen, maar er blijft voldoen-
de land- en overwinteringsbiotoop over in de omringende bospercelen, ruigten en tuinen. De nieuwe 
toegangsweg op de overgang tussen voortplantingsbiotoop en potentieel land- en overwinteringsbio-
toop krijgt alleen een functie voor aanwonenden en niet voor doorgaand verkeer. Het is niet waar-
schijnlijk dat dit leidt tot een toename van sterfte door verkeer. Samengevat wordt geconcludeerd dat 
de GSVI van de poelkikkers hier niet in gevaar is. Alertheid blijft echter geboden zodat tijdig maatrege-
len kunnen worden genomen om negatieve effecten te voorkomen. Het natuurontwikkelingsgebied 
met poelkikkers langs de Vliegveldstraat ligt ruim buiten de ontwikkelingsgebieden en blijft ongewijzigd 
aanwezig. 
 
Het mogelijke verlies van landbiotoop in het deelgebied Troned is opgenomen in de compensatieop-
gave in het C&M-plan. Deze opgave is meegenomen in het ontwerp van de Nieuwe EHS. Binnen de 
Nieuwe EHS is voorzien in de aanleg en herstel van een tiental poelen, een veelvoud van de oor-
spronkelijke compensatieopgave. De poelen worden aangelegd in combinatie met landbiotoop, on-
dermeer in de vorm van bosaanplant. Op basis van deze maatregelen wordt verwacht dat de GSVI 
van de poelkikker binnen het totale plangebied voldoende is gewaarborgd. 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van de huidige leefgebieden, in het bijzonder het landbiotoop in Troned. Op zo kort moge-
lijke termijn worden een aantal poelen in de Nieuwe EHS geoptimaliseerd door deze uit te baggeren 
en vrij te stellen van opgaande beplanting (stap 2). Het gaat ondermeer om de poel bij De Strip waarin 
kamsalamander is aangetroffen, maar die ook potenties biedt voor de poelkikker. Het zijn maatregelen 
uit het Actieplan flora en fauna, waarin een aantal maatregelen binnen de Nieuwe EHS versneld wor-
den uitgevoerd. Vervolgens worden binnen de Nieuwe EHS nieuwe leefgebieden gecreëerd in de 
vorm van nieuwe voortplantingswateren (poelen) en landbiotoop (ruigten, natte graslanden, bosele-
menten). De nieuw aan te leggen poelen zijn dusdanig gesitueerd dat ze een corridor met ‘stepping-
stones’ vormen, om zo de uitwisselingsmogelijkheden met populaties in de omgeving te optimaliseren 
(stap 3). Tevens wordt een deel van het nieuwe bos binnen de Nieuwe EHS aangeplant (stap 3). In-
dien noodzakelijk worden op locaties waar verkeerssterfte kan optreden faunarasters geplaatst in 
combinatie met een faunabuis (stap 4). Wanneer nieuw leefgebied binnen de Nieuwe EHS geschikt is 
voor de soort, kan een deel van de aanwezige poelkikkers op de ontwikkelingslocaties worden weg-
gevangen en overgezet naar de Nieuwe EHS (stap 5). Wanneer dit succesvol is, wordt de resterende 
populatie uit de poel weggevangen, eventueel in combinatie met het overzetten van larven en plant-
materiaal. Verwacht wordt dat met het nemen van deze maatregelen de gunstige staat van instand-
houding van de poelkikker voldoende wordt gewaarborgd. 
 

5.8.3 Planning 
De start van de planrealisatie en werkzaamheden binnen de deellocatie Troned is op dit moment nog 
onbekend. Het bouwrijp maken van Prins Bernhardpark staat gepland vanaf september 2015. De wa-
terelementen in het natuurgebiedje langs de Vliegveldstraat liggen ruim buiten de ontwikkelingsloca-
ties en zijn in die zin veiliggesteld. De ontwikkelingen binnen de Nieuwe EHS starten volgens planning 
in de tweede helft van 2014. 
 
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van Troned is dat het huidige landbiotoop van de soort geheel zal 
verdwijnen en dat vroegtijdig vervangend leefgebied ingericht moet zijn om de GSVI te kunnen garan-
deren. Dit is met name van belang omdat het naar schatting 2 tot 3 jaar duurt voor nieuw biotoop zich 
zo heeft ontwikkeld dat het een geschikt leefgebied voor de poelkikker vormt. Om tijd te winnen wordt 
daarom eerst ingezet op het veiligstellen en doorontwikkelen van een aantal reeds aanwezige water-
elementen binnen de Nieuwe EHS. Een tweede spoor bestaat uit de aanleg van nieuwe leefgebieden 
in de Nieuwe EHS. 
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5.8.4 Uitvoering van werkzaamheden 
Het bepalen van welke en hoeveel maatregelen getroffen moeten worden is en blijft maatwerk. Het is 
afhankelijk van de aard en omvang van de ingreep, maar ook van de plaatselijke omstandigheden. Bij 
het uitvoeren van de werkzaamheden dient er rekening gehouden te worden met de kwetsbare perio-
den van de soort, hier de voortplantingstijd (half april – half juli) en de overwinteringsperiode (oktober 
– maart). Werkzaamheden in het land- en winterbiotoop kunnen in deze voortplantingsperiode wel 
worden uitgevoerd, omdat de dieren zich in het voortplantingswater bevinden. Werkzaamheden aan 
de poel moeten uitgevoerd worden in de periode oktober-februari als de soort zich in het overwinte-
ringsbiotoop bevindt op het land. Uitvoering in augustus-september is in principe ook mogelijk, maar 
minder wenselijk omdat een deel van de dieren zich dan nog in de poel kan bevinden. Het afvangen 
en overzetten van dieren naar een geschikte poel in de omgeving is dan noodzakelijkOm te voorko-
men dat poelkikkers een werklocatie (opnieuw) gaan bevolken kan het werkterrein worden uitgeras-
terd. Een en ander op aanwijzing van een ter zake kundige ecoloog. 
Het afvangen en verplaatsen van dieren kan het beste plaatsvinden tijdens de voorjaarstrek van half 
maart tot eind april, dan wel in de poel in de periode maart tot half augustus. Het kan noodzakelijk zijn 
om de poel uit te rasteren om terugloop van met name volwassen dieren te voorkomen. Ook kunnen 
met uitrasteren in het voorjaar naar de poel trekkende dieren worden gevangen en verplaatst. 
Nieuwe poelen kunnen enige tijd na aanleg worden geënt met plantmateriaal van poelen uit de omge-
ving, waardoor het rijpingsproces kan worden versneld en poelen eerder geschikt en bevolkt raken. 
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Figuur 19. Overzicht leefgebied en waarne-
mingen van levendbarende hagedis. 

5.9 Levendbarende hagedis 
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5.9.1 Algemeen en ecologie 
De levendbarende hagedis leeft in Nederland voorna-
melijk in heideterreinen, vennen, hoogveen, open plek-
ken in bossen en rijk begroeide bosranden. Maar ook 
in half-natuurlijke graslanden, langs spoor- en weg-
bermen, taluds van dijken en oevers van kanalen kan 
hij soms worden aangetroffen. De levendbarende ha-
gedis komt voor op de pleistocene zandgronden, staat 
op de Rode lijst in de categorie ‘gevoelig’ en neemt in 
Nederland sterk in aantal en verspreiding af.  
De soort houdt zich graag op zonnige plekken op, op 
locaties met structuurvariatie in de vorm van kale plek-
jes, grazige begroeiing en dekking in de vorm van bos 
of houtwallen. Binnen het habitat worden drie typen 
verblijfplaatsen onderscheiden: voortplantingsplaatsen 
(leefgebied van het zwangere vrouwtje) overwinte-
ringsplaatsen (plekken waar de soort de winterperiode 
doorbrengt) en zomerverblijfplaatsen (meerdere loca-
ties die in de actieve periode van de soort intensief 
worden bezocht). De volwassen dieren worden het 
meest waargenomen in de maanden april en mei, 
waarbij de mannetjes van de soort eerder actief zijn 
dan de vrouwtjes. De eerste mannetjes verschijnen 
vaak al in februari, maar de soort wordt gedurende 
maart pas bovengronds actief. Vrouwtjes en jonge die-
ren verschijnen in de regel in de tweede helft van april. 
De voortplantingsperiode start direct na het verschij-
nen van de vrouwtjes en duurt in de regel van half april 
tot half mei. De draagtijd van de levendbarende hage-
dis bedraagt circa 10 weken en vanaf de tweede helft van juli kunnen jonge dieren worden waarge-
nomen. Adulte en sub-adulte dieren gaan vanaf half september op zoek naar een plek om te overwin-
teren. Juveniele dieren blijven langer actief, namelijk tot eind oktober. Winterverblijven bevinden zich 
in zandholen, onder stobben of ander houtige opslag, vorstvrij en boven de grondwaterspiegel. De 
dispersie afstand van de soort bevind zich in een range van 50-300 meter met een gemiddelde van 
160 meter. De soort kan zich jaarlijks over één tot twee kilometer afstand verplaatsen langs bosran-
den en structuurrijke overgangen op zoek naar nieuw leefgebied. 
 

5.9.2 Gunstige staat van instandhouding 
De levenbarende hagedis is binnen het projectgebied op verschillende plaatsen vastgesteld in en rond 
de deellocaties Oostkamp, de Strip, Luchthaven en Troned. De dieren zijn voornamelijk aangetroffen 
in heischrale vegetaties, op de grens van bloemrijk grasland en opgaande beplantingen in de vorm 
van struwelen, boselementen en ruigten. Het gaat vermoedelijk om verschillende lokale populaties die 
door de aanwezigheid van veel potentieel geschikt biotoop goed met elkaar zijn verbonden. 
De GSVI wordt beoordeeld op lokale schaal (Dienst Regelingen, 2011). De GVSI komt in gevaar als 
het stelsel van lokale populaties niet in stand kan blijven door de voorgenomen ontwikkelingen. 
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Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen zal naar verwachting leefgebied van de soort verdwijnen 
wat zijn effect heeft op (het stelsel van) lokale populaties. Compensatie van leefgebied wordt noodza-
kelijk geacht. Het totale areaal aan leefgebied dat (mogelijk) verdwijnt is berekend in het C&M-plan en 
bedraagt circa 20 hectare. Dit is grotendeels gebaseerd op de ‘worst-case’ benadering bij de ontwik-
keling van het deelgebied Luchthaven. In werkelijkheid blijft een deel van het leefgebied hier waar-
schijnlijk behouden, dan wel wordt dit naar verloop van tijd opnieuw geschikt voor de soort. 
 
Nieuw leefgebied dient een minimale omvang van 10 hectare te hebben waarbinnen tenminste 300 
dieren zich kunnen handhaven (lokale populatie). Compensatie vindt plaats binnen de begrenzing van 
de Nieuwe EHS in de vorm van structuurrijke, vochtige en droge heide (6,9 ha.), droog schraalland 
(25,5 ha.), nat schraalland (23,1 ha.) met langs de randen daarvan structuurrijke bosranden met man-
telzoom-vegetaties (Natuurdoeltypenkaart Royal HaskoningDHV, juli 2013). Daarmee wordt ruim-
schoots voldaan aan de compensatie-opgave uit het C&M-plan. Structuurvariatie bestaat ondermeer 
uit struiken bedoeld voor dekking en open plekken en (bos)randen, zodat de soort voldoende gele-
genheid heeft om zich in de zon op te warmen. Uitwisselingsmogelijkheden zijn en blijven ruim aan-
wezig in en rond de zone van de Nieuwe EHS. Op basis van deze maatregelen wordt verwacht dat de 
GSVI van de levendbarende hagedis binnen het totale plangebied voldoende is gewaarborgd. 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van de huidige leefgebieden, in het bijzonder aan de noordkant van het vliegveld. Op zo 
kort mogelijke termijn worden een aantal bosranden en heideterreintjes in de Nieuwe EHS geoptimali-
seerd (stap 2). Bij een aantal te handhaven boselementen worden structuurrijke bosranden ontwikkeld 
door middel van kap en dunning. Ingezet wordt ook op het veiligstellen van heideterreintjes in de 
Nieuwe EHS door deze terreinen in het veld te markeren en te optimaliseren door kleinschalig te 
plaggen en houtige opslag handmatig te verwijderen. Tevens wordt een deel van het nieuwe bos aan-
geplant. Het zijn maatregelen uit het Actieplan flora en fauna, waarin een aantal maatregelen binnen 
de Nieuwe EHS versneld worden uitgevoerd. Vervolgens worden binnen de Nieuwe EHS nieuwe leef-
gebieden gecreëerd (stap 3). De nieuwe leefgebieden zijn dusdanig gesitueerd dat ze een brede cor-
ridor vormen, om zo de uitwisselingsmogelijkheden met populaties in de omgeving te optimaliseren. 
 

5.9.3 Planning  
Nieuw leefgebied voor de soort ontwikkelt zich pas 1 tot 3 jaar na herinrichting wanneer er voldoende 
nieuwe dekking (bosopslag, ruigten) is ontstaan. Deze periode is ondermeer afhankelijk van reeds in 
de omgeving aanwezig habitat. Dit vraagt om een vroegtijdige start van de aanleg van nieuwe leefge-
bieden. De aanleg van de Nieuwe EHS staat gepland in de tweede helft van 2014. Kap van de bos-
elementen hier vindt plaats in de winter van 2013-2014. Vanuit het Actieplan flora en fauna worden 
een aantal maatregelen versneld uitgevoerd, waarbij reeds aanwezig biotoop binnen de Nieuwe EHS 
wordt veiliggesteld en geoptimaliseerd. Hierdoor wordt tijd gewonnen en ontstaan al vroegtijdig ‘cre-
dits’ die kunnen worden ingezet als blijkt dat leefgebieden elders eerder dan gepland gaan verdwijnen. 
De nieuwe heideterreintjes in de Nieuwe EHS zijn dusdanig gepositioneerd dat ze kunnen fungeren 
als ‘stepping stone’ en gezamenlijk een corridor vormen naar omliggende leefgebieden en deelpopula-
ties. 
 
De open terreindelen binnen de EHS zijn reeds op munitie onderzocht. Het open terrein aan de 
noordzijde van het vliegveld en de boselementen binnen het totale plangebied wordt gefaseerd vanaf 
2014 op munitie onderzocht. Voor de boselementen dient daarvoor voorafgaand de struiklaag te wor-
den verwijderd. Dit vindt gefaseerd plaats tijdens drie winterseizoenen in de periode 2013-2016. De 
fasering wordt mede bepaald op basis van het verspreidingsbeeld van levendbarende hagedis om de 
effecten te minimaliseren. Tevens worden maatregelen genomen om in deze bospercelen (tijdelijk) 
dekking aan te bieden in de vorm van takkenrillen. 
 

5.9.4 Uitvoering van werkzaamheden 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de kwetsbare perio-
de van de soort. Dit geldt met name voor de voortplantingstijd tussen half april en half juli en in over-
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winteringsbiotoop de periode van half oktober tot half april. Het uitvoeren van verstorende werkzaam-
heden dient daarom plaats te vinden buiten deze periode tenzij er voortijdig (mitigerende) maatregelen 
zijn getroffen, waardoor de aanwezigheid van dieren kan worden uitgesloten. Sturend daarin is ook 
het aanbieden van geschikt leefgebied in de omgeving als alternatief. Een maatregel waarbij een ter-
rein ongeschikt wordt gemaakt als leefgebied vindt dus gelijktijdig plaats met het handhaven van ge-
schikt, alternatief biotoop in de omgeving. Het is een gedragsregel die past bij het nieuwe denken en 
werken binnen de Flora- en faunawet, waarbij niet langer al het geschikte leefgebied of biotoop binnen 
het werkgebied wordt verwijderd, maar waarin een fasering plaatsvindt om de GSVI te garanderen. 
Tijdens werkzaamheden moet worden voorkomen dat de structuurrijke bosranden en ruigten worden 
bereden door zwaar materieel waardoor sterfte kan optreden. 
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Figuur 20. Overzicht leefgebied en waarne-
mingen van heideblauwtje. 

5.10 Heideblauwtje 
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5.10.1 Algemeen en ecologie 
Het heideblauwtje komt in Nederland voor als een 
schaarse standvlinder op de pleistocene zandgronden in 
structuurrijke natte en droge heideterreinen. Hij vliegt in 
één generatie tussen eind juni en begin augustus. Het 
heideblauwtje staat op de Rode lijst in de categorie ‘ge-
voelig’. De trend is nu stabiel na een sterke afname. De 
eitjes worden vooral afgezet op de struikhei, soms dop-
hei of bepaalde vlinderbloemigen zoals rolklaver en hei-
debrem. De rupsen leven met name op hogere, jonge 
planten die in een lage vegetatie groeien of op kale 
grond staan. Het heideblauwtje overwintert als ei dichtbij 
de grond op houtige delen van voornamelijk struikhei. De 
soort leeft samen met diverse mierensoorten die de rups 
en pop beschermen. Vanaf juni komen de vlinders te-
voorschijn. De dichtheid is doorgaans hoog, zo’n 50 tot 
90 individuen per hectare. Het heideblauwtje is een 
honkvaste soort en weinig mobiel. Een open grasland 
van 100 meter is voor de soort al een onoverbrugbare 
afstand. 
 

5.10.2 Gunstige staat van instandhouding 
Binnen het plangebied is een kleine populatie van maxi-
maal enkele honderden heideblauwtjes aanwezig (figuur 
20). De vliegplaats bestaat uit een afwisseling van struik- 
en dopheide en beslaat hier slechts 1,3 hectare. Wel is in 
de omgeving veel bloemrijk, droog grasland aanwezig, 
maar op basis van veldwaarnemingen maakt de soort 
daar niet of nauwelijks gebruik van. Op vergelijkbare hei-
deterreintjes binnen het plangebied is de soort niet aan-
getroffen. De dichtstbijzijnde populatie ligt op circa 1.500 meter afstand en is voor de soort fysiek on-
bereikbaar. Gelet op een maximale dispersieafstand van 500 meter door geschikt biotoop, ligt de 
aanwezige populatie op het vliegveld sterk geïsoleerd. Dit maakt de populatie heideblauwtjes bijzon-
der kwetsbaar voor uitsterven. Maatregelen zijn noodzakelijk om duurzaam de GSVI te kunnen garan-
deren. Dit nog los van voorgenomen ontwikkelingen waarbij het leefgebied van de soort op termijn 
mogelijk geheel zal verdwijnen. 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van het huidige leefgebied aan de noordkant van het vliegveld. Op zo kort mogelijke ter-
mijn wordt binnen de Nieuwe EHS nieuw leefgebied gecreëerd in de vorm van vochtige en droge hei-
devegetaties. Ingezet wordt op de doorontwikkeling van reeds aanwezige heideterreintjes binnen de 
Nieuwe EHS en het zo snel mogelijk realiseren van nieuwe heidevegetaties (stap 2). Dit ondermeer 
met het oog op de ‘rijpingstijd’ en de planning van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Binnen de Nieuwe EHS is voorzien in de realisatie van 3,4 ha. vochtige heide en 3,5 ha. droge heide 
(Natuurdoeltypenkaart Royal HaskoningDHV, juli 2013). Met het handhaven en doorontwikkelen van 
de huidige heideterreintjes (stap 2) en de ontwikkeling van zo’n 7 hectare aan nieuwe heidevegetaties 
(stap 3) wordt ruimschoots voldaan aan de compensatie-opgave uit het C&M-plan van 3 hectare. De 
nieuw te realiseren heideterreintjes zijn dusdanig gesitueerd dat ze een corridor met ‘stepping-stones’ 
vormen, om zo de uitwisselingsmogelijkheden met populaties in de omgeving te optimaliseren. Wan-
neer nieuw leefgebied binnen de Nieuwe EHS geschikt is voor de soort, wordt een deel van de aan-
wezige vlinders weggevangen en overgezet naar de Nieuwe EHS (stap 4). Wanneer dit succesvol is, 
wordt de resterende populatie aan het vliegveld weggevangen, eventueel in combinatie met het over-
zetten van plantmateriaal (met eitjes). Verwacht wordt dat met het nemen van deze maatregelen de 
gunstige staat van instandhouding van het heideblauwtje voldoende is gewaarborgd. 
 

5.10.3 Planning 
De planrealisatie van het deelgebied Luchthaven waarbinnen de populatie heideblauwtje zich nu be-
vindt, is op dit moment (augustus 2013) nog onduidelijk en sterk afhankelijk van de planning van de 
exploitant(en). Uitgangspunt is dat het huidige leefgebied van de soort geheel zal verdwijnen en dat 
vroegtijdig vervangend leefgebied ingericht moet zijn om de GVSI te kunnen garanderen. Dit is met 
name van belang omdat het naar schatting 2 tot 3 jaar duurt voor de nieuwe heideterreinen zich zo 
hebben ontwikkeld dat ze een geschikt leefgebied voor het heideblauwtje vormen. Ingezet wordt 
daarom op het veiligstellen van potentieel geschikte heideterreintjes in de Nieuwe EHS door deze ter-
reinen in het veld te markeren en te optimaliseren door kleinschalig te plaggen en houtige opslag 
handmatig te verwijderen. Aangrenzende schrale graslanden worden niet langer gemaaid zodat hei-
devegetaties de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Een tweede spoor bestaat uit de aanleg 
van nieuwe heideterreintjes in de Nieuwe EHS die dusdanig zijn gepositioneerd dat ze kunnen funge-
ren als ‘stepping stone’ en zo een corridor vormen naar omliggende leefgebieden en deelpopulaties. 
 
Het munitieonderzoek binnen de open terreindelen van de Nieuwe EHS is inmiddels afgerond. In en 
rond de huidige vliegplaats van de soort moet het munitieonderzoek nog plaatsvinden. De bodemsa-
nering start volgens planning in maart 2014. Onduidelijk is nog of de huidige vliegplaats ook gesa-
neerd moet worden. De realisatiefase is gepland vanaf maart 2015, waarmee vanaf dat tijdstip dus het 
huidige leefgebied (theoretisch) zou verdwijnen. Om de GVSI te kunnen garanderen wordt dus ingezet 
op twee ontwikkelingssporen. Tevens wordt geprobeerd om de ruimtelijke ontwikkeling (en het verlies) 
van het huidige leefgebied zo lang mogelijk uit te stellen, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden 
met de perioden waarin mitigerende maatregelen zoals het wegvangen en overzetten van dieren 
plaats moeten vinden. 
 

5.10.4 Uitvoering van werkzaamheden 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de kwetsbare perio-
de van de soort. Dit geldt met name voor de voortplantingstijd tussen half april en begin juni. Bij de 
uitvoering van werkzaamheden worden een aantal specifieke, mitigerende maatregelen getroffen. 
Wanneer het nieuwe leefgebied binnen de Nieuwe EHS geschikt wordt geacht voor de soort (ter be-
oordeling door een ter zake kundige ecoloog) worden in de vliegperiode van juni tot augustus vlinders 
afgevangen en verplaatst naar het nieuwe leefgebied. Afhankelijk van het tijdstip waarop het huidige 
leefgebied moet wijken voor de ontwikkeling, kan besloten worden om een deel van de populatie voor-
lopig nog te handhaven om zo risico’s te spreiden. Vervolgens worden in de periode van augustus-
oktober heideplanten verplant of geplagd en wordt het plantmateriaal verplaatst naar de leefgebieden 
in de Nieuwe EHS. Eventueel aanwezige eitjes worden op deze wijze veiliggesteld. 
 
Ten aanzien van het veiligstellen van het huidige leefgebied is beheer essentieel. Het is noodzakelijk 
om handmatig opslag van bomen en struiken in het heideterreintje te verwijderen. Het handhaven van 
enkele bomen en struiken is wenselijk vanwege het creëren van microklimaat en structuurvariatie. 
Voorkomen moet worden dat de heidevegetaties worden bereden door zwaar materieel. Essentieel is 
dat het eventueel plaggen of maaien van heide als beheermaatregel gefaseerd plaats vindt (max. 25% 



  
Soortmanagementplan Luchthaven Twente 
 

 

53 

per keer). Maaisel of heide dient afgevoerd te worden om verrijking van de ondergrond (en verruiging) 
tegen te gaan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur 21. Biotoop van heideblauwtje aan de noordkant van het vliegveld. Foto rechts: parende heideblauw-
tjes. Foto’s G. Lubbers. 
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Figuur 22. Overzicht leefgebied en waarne-
mingen van gebouwbewonende vleermui-
zen. 

5.11 Gebouwbewonende vleermuizen  
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5.11.1 Algemeen en ecologie 
 
Inleiding 
De groep van gebouwbewonende soorten bestaat uit vijf 
soorten: gewone dwergvleermuis, laatvlieger, gewone 
grootoorvleermuis, baardvleermuis en ruige dwerg-
vleermuis. Gebouwbewonende vleermuissoorten zijn 
soorten die gedurende het jaar voornamelijk in gebou-
wen worden aangetroffen en zodanig van deze objecten 
afhankelijk zijn in hun voortbestaan. Gewone dwerg-
vleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis 
hebben min of meer jaarrond verblijfplaatsen in gebou-
wen, hoewel gewone grootoorvleermuis ook in bomen 
(holten) wordt aangetroffen. De ruige dwergvleermuis 
en baardvleermuis maken ook gebruik van gebouwen, 
maar in mindere mate dan de bovengenoemde soorten. 
Verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied(en) 
vormen gezamenlijk het functionele leefgebied van 
vleermuizen. Gebouwbewonende vleermuissoorten 
worden in geheel Nederland aangetroffen waarbij het 
voorkomen afhankelijk is van het oppervlakte en de 
kwaliteit van het leefgebied. Alle vleermuizen behoren 
tot de groep van strikt beschermde soorten (tabel 3) 
FFwet). 
 
De soorten 
De gewone dwergvleermuis is de meest algemene 
vleermuissoort in Nederland en wordt in het gehele land 
aangetroffen. De huidige trend in aantallen en versprei-
ding is stabiel. De gewone dwergvleermuis wordt gedu-
rende het jaar voornamelijk aangetroffen in gebouwen. 
De soort maakt gebruikt van allerlei spleetvormige ruim-
ten zoals spouwmuren, achter gevelbetimmering en dakbeschot. Deze verblijfplaatsen kunnen een 
functie hebben als kraam-, zomer-, paar- of winterverblijf hebben, of combinaties hiertussen.  
De gewone grootoorvleermuis komt in Nederland in aanmerkelijk lagere dichtheden voor. Het is een 
soort die voornamelijk wordt aangetroffen op de zandgronden in het oosten en zuiden van het land. 
De soort staat niet op de Rode Lijst van bedreigde of kwetsbare soorten en de omvang van de popula-
tie is stabiel dan wel enigszins toegenomen. Anders dan de gewone dwergvleermuis verblijft de ge-
wone grootoorvleermuis in grotere ruimtes in gebouwen zoals op zolders en in schuren, maar de soort 
wordt ook aangetroffen in kleine, spleetvormige ruimten en in bomen en vogelnestkasten. Overwinte-
ren doet de soort voornamelijk in koude, vochtige ondergrondse verblijven. Op het vliegveld verblijven 
de dieren in vrij droge, bovengrondse bunkers, iets wat wel vaker voorkomt bij de soort die vaak als 
eerste nieuwe overwinteringslocaties koloniseert. 

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

winterslaap actief kraam actief balts winterslaap
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De laatvlieger is een gebouwbewonende soort die voornamelijk wordt aangetroffen onder daken en 
dakbeschot. Soms ook in spleetvormige ruimten. Deze verblijfplaatsen kunnen een functie hebben als 
kraam-, zomer-, paar- of winterverblijf, of combinaties hiertussen. De soort overwintert voornamelijk 
bovengronds op vorstvrije plaatsen onder met name dakbeschot en in spouwmuren. De laatvlieger is 
strikt beschermd en staat op de Rode Lijst als ‘kwetsbaar’, populatietrends laten een matige afname 
zien. Desalniettemin behoort de laatvlieger tot de talrijkere vleermuissoorten in Nederland en wordt hij 
vrijwel in het gehele land aangetroffen. Het is een typische soort die vooral voorkomt in dorpen en in 
stadsranden. De soort foerageert bij voorkeur in een half-open landschap langs houtwallen, bosran-
den en langs waterelementen. 
De baardvleermuis wordt in gebouwen aangetroffen achter gevelbetimmering, vensterluiken en zol-
ders. Maar hij maakt ook wel gebruik van spleetvormige verblijfplaatsen en spouwmuren. De soort 
overwintert net zoals de gewone grootoorvleermuis voornamelijk ondergronds. Het voorkomen van de 
soort beperkt zich voornamelijk tot de oostelijke en zuidelijke helft van Nederland, zowel op zandgron-
den als in het rivierengebied. Het is een vrij schaarse soort. Het zuiden van Limburg vormt een be-
langrijk bolwerk van de soort. De baardvleermuis is strikt beschermd, landelijke trends zijn stabiel en 
de soort wordt niet vermeld op de Nederlandse Rode Lijst.  
De ruige dwergvleermuis bewoont daklijsten, dakbeschot maar ook boomholten en loshangend boom-
schors. Als winterverblijfplaats worden ook spouwmuren gebruikt. De ruige dwergvleermuis geniet een 
strikte bescherming in Nederland en kan vrijwel overal worden aangetroffen. Hogere dichtheden be-
reikt de soort vooral langs de kust en in de noordelijke helft van Nederland. Het is een uitgesproken 
migrant, die zich voornamelijk ten oosten en noorden van Nederland voortplant. Er is weinig informatie 
over aantallen en trends. De soort staat niet op de Nederlandse Rode Lijst.   
 
Verblijfplaatsen 
Verblijfplaatsen in gebouwen kunnen op allerlei plekken aanwezig zijn. Deze plekken kunnen bestaan 
uit spouwmuren, ruimte achter dakbeschot of gevelbetimmering, op zolders, of allerhande spleten en 
nissen waarin of waarachter de dieren zich kunnen verschuilen. Elke soort maakt gebruik van een 
netwerk aan verschillende verblijfplaatsen binnen zijn leefgebied. Verschillende verblijfplaatsen kun-
nen elk hun specifieke functie hebben. Kraamverblijven zijn plekken waar de vrouwtjes jongen baren 
en worden gekenmerkt door een hoge temperatuur, verschillende microklimaten en een hoge buffer-
capaciteit. Binnen het netwerk van (kraam)verblijfplaatsen gaat het vaak om slechts enkele, specifieke 
locaties. Zomer- en paarverblijfplaatsen zijn plekken waar zowel vrouwtjes als mannetjes gedurende 
de actieve periode (buiten de kraamperiode) verblijven en hebben een koel(er) klimaat en een lage(re) 
bufferwaarde. Het gaat vaak om een groot aantal locaties. Plekken waar vleermuizen overwinteren 
worden gekenmerkt door een koud, maar stabiel klimaat met een hoge luchtvochtigheid, donker, rus-
tig en vrij van vorst. Dergelijke omstandigheden zijn aan te treffen in allerhande ondergrondse verblij-
ven zoals bunkers, grotten en ijskelders. Soorten als gewone dwergvleermuizen en laatvliegers over-
winteren doorgaans in bovengrondse verblijven zoals spouwmuren en op vorstvrije plaatsen onder 
dakbeschot. 
Binnen vrijwel alle deelgebieden binnen het plangebied zijn gebouwbewonende vleermuissoorten 
aangetroffen. Er zijn binnen het plangebied in totaal 8 verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen 
vastgesteld: 2 winterverblijven van gewone grootoorvleermuis (in B9 en TRB7), 5 zomerverblijfplaat-
sen van gewone dwergvleermuis (in H16, C23, O14 en de gebouwen 6 en 12 op Prins Bernhardpark) 
en 1 zomerverblijfplaats van laatvlieger (eveneens in gebouw 12 op Prins Bernhardpark). Net buiten 
het plangebied ligt nog een zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis in het Prins Bernhard-
park. Gelet op het waargenomen aantal vleermuizen gaat het niet om (belangrijke) kraamverblijf-
plaats, maar om kleine aantallen in een zomerverblijfplaats. 
Verspreid door het gebied zijn baltsende ruige en gewone dwergvleermuizen waargenomen. Paarver-
blijven zijn niet vastgesteld, dan wel toegekend aan gebouwen in de omgeving van deze waarnemin-
gen, maar komen ongetwijfeld binnen het plangebied voor. 
 
Vliegroutes 
Vliegroutes worden door vleermuizen gebruikt als verbindingen in het netwerk van verblijfplaatsen en 
foerageergebieden en vormt daarmee een essentieel onderdeel van het leefgebied van vleermuizen. 
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Ook wordt er langs de vliegroutes gefoerageerd. Vliegroutes bestaan vooral uit lintvormige beplantin-
gen zoals singels, houtwallen, laanstructuren, bosranden, heggen etc. Sommige soorten maken ook 
gebruik van lijnvormige waterpartijen zoals sloten, kanalen en vaarten omzoomd met rietkragen of 
andere begeleidende beplanting. In opgaand bos kunnen bospaden een functie als vliegroute hebben. 
Het zijn vooral de kleinere vleermuissoorten die gebruik maken van opgaande beplantingen. Voor een 
grotere soort als laatvlieger is dit minder van belang. De kleinere soorten maken gebruik van open 
plekken in bos, laanstructuren, houtwallen, singels en dergelijke. Een belangrijk aspect bij dit alles is 
de aan- of afwezigheid van (straat)verlichting. Al deze soorten zijn gevoelig van verstoring door ver-
lichting op hun vliegroutes. 
Belangrijke vliegroutes binnen en direct rond het plangebied zijn aangetroffen van gewone dwerg-
vleermuis langs de Vliegveldstraat en Greftenberghoekweg, van de baardvleermuis langs de Greften-
berghoekweg en van de laatvlieger langs de Sniedersveldweg. 
 
Foerageergebieden 
De vijf genoemde vleermuissoorten foerageren vooral in het half open tot besloten landschap, waarbij 
iedere soort haar eigen voorkeuren heeft. De gewone dwergvleermuis is het minst kritisch en foera-
geert in allerlei habitattypen maar heeft een voorkeur voor het half open landschap. De gewone groot-
oorvleermuis is zeer wendbaar en prefereert de meer besloten landschapstypen als bossen en par-
ken, maar foerageert ook wel in gebouwen (schuren) en dichte boomkronen. Baardvleermuis en ruige 
dwergvleermuis jagen bij voorkeur in besloten landschappen met veel bos, lanen en houtwallen. De 
laatvlieger is minder wendbaar en foerageert langs en boven boomkroonhoogte, maar ook wel in gro-
tere open ruimtes boven bijvoorbeeld kanalen of weilanden. Gewone dwergvleermuis, ruige dwerg-
vleermuis en laatvlieger foerageren ook wel rond straatverlichting. De overige soorten doen dit niet en 
zijn gevoelig voor verstoring door verlichting in hun foerageergebieden. 
Binnen het plangebied vormen met name de deelgebieden Prins Bernhardpark, De Strip, Oostkamp 
en de bosrijke omgeving aan de noordzijde van het vliegveld belangrijke foerageergebieden. Het gaat 
om vele tientallen tot honderden gewone dwergvleermuizen, tientallen laatvliegers en enkele ruige 
dwergvleermuizen en baardvleermuizen. Foeragerende grootoorvleermuizen zijn alleen vastgesteld in 
Prins Bernhardpark, maar zijn lastig waar te nemen en foerageren vermoedelijk om meer plaatsen 
binnen het plangebied. 
 

5.11.2 Gunstige staat van instandhouding  
Gelet op de waarnemingen is het aannemelijk dat de vleermuizen binnen het plangebied onderdeel 
uitmaken van een netwerk van verschillende (deel)populaties. Belangrijke verblijfplaatsen met grote 
aantallen vleermuizen of een bijzondere functie als kraamverblijf of overwinteringslocatie zijn niet aan-
getroffen. Wel heeft het plangebied een belangrijke functie voor foeragerende vleermuizen (met name 
gewone dwergvleermuis) en zijn er een aantal belangrijke vliegroutes aanwezig. 
 
De gunstige staat van instandhouding (GSVI) dient getoetst te worden op lokale, soms regionale 
schaal (Dienst Regelingen, 2011). Als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen in de deelgebieden 
Luchthaven en Troned zullen de twee winterverblijven van gewone grootoorvleermuis op basis van 
het ‘worst-case’-scenario verdwijnen. Compensatie van deze verblijven is noodzakelijk en is beschre-
ven in het C&M-plan. De compensatieopgave van in totaal vier nieuwe winterverblijven is meegeno-
men in de ontwerpopgave van de Nieuwe EHS. Verwacht wordt dat het lokale, dan wel regionale net-
werk van winterverblijven voor deze soort, met deze maatregel voldoende is gewaarborgd en dat 
daarmee de GSVI wordt gegarandeerd. Ten aanzien van (het netwerk van) de zomer- en paarverblijf-
plaatsen worden er op basis van de in hoofdstuk 7 omschreven ontwikkelingen vooralsnog geen ne-
gatieve effecten verwacht die de GSVI aantasten. Het is echter waarschijnlijk dat er bij verkoop van 
gebouwen functiewijzigingen plaatsvinden, dan wel sloop of grondige verbouwingen, die wel effect 
hebben op verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen. Om de GSVI te garanderen worden 
daarom preventief maatregelen genomen door het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen in de 
vorm van vleermuiskasten en de mogelijke bouw van een vleermuistoren. De credits die zo ontstaan 
kunnen later eventueel worden ingezet bij verlies van de huidige verblijfplaatsen. Tevens wordt het 



  
Soortmanagementplan Luchthaven Twente 
 

 

57 

zgn. ‘inclusief bouwen’ gepromoot en waar mogelijk ingezet om voorzieningen voor vleermuizen in 
nieuwbouw te creëren. 
 
Met betrekking tot vliegroutes en (belangrijke) foerageergebieden die samen met verblijfplaatsen de 
functionele leefomgeving van vleermuizen vormen, worden geen negatieve effecten verwacht die de 
GSVI van genoemde soorten in gevaar kunnen brengen. Mitigerende maatregelen, zoals bijvoorbeeld 
het aanbrengen van vleermuisvriendelijke verlichting en pré-compensatie van verblijfplaatsen moeten 
eventuele negatieve effecten al vroegtijdig wegnemen. 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van de huidige leefgebieden, in het bijzonder de winterverblijven en directe omgeving aan 
de noordkant van het vliegveld. Op zo kort mogelijke termijn worden als uitwerking van het Actieplan 
flora en fauna verspreid door het gebied vleermuiskasten opgehangen. Enkele bunkers worden om-
gebouwd tot overwinteringslocatie, voortkomend uit de compensatieopgave. Daarnaast wordt de bouw 
van een vleermuistoren overwogen, om het aanbod aan zomer- en kraamverblijven te vergroten. Maar 
ook de ontwikkeling van structuurrijke bosranden zal een positieve bijdrage leveren aan het leefgebied 
van vleermuizen door een grotere randlengte en een naar verwachting rijker aanbod aan insecten. 
Vervolgens worden er door de natuurontwikkeling binnen de Nieuwe EHS nieuwe foerageer- en leef-
gebieden gecreëerd (stap 3). 
 

5.11.3 Planning  
De ontwikkeling van het plangebied aan de noordzijde van het vliegveld is op moment nog onduidelijk 
en sterk afhankelijk van de planning van de exploitant(en). Start van de ontwikkeling van (delen van) 
het deelgebied Luchthaven staat gepland vanaf juli 2014 middels het bouwrijp maken, maar wordt nog 
voorafgegaan door het munitieonderzoek en plaatselijke bodemsanering. De ontwikkeling van Leisu-
re-Noord staat gepland vanaf februari 2016, de planning voor het deelgebied Troned is nog niet be-
kend. Realisatie van de nieuwe EHS staat gepland in de tweede helft van 2014. In de winter van 
2013/2014 worden de maatregelen uit het Actieplan flora en fauna binnen de Nieuwe EHS uitgevoerd. 
Het realiseren van de compensatieopgave dient zo spoedig mogelijk te geschieden, daar het naar 
verwachting minimaal 2 tot 3 seizoenen duurt voordat een winterverblijf wordt ontdekt. Zomerverblijf-
plaatsen worden in de regel eerder ontdekt maar ook hier geldt een gewennings- en ontdekkingstijd 
van enkele jaren. Het vroegtijdig aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen, bijvoorbeeld in de vorm 
van vleermuiskasten, is belangrijk zodat de ‘credits’ kunnen worden ingezet bij verlies van verblijf-
plaatsen door ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving. Een ander belangrijk aandachtspunt met be-
trekking tot planning en verblijfplaatsen van vleermuizen wordt in het kader op de volgende pagina 
toegelicht. 
 

5.11.4 Uitvoering van werkzaamheden  
Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de kwetsbare perio-
de van de soort(en). Dit geldt met name voor de voortplantingstijd van eind april tot half juli en bij 
overwinterende dieren de periode van half oktober tot eind maart. Het uitvoeren van verstorende 
werkzaamheden dient buiten deze periodes plaats te vinden, tenzij er voortijdig (mitigerende) maatre-
gelen zijn getroffen, waardoor de aanwezigheid van dieren, dan wel verstoring kan worden uitgeslo-
ten. Sturend daarin is ook het aanbieden van geschikt leefgebied en verblijfplaatsen in de omgeving 
als alternatief. Een maatregel waarbij een terrein ongeschikt wordt gemaakt als leefgebied vindt dus 
gelijktijdig plaats met het aanbieden en handhaven van geschikt, alternatief biotoop in de omgeving. 
Het is een gedragsregel die past bij het nieuwe denken en werken binnen de Flora- en faunawet, 
waarbij niet langer al het geschikte leefgebied of biotoop binnen het werkgebied wordt verwijderd, 
maar waarin een fasering plaatsvindt om de GSVI te garanderen. 
 
Veel vleermuissoorten zijn gevoelig voor verlichting. Werkzaamheden vinden dat ook bij voorkeur 
overdag plaats als de dieren niet actief zijn. Indien er toch in de avonduren wordt gewerkt is een be-
perking van lichthinder noodzakelijk, bijvoorbeeld door het afschermen van de lichtbron. Daar waar 
mogelijk sprake is van verstoring wordt bij buitenverlichting vleermuisvriendelijke verlichting toegepast. 
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Dit zijn strooilichtbeperkende armaturen met amberkleurig licht, waarvan is aangetoond dat vleermui-
zen van dit soort licht het minste hinder ondervinden.  
 
Voorafgaand aan verstorende werkzaamheden in of direct rond gebouwen dient te worden vastge-
steld of er vleermuizen in de objecten aanwezig zijn. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar 
onderstaand kader. 
 
 

Een inspectie naar vleermuisverblijven in gebouwen 
 
Vleermuizen maken gebruik van een netwerk van verblijfplaatsen. Hoewel ze hierin redelijk plaatstrouw 
zijn, wisselt de samenstelling en het gebruik van deze verblijfplaatsen door het jaar heen, maar ook tus-
sen verschillende jaren. Het is zeer waarschijnlijk dat binnen het plangebied meer verblijfplaatsen in 
gebouwen aanwezig zijn dan er in 2010 zijn vastgesteld. Omdat vleermuizen alleen tijdens het zomer-
halfjaar goed waarneembaar zijn (lees: hoorbaar)  en overwinterende vleermuizen vaak wegkruipen op 
onzichtbare plekken zoals in spouwmuren en in kleine kieren, is het erg lastig om de aan- of afwezig-
heid van vleermuizen in gebouwen vast te stellen. Dit is eigenlijk alleen mogelijk in het zomerhalfjaar als 
de dieren zich door middel van hun sonargeluiden verraden. Dit betekent dat inspecties (naar zomer-
verblijven) eigenlijk alleen in het zomerhalfjaar kunnen plaatsvinden. Het vraagt om een zorgvuldige 
planning bij bijvoorbeeld de sloop, waarbij rekening wordt gehouden met de (on)mogelijkheden bij het 
uitvoeren van dit soort veldwerk. Een vraag om inspectie van een te slopen gebouw in het winterhalfjaar 
kan dus betekenen dat de sloop moet worden uitgesteld tot na de inspectie in het zomerhalfjaar. Daarbij 
komt dat inspecties zijn gebonden aan regelgeving uit het Vleermuisprotocol, wat kan betekenen dat 
een gebouw meerdere keren tijdens het zomerhalfjaar geïnspecteerd moet worden. 
 

 
 
Tijdens de biotopenkartering zijn de belangrijkste gebouwen binnen het plangebied op basis van expert 
judgement visueel (van de buitenzijde) beoordeeld op hun geschiktheid als vleermuisverblijfplaats. De 
resultaten worden weergegeven in de kaartbeelden in bijlage 2. Een voorbeeld wordt weergegeven in 
onderstaande figuur. Daarbij worden vier categorieën onderscheiden: “onbekend”, “ongeschikt”, “poten-
tieel geschikt” en “aanwezig”. Voor de gebouwen die zijn aangemerkt als “ongeschikt” is een nadere 
inspectie op vleermuisverblijfplaatsen niet nodig. Voor de objecten die zijn weergegeven als “potentieel 
geschikt” kan een nadere inspectie wel noodzakelijk zijn, evenals voor de objecten die staan vermeld 
als “onbekend”. Dit is echter afhankelijk wat men met het betreffende object van plan is en de eventuele 
effecten op aanwezige vleermuizen. De vierde groep “aanwezig” betreft een klein aantal objecten waar-
in een verblijfplaats van vleermuizen is vastgesteld. 
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Figuur 23. Overzicht leefgebied en waarne-
mingen van boombewonende vleermuizen. 

5.12 Boombewonende vleermuizen 
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Voorbeeld seizoensritme: rosse vleermuis. 

 
 
 

5.12.1 Algemeen en ecologie 
 
Inleiding 
De groep van boombewonende soorten bestaat uit vijf 
soorten: rosse vleermuis, watervleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, baardvleermuis en ruige dwerg-
vleermuis. Boombewonende vleermuissoorten zijn 
soorten die gedurende het jaar of een deel van het jaar 
voornamelijk in bomen worden aangetroffen en zoda-
nig hiervan afhankelijk zijn in hun voortbestaan. De 
rosse vleermuis maakt jaarrond gebruik van verblijf-
plaatsen in bomen (boomholten), de watervleermuis 
alleen tijdens haar actieve periode in het zomerhalf-
jaar. Baardvleermuis, ruige dwergvleermuis en gewone 
grootoorvleermuis maken ebruik van verblijfplaatsen in 
bomen (in holten en achter loshangend schors), maar 
worden ook in gebouwen aangetroffen. Verblijfplaat-
sen, vliegroutes en foerageergebied(en) vormen ge-
zamenlijk het functionele leefgebied van vleermuizen. 
 
De soorten 
De rosse vleermuis wordt in vrijwel geheel Nederland 
aangetroffen, staat op de Rode Lijst als ‘kwetsbaar’ en 
vertoont op landelijke schaal een matige afname. De 
soort verblijft in Nederland vrijwel het gehele jaar in 
verblijfplaatsen in bomen en maakt daarbij vooral ge-
bruik van natuurlijke holtes zoals ingerotte spechtenga-
ten. Alleen bij extreem koude omstandigheden verlaten 
de dieren de verblijfplaatsen in bomen om te overwinte-
ren in gebouwen of grotten, maar dit is in Nederland nog 
niet vastgesteld. 
De watervleermuis wordt in Nederland in vrijwel het gehele land aangetroffen, staat niet op de Neder-
landse Rode Lijst en vertoont geen negatieve trend. Ze wordt in Nederland gedurende haar actieve 
periode veel in boomholten aangetroffen, maar in boomarme gebieden zoals in Friesland bewoont de 
soort ook gebouwen. De soort overwintert in ondergrondse verblijven, bunkers en ijskelders. Voor een 
beschrijving van de overige soorten wordt verwezen naar paragraaf 6.11. 
 
Verblijfplaatsen 
Verblijfplaatsen in bomen worden in Nederland voornamelijk gevonden in oude, inheemse boomsoor-
ten van vooral zomereik en beuk. Ook in Amerikaanse eik worden relatief veel verblijfplaatsen gevon-
den. Verblijfplaatsen in andere boomsoorten worden beduidend minder aangetroffen. Verblijfplaatsen 
bestaan uit natuurlijke holtes die naar boven zijn uitgerot, zodat de vleermuizen vrij kunnen hangen. 
De ingang is doorgaans vrij klein waardoor in de holte een min of meer stabiel milieu aanwezig is. Ook 
is sprake van een vrije aanvliegroute. Lang niet elke holte is dus geschikt voor vleermuizen. Maar ook 
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achter loshangend schors, en in kieren en spleten in bomen kunnen vleermuizen worden aangetrof-
fen. Elke soort maakt gebruik van een netwerk aan verschillende verblijfplaatsen binnen zijn leefge-
bied. Verschillende verblijfplaatsen kunnen elk hun specifieke functie hebben zoals een kraamverblijf, 
paar- of zomerverblijf, en bij rosse vleermuis ook als winterverblijf. 
 
Er zijn binnen het plangebied geen verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen vastgesteld. Wel wordt 
vermoed dat in een perceel oud beukenbos aan de westzijde van Prins Bernhardpark één of meerde-
re verblijfplaatsen van rosse vleermuis aanwezig zijn, en mogelijk ook van watervleermuis. Werfroe-
pende rosse vleermuizen of watervleermuizen zijn niet waargenomen. Er zijn dus geen aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van paarverblijven binnen het plangebied. 
 
Vliegroutes 
Vliegroutes worden door vleermuizen gebruikt als verbindingen in het netwerk van verblijfplaatsen en 
foerageergebieden en vormt daarmee een essentieel onderdeel van het leefgebied van vleermuizen. 
Ook wordt er langs de vliegroutes gefoerageerd. Vliegroutes bestaan vooral uit lintvormige beplantin-
gen zoals singels, houtwallen, laanstructuren, bosranden, heggen etc. Sommige soorten, waaronder 
watervleermuis maken ook gebruik van lijnvormige waterpartijen zoals sloten, kanalen en vaarten om-
zoomd met rietkragen of andere begeleidende beplanting. In opgaand bos kunnen bospaden een 
functie als vliegroute hebben. Het zijn vooral de kleinere vleermuissoorten die gebruik maken van op-
gaande beplantingen. De rosse vleermuis maakt geen gebruik van vliegroutes, hij vliegt op grotere 
hoogten ruim boven landschapselementen. De watervleermuis maakt hier wel gebruik van, maar er 
zijn binnen het plangebied geen vliegroutes aangetroffen. Van de baardvleermuis is een belangrijke 
vliegroute aangetroffen langs de Greftenberghoekweg. 
 
Foerageergebieden 
De rosse vleermuis is een soort die jaagt in open tot half open gebieden zoals weilanden, waterpartij-
en en langs bosranden. De watervleermuis prefereert het halfopen gebied zoals waterpartijen omge-
ven door bos, beschutte vaarten en kanalen, al komt de soort ook voor in open en waterrijke gebie-
den. De gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis en ruige dwergvleermuis jagen voornamelijk in 
het gesloten tot halfopen landschap, in de nabijheid van bos, houtwallen en dergelijke. 
Foeragerende rosse vleermuizen zijn vooral aangetroffen in de bosrijke omgeving aan de noordzijde 
van het vliegveld. Het gaat om maximaal enkele tientallen dieren per nacht. Van de watervleermuis is 
een concentratie van enkele tientallen dieren waargenomen boven de waterpartijen ten zuiden van 
Prins Bernhardpark buiten het plangebied. Bij de overige soorten gaat het om kleinere aantallen van 
slechts enkele dieren per nacht. 
 

5.12.2 Gunstige staat van instandhouding 
De gunstige staat van instandhouding (GSVI) dient getoetst te worden op lokale, soms regionale 
schaal (Dienst Regelingen, 2011). Gelet op de beperkte functie van het plangebied voor boombewo-
nende vleermuissoorten worden met de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen geen negatieve ef-
fecten verwacht die de GSVI van de beschreven soorten in gevaar kunnen brengen. Het is echter mo-
gelijk dat ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkelingen bomen met verblijfplaatsen zullen verdwijnen, 
met name in de omgeving van Prins Bernhardpark. Om de GSVI te garanderen worden daarom pre-
ventief maatregelen genomen door het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen in de vorm van 
vleermuiskasten en de mogelijke bouw van een vleermuistoren. Opgemerkt moet worden dat water-
vleermuis en rosse vleermuis tot nu toe maar weinig gebruik maken van dit soort nieuwe voorzienin-
gen. Dit in tegenstelling tot (deels) gebouwbewonende vleermuissoorten zoals gewone dwergvleer-
muis en gewone grootoorvleermuis. De credits die zo ontstaan kunnen later eventueel worden ingezet 
bij verlies van de huidige verblijfplaatsen. 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van de huidige leefgebieden, in het bijzonder de oudere bospercelen en bomen. Op zo 
kort mogelijke termijn worden als uitwerking van het Actieplan flora en fauna verspreid door het gebied 
vleermuiskasten opgehangen (stap 2). Daarnaast wordt de bouw van een vleermuistoren overwogen, 
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om het aanbod aan zomer- en kraamverblijven te vergroten. Maar ook de ontwikkeling van structuur-
rijke bosranden zal een positieve bijdrage leveren aan het leefgebied van vleermuizen door een grote-
re randlengte en een naar verwachting rijker aanbod aan insecten. Vervolgens worden er door de na-
tuurontwikkeling binnen de Nieuwe EHS nieuwe foerageer- en leefgebieden gecreëerd (stap 3). 
 
Binnen de gehele projectlocatie zijn er een aantal deelgebieden waarbinnen zich geschikte verblijf-
plaatsen voor vleermuizen kunnen bevinden. Het gaat hier met name om bospercelen met oud loof-
hout die voorkomen in de deelgebieden van De Strip en Prins Bernhardpark. Ook aan de noordzijde 
van het plangebied zijn er mogelijkheden voor boombewonende vleermuizen, vooral in restanten van 
oude laanstructuren. 
 

5.12.3 Planning  
De ontwikkeling van de deelgebieden Strip en Oostkamp staat gepland vanaf maart 2015, voor de 
ontwikkelingen aan de noordzijde van het vliegveld vanaf juli 2014 en voor Prins Bernhardpark vanaf 
september 2015. Voordat er oude beplanting wordt verwijderd kan een controle noodzakelijk zijn in 
verband met de mogelijke aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen. Daarbij gelden in prin-
cipe dezelfde aandachtspunten als aangegeven in het kader in paragraaf 5.11.4. 
 

5.12.4 Uitvoering van werkzaamheden 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de kwetsbare perio-
de van de soort. Dit geldt met name voor de voortplantingstijd eind april tot half juli en bij overwinte-
rende dieren van half oktober tot eind maart. Het uitvoeren van verstorende werkzaamheden dient 
buiten deze periode plaats te vinden, tenzij er voortijdig (mitigerende) maatregelen zijn getroffen, 
waardoor de aanwezigheid van dieren, dan wel verstoring kan worden uitgesloten. Sturend daarin is 
ook het aanbieden van geschikt leefgebied en verblijfplaatsen in de omgeving als alternatief. Een 
maatregel waarbij een terrein ongeschikt wordt gemaakt als leefgebied vindt dus gelijktijdig plaats met 
het handhaven van geschikt, alternatief biotoop in de omgeving. Het is een gedragsregel die past bij 
het nieuwe denken en werken binnen de Flora- en faunawet, waarbij niet langer al het geschikte leef-
gebied of biotoop binnen het werkgebied wordt verwijderd, maar waarin een fasering plaatsvindt om 
de GSVI te garanderen. 
 
Veel vleermuissoorten zijn gevoelig voor verlichting, zoals bijvoorbeeld de watervleermuis. Werk-
zaamheden vinden dat ook bij voorkeur overdag plaats als de dieren niet actief zijn. Indien er toch in 
de avonduren wordt gewerkt is een beperking van lichthinder noodzakelijk, bijvoorbeeld door het af-
schermen van de lichtbron. Daar waar mogelijk sprake is van verstoring wordt bij buitenverlichting 
vleermuisvriendelijke verlichting toegepast. Dit zijn strooilichtbeperkende armaturen met amberkleurig 
licht, waarvan is aangetoond dat vleermuizen van dit soort licht het minste hinder ondervinden.  
 
Voorafgaand aan verstorende werkzaamheden in of direct rond bomen dient te worden vastgesteld of 
er vleermuizen in de objecten aanwezig zijn. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 
kader bij paragraaf 5.11.4. Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehou-
den met de kwetsbare periode van de soort. Dit geldt met name voor de voortplantingstijd eind april tot 
half juli en bij overwinterende dieren van half oktober tot eind maart. Het uitvoeren van verstorende 
werkzaamheden dient buiten deze periode plaats te vinden, tenzij er voortijdig (mitigerende) maatre-
gelen zijn getroffen, waardoor de aanwezigheid van dieren, dan wel verstoring kan worden uitgeslo-
ten. Sturend daarin is ook het aanbieden van geschikt leefgebied en verblijfplaatsen in de omgeving 
als alternatief. Een maatregel waarbij een terrein ongeschikt wordt gemaakt als leefgebied vindt dus 
gelijktijdig plaats met het handhaven van geschikt, alternatief biotoop in de omgeving. Het is een ge-
dragsregel die past bij het nieuwe denken en werken binnen de Flora- en faunawet, waarbij niet langer 
al het geschikte leefgebied of biotoop binnen het werkgebied wordt verwijderd, maar waarin een fase-
ring plaatsvindt om de GSVI te garanderen. 
Voordat er oude beplanting wordt verwijderd kan er dus een controle noodzakelijk zijn in verband met 
de mogelijke aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen. Daarbij gelden in principe dezelfde 
aandachtspunten als aangegeven in het kader bij paragraaf 5.11.4. Boomholten kunnen (aanvullend) 
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op geschiktheid als vleermuisverblijfplaats of de aanwezigheid van vleermuizen worden gecontroleerd 
met behulp van een zgn. ‘boomcamera’. Dit is een infrarood-camera die op een telescoopstok gemon-
teerd is waarmee boomholten tot een hoogte van circa 6 meter kunnen worden geïnspecteerd. De 
methode wordt vooral ingezet om kort voor kap nog een laatste inspectie uit te voeren, maar zegt ui-
teraard weinig tot niets of de holte al dan niet een functie heeft voor vleermuizen op een ander tijdstip 
in het jaar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figuur 24. Gewone (bruine) grootoorvleermuis (links) en (gewone) baardvleermuis (rechts). Foto grootoor-
vleermuis R.J. Koops, baardvleermuis P. v. Oudheusden). 
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Figuur 24. Overzicht waarnemingen grondge-
bonden zoogdieren. 
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Voorbeeld seizoensritme: steenmarter. 

 
 

5.13.1 Algemeen en ecologie 
De groep van grondgebonden zoogdieren in dit SMP 
betreft slechts twee soorten: steenmarter en eekhoorn. 
De steenmarter wordt in Nederland voornamelijk aange-
troffen op de pleistocene zandgronden, staat niet op de 
Nederlandse Rode Lijst en breidt zich juist sterk uit. De 
eekhoorn komt verspreid over vrijwel het gehele land, 
maar mijdt grootschalige, open gebieden. De soort staat 
niet op de Nederlandse Rode Lijst en vertoont geen ne-
gatieve trend. 
 
De steenmarter wordt aangetroffen in een uitgebreid 
scala aan leefgebieden en is een echte cultuurvolger. 
Naast het leefgebied in het landelijk gebied, dat bij voor-
keur bestaat uit een kleinschalig cultuurlandschap, bos-
sen en kleine dorpskernen, wordt de soort ook aange-
troffen in grotere dorpen en steden. In de regio komt de 
soort algemeen voor. Evenals bij vleermuizen maakt de 
steenmarter gebruik van een netwerk aan verblijfplaat-
sen. Het gaat om rustige, beschutte, warme en droge 
plekken. Deze bevinden zich vaak in gebouwen, zoals 
scholen, kerken bedrijfspanden, maar ook in woonhui-
zen. In woonhuizen vindt de steenmarter onderdak in 
spouwmuren, onder dakpannen en op zolders. ’s Zo-
mers wordt de soort ook rustend aangetroffen in tuinen 
plantsoenen, greppels, takkenhopen, steenhopen etc. 
De soort staat bekend als honkvast en territoria worden 
verdedigd tegen soortgenoten. Een territorium in het 
buitengebied beslaat gemiddeld zo’n 150 hectare bij 
mannetjes en zo’n 100 hectare voor vrouwtjes. In stedelijk gebied zijn de territoria gemiddeld kleiner, 
resp. 78 en 34 hectare. De steenmarter brengt per jaar één worp jongen groot, gemiddeld gaat het om 
drie jongen per worp. Het voedsel van de soort is divers en bestaat uit zoogdieren, vogels, eieren, in-
secten, andere ongewervelden terwijl ook noten en bessen worden gegeten. Het is een nachtactieve 
soort. 
 
De eekhoorn wordt vooral aangetroffen in naaldbos (met voorkeur voor grove den) en gemengd bos, 
maar ze komen ook algemeen voor in stadsranden, tuinen en parken. Ze zijn vooral in de vroege och-
tenduren en namiddag actief. Eekhoorns leven alleen en hebben een eigen leefgebied, maar alleen 
het slaapnest worden verdedigd tegen soortgenoten in de omgeving. Alleen in de paartijd trekken 
mannetje en wijfje gezamenlijk op. Naast een hoofdnest gebruikt een eekhoorn nog zo’n 5 à 6 reser-
venesten. Ze gebruiken met name takkennesten, oude kraaiennesten, boomholten en grote nestkas-
ten als verblijfplaats. Van december tot en met februari en van mei tot juni plant de soort zich voort. In 
slechte voedseljaren vervalt de eerste periode. Na een draagtijd van 5-6 weken worden de jongen 
circa 10 weken gezoogd. In gunstige jaren kan een vrouwtje twee worpen jongen grootbrengen die 
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gemiddeld bestaan uit drie tot vijf jongen. Het voedsel van de eekhoorn is voornamelijk plantaardig 
met een voorkeur voor zaden van de grove den, beukennootjes, eikels maar ook eieren en jonge vo-
gels worden soms gegeten. 
 

5.13.2 Gunstige staat van instandhouding 
De steenmarter is aangetroffen binnen de deellocaties Luchthaven en de Strip, waarbij in totaliteit 
twee territoria zijn aangetroffen, dit op basis van sporen van terreinafbakening. Gelet op het voedsel-
aanbod en het grote aantal mogelijke verblijfplaatsen ligt het werkelijke aantal territoria en dieren in 
het gebied waarschijnlijk wat hoger, naar verwachting tot maximaal 10 volwassen dieren.  
Van de eekhoorn zijn binnen het plangebied relatief weinig waarnemingen gedaan. Een indicatie dat 
het gaat om vrij kleine aantallen. Eekhoorns zijn waargenomen in de meest bosrijke deelgebieden van 
De Strip, aan de noordzijde van het vliegveld en in Prins Bernhardpark. Het plangebied heeft voor 
beide soorten een functie van leefgebied waarin ze jaarrond verblijven. De GSVI wordt beoordeeld op 
regionale schaal en is in gevaar als de deelpopulaties niet meer als zodanig kunnen functioneren. 
 
Gelet op de voorgenomen ontwikkelingen en de biotoopvoorkeur van beide soorten blijft de GSVI van 
beide soorten gewaarborgd. Beide soorten staan niet bekend als bijzonder kritisch, zijn in meer of 
mindere mate cultuurvolgers en zullen ook na de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen voldoende 
leefgebied behouden. Een negatief effect vormt wel een toename van de verkeersintensiteit, waardoor 
de kans op sterfte door aanrijding wordt vergroot. Voor de steenmarter kan het aantal (potentiële) ver-
blijfplaatsen flink afnemen wanneer aan nu nog leegstaande loodsen en bunkers nieuwe functies wor-
den toegekend. Om die reden worden tijdig alternatieve verblijfplaatsen gecreëerd in de vorm van tak-
kenhopen en enkele kleinere gebouwen. Voor de eekhoorn vormt de belangrijkste maatregel het be-
houd van voldoende oude bomen en bos, zodat er voldoende ruimte voor verblijfplaatsen blijft. Ook de 
aanplant van nieuw bos zal (op termijn) leiden tot nieuwe leefgebieden.  
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van de huidige leefgebieden en verblijfplaatsen in gebouwen (bij steenmarter). Als uitwer-
king van het Actieplan flora en fauna worden op zo kort mogelijke termijn takkenhopen als marter-
voorzieningen gecreëerd en worden enkele gebouwen ingericht als verblijfplaats voor de soort (stap 
2). Tevens wordt een deel van het nieuwe bos aangeplant in de EHS aangeplant. Vervolgens worden 
binnen de Nieuwe EHS nieuwe leefgebieden gecreëerd (stap 3). De nieuwe leefgebieden zijn dusda-
nig gesitueerd dat ze een brede corridor vormen, om zo de uitwisselingsmogelijkheden met populaties 
in de omgeving te optimaliseren. 
 

5.13.3 Planning  
Maatregelen zoals de aanleg van marterhopen en het handhaven van te slopen gebouwen kennen 
geen voorkeursperiode wat betreft realisatie.  
 

5.13.4 Uitvoeren van werkzaamheden 
Voorafgaand aan verstorende werkzaamheden zoals de kap van bos of sloop en verbouwing van ge-
bouwen dient te worden vastgesteld of er steenmarter of eekhoorn binnen het werkgebied aanwezig 
is. Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de kwetsbare pe-
riode van de soort. Bij zowel steenmarter als eekhoorn gaat het met name om de voortplantingsperio-
de wanneer in de verblijfplaats jongen aanwezig zijn. Kap van bos en bomen kan op locaties waar 
eekhoorn voorkomt het beste plaatsvinden in de periode augustus tot december. Bij steenmarter is 
grofweg de periode van augustus tot maart de beste periode voor uitvoering. Sturend bij de steenmar-
ter is ook het aanbieden van geschikt leefgebied en verblijfplaatsen in de omgeving als alternatief. 
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Figuur 25. Overzicht groeiplaatsen en waar-
nemingen van flora. 
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Voorbeeld seizoensritme: wilde marjolein. 

 
 

5.14.1 Algemeen en ecologie 
Binnen het plangebied zijn een aantal strikter beschermde 
plantensoorten aangetroffen die zijn opgenomen in dit 
SMP. Het gaat om rietorchis, steenanjer en wilde marjolein. 
De rietorchis groeit op zonnige tot licht beschaduwde, 
vochtige tot natte, zomers hoogstens oppervlakkig uitdro-
gende standplaatsen. De bodem bestaat uit min of meer 
basenrijke en voedselrijke tot matig zure, neutrale zand-
grond, veengrond of klei. In Nederland komt de rietorchis 
verspreid door vrijwel het gehele land voor, maar is slechts 
op een beperkt aantal plaatsen talrijk. 
De steenanjer is een overblijvende, laagblijvende plant 
waarvan de verspreiding in Nederland zich beperkt tot de 
oostelijk helft van het land. De soort wordt voornamelijk op 
standplaatsen aangetroffen die zich in de volle zon bevin-
den, in droge graslanden, onder kalkarme maar niet voed-
selarme omstandigheden. De soort verdraagt lichte betre-
ding goed maar verdwijnt bij bemesting. 
De wilde marjolein wordt in Nederland vooral aangetroffen 
in Limburg en langs de grote rivieren. De soort groeit op 
zonnige, soms zwak beschaduwde vrij droge plaatsen, op 
matig voedselrijke, meestal neutrale bodems. De soort is 
bestand tegen begrazing, maar onder intensieve omstan-
digheden verdwijnt de soort. De soorten zijn overblijvende 
planten. De rietorchis kent een bloeitijd van mei tot juli, de 
steenanjer van juni tot september en de wilde marjolein van 
juli tot september.  
Van de drie soorten staat alleen de steenanjer op de Rode Lijst vermeld als ‘kwetsbaar’. In hoeverre 
de groeiplaatsen van de drie soorten op het vliegveld van natuurlijke oorsprong zijn of ontstaan zijn 
door inzaaien, is onduidelijk. 
 

5.14.2 Gunstige staat van instandhouding 
De rietorchis komt verspreid en pleksgewijs in het bloemrijke grasland over het vliegveld voor. Het 
gaat vaak om een tiental exemplaren. Binnen de Nieuwe EHS ligt een meer omvangrijke groeiplaats 
waar enkele honderden exemplaren groeien. De steenanjer komt vooral in de nabijheid van de start- 
en landingsbanen voor. Het gaat om maximaal enkele tientallen exemplaren. Wilde marjolein wordt 
eveneens aangetroffen rondom de hoofdbaan. Recent is een groeiplaats ontdekt van enkele tientallen 
exemplaren op en rond de parkeerplaatsen bij de gebouwen C35 en C36 op Oostkamp (niet op kaart).  
 
De gunstige staat van instandhouding is naar verwachting bij geen van de drie soorten in gevaar. De 
groeiplaatsen blijven grotendeels ongewijzigd aanwezig of worden, zoals in de Nieuwe EHS, ingepast. 
Belangrijke groeiplaatsen van met name rietorchis in de Nieuwe EHS worden gemarkeerd, uitgeras-
terd en waar mogelijk ontzien en gehandhaafd. Eventueel worden planten verplant naar geschikte, 
nieuwe groeiplaatsen. Aandachtspunt is de aanwezigheid van wilde marjolein rond de parkeerplaat-
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sen in Oostkamp die als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zal verdwijnen. Voorgesteld 
wordt om deze planten tijdig te verplanten naar nieuwe groeiplaatsen in de omgeving. 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van de huidige groeiplaatsen en het voorzetten van het huidige (verschralings)beheer. 
Stap 2 betreft het ontwikkelen van nieuwe groeiplaatsen in de Nieuwe EHS. 
 

5.14.3 Planning  
De ruimtelijke ontwikkeling binnen de deellocatie Oostkamp staat gepland vanaf maart 2015, waarbij 
er naar verwachting gefaseerd werkzaamheden plaatsvinden. Voorgesteld wordt om de wilde marjo-
lein hier te verplanten, waarbij rekening wordt gehouden met de bloeitijd en zaadzetting van de soort. 
Aandachtspunt is ook de periode waarin de soort in het veld herkend kan worden en dus niet is afge-
storven en afgemaaid.  
 

5.14.4 Uitvoeren van werkzaamheden 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de kwetsbare perio-
de van de soort, in deze situatie de periode van bloei en zaadzetting. Exemplaren die niet kunnen 
worden gehandhaafd worden verplant naar geschikte groeiplaatsen in de omgeving. Aandachtspunt 
daarbij is de periode van verplanten en de weersomstandigheden (geen vorst, geen droogte). 
 
 
 
 

    

Figuur 26. Steenanjer (links) en wilde marjolein (rechts). Foto’s Eelerwoude. 



  
Soortmanagementplan Luchthaven Twente 
 

 

67 

 

5.15 Vestiging van nieuwe beschermde soorten 

5.15.1 Inleiding 
Zoals aangegeven in het begin van dit hoofdstuk zijn er sinds het uitgebreide onderzoek in 2010 rond 
het vliegveld diverse ‘nieuwe’ soorten in de omgeving ontdekt die mogelijk ook al binnen het plange-
bied voorkomen. Aanwezigheid of vestiging van een aantal van deze soorten binnen het plangebied 
kan grote consequenties hebben en vraagt om tijdige sturing en geleiding naar locaties waar deze 
soorten zich duurzaam kunnen vestigen. In deze paragraaf staan we kort stil bij deze soorten, zonder 
de indruk te wekken daarin volledig te willen zijn. Flora en fauna is nu eenmaal dynamisch en constant 
aan wijzigingen onderhevig. Vertrek of vestiging van een soort is daardoor altijd mogelijk. We staan 
stil bij de volgende soorten: 
 

 Grauwe klauwier 

 Kleine plevier 

 Kwartel 

 Kortsnavelboomkruiper 

 Middelste Bonte Specht 

 Ransuil 

 Boommarter 

 Das 

 Bosvleermuis 

 Franjestaart 

 Vale vleermuis 

 Heikikker 

Vogels 
De grauwe klauwier is een vogel van kleinschalig cultuurlandschap met hagen en houtwallen. Ook 
wordt de soort aangetroffen in en rondom veengebieden. In 2011 heeft de soort gebroed op de Lon-
nekerberg (waarneming.nl). Het areaal aan extensief beheerd bloemrijk grasland en de aanwezigheid 
van opgaande structuren met doornstruiken langs de randen voldoen naar verwachting aan de habita-
teisen van de soort. Aanwezigheid van de soort heeft geen directe consequenties. 
 
De kleine plevier broedt voornamelijk op schaars begroeide terreinen zoals pioniervegetaties en par-
keerterreinen. In 2010 zijn er twee territoria buiten de projectlocatie aangetroffen in de nieuw ingerich-
te natuur ten noorden van het plangebied. In 2013 is een mogelijk broedpaar aangetroffen in de nabij-
heid van de deellocatie Deventerpoort. Het is een pionier die graag gebruik maakt van kale, zandige 
terreinen die ondermeer ontstaan bij het bouwrijp maken van gronden. Aanwezigheid van de soort 
heeft geen directe consequenties, maar kan wel leiden tot beperkingen in de uitvoering (werken buiten 
het broedseizoen, ondanks eerder genomen maatregelen om vestiging van broedvogels te voorko-
men). 
 
De kwartel is een laat in het seizoen broedende soort die voornamelijk in akkerbouwgebieden en ex-
tensief beheerde graslanden wordt aangetroffen. De aantallen die in Nederland broeden zijn onderhe-
vig aan sterke aantalsschommelingen, welke waarschijnlijk worden veroorzaakt door variabele om-
standigheden in Zuid-Europese broedgebieden. In 2010 is in het plangebied één territorium van de 
kwartel vastgesteld in het deelgebied Nieuwe EHS. Het is waarschijnlijk dat de kwartel jaarlijks als 
broedvogel op het vliegveld voorkomt. De soort wordt hier vermeld in het kader van de algemene 
zorgplicht van de Flora- en faunawet. Aanwezigheid van de kwartel vormt een extra argument om de 
bloemrijke graslanden op zijn vroegst vanaf half juli te maaien (liever nog vanaf half augustus. Aanwe-
zigheid van de soort heeft geen directe consequenties. 
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De kortsnavelboomkruiper is de Midden-Europese ondersoort van de taigaboomkruiper en bewoond 
gemengde oude bossen waarbij de soort voornamelijk op aangetroffen op de scheidslijn tussen loof- 
en naaldbos. De soort is een zeldzame broedvogel in de regio. De belangrijkste broedgebieden in de 
omgeving liggen op de Lonnekerberg, het Haagse bos nabij Oldenzaal en Landgoed Egheria tussen 
Oldenzaal en de Lutte (waarneming.nl, pers observatie Bert Haamberg). Binnen het plangebied is er 
geschikt habitat aanwezig op het Prins Bernhard Park, De Strip en Oostkamp. Aanwezigheid van de 
soort binnen het plangebied geeft een extra argument om oude beplanting zoveel mogelijk te handha-
ven, maar heeft geen directe consequenties. 
 
De middelste bonte specht is een soort met een voorkeur voor oude eikenbossen. Van enkele broed-
paren in 2005 zijn de aantallen gestegen naar 153 territoria in 2012 in geheel Twente (jaarverslag 
2012, VWG Losser). Een aantal van deze paren bevond zich bovendien in “secundair” habitat, een 
indicatie dat de soort nu ook genoegen neemt met minder geschikt habitat. Potentieel habitat binnen 
het plangebied is op diverse plaatsen binnen het plangebied aanwezig maar vooral in Prins Bernhard 
Park, De Strip, Oostkamp en aan de noordzijde rondom de laanstructuren in de deellocaties Troned 
en Luchthaven. Aanwezigheid van de soort binnen het plangebied geeft een extra argument om oude 
beplanting zoveel mogelijk te handhaven, maar heeft geen directe consequenties. 
 
De ransuil is een soort die voornamelijk tot broeden komt in bospercelen met naaldhout. In 2010 is de 
soort op verschillende plaatsen net buiten het plangebied aangetroffen. Maar de soort kan op locaties 
met oud (naald)bos net zo goed binnen het plangebied voorkomen. Indien dit zich voordoet kan het 
aanvragen van een aanvulling op de generieke ontheffing noodzakelijk zijn, omdat de ransuil wordt 
beschouwd als een zgn. ‘jaarrond-soort’. 
  
Grondgebonden zoogdieren 
In de nabijheid van het plangebied is in de laatste jaren de aanwezigheid van boommarter en das 
vastgesteld (waarneming.nl). Beide soorten zijn voornamelijk aangetroffen op de Lonnekerberg en het 
Holthuis. Boommarter en das zijn bosgebonden soorten, waarbij de das ook veel in het (half)open 
agrarisch gebied foerageert op ondermeer regenwormen. Het is aannemelijk dat beide soorten ook 
binnen het plangebied voorkomen, hun leefgebieden omvatten namelijk vele tientallen hectares. 
Vooral de bosrijke deelgebieden van De Strip, Prins Bernhard Park, de Nieuwe EHS en de noordzijde 
van het vliegveld lijken kansrijke locaties. Aanwezigheid van verblijfplaatsen van boommarter (takken-
nest, holten in bomen en gebouwen) of das (holen in de grond) kan grote consequenties hebben op 
de planontwikkeling, omdat beide soorten een strikte bescherming genieten in de Flora- en faunawet. 
Alertheid op aanwezigheid van (verblijfplaatsen van) beide soorten is noodzakelijk. 
 
Vleermuizen 
In de omgeving van het plangebied zijn de vrij zeldzame franjestaart, bosvleermuis en zeer recentelijk 
de zeer zeldzame vale vleermuis aangetroffen. Een bunker op het Holthuis vormt al jaren een beken-
de winterverblijfplaats voor franjestaart en de aantallen lijken toe te nemen (Faunaonderzoek Twente, 

Landschap Overijssel, 2007). Onderzoek naar vleermuizen met behulp van mistnetten, heeft in 2011 de 
aanwezigheid van vale vleermuis vastgesteld in het Haagse Bos en meer recentelijk (2013) op de 
Lonnekerberg. Van de bosvleermuis zijn waarnemingen bekend van een populatie net ten zuiden van 
Enschede. Genoemde soorten zijn op basis van echolocatie lastig te onderscheiden en lokaliseren. 
Hoewel de soorten niet zijn aangetroffen binnen het plangebied is vestiging of aanwezigheid van deze 
soorten niet uit te sluiten. Het zijn voornamelijk boombewonende soorten die op locaties met oud bos 
(zoals binnen Prins Bernhard Park, De Strip, Luchthaven en Troned) voor kunnen komen. Aanwezig-
heid van verblijfplaatsen of belangrijke vliegroutes van deze soorten kan grote consequenties hebben 
op de planontwikkeling, omdat vleermuizen een strikte bescherming genieten in de Flora- en fauna-
wet. Alertheid op aanwezigheid van (verblijfplaatsen van) deze soorten is daarom noodzakelijk. 
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Heikikker 
De heikikker komt voornamelijk voor in natte delen van heideterreinen, in en rondom vennen onder 
voedselarme, iets zure omstandigheden. De soort is bekend van een aantal vindplaatsen in het Lon-
nekermeer en het Hartjesbosch op relatief korte afstand aan de noordzijde van het vliegveld (Fauna-
onderzoek Twente Landschap Overijssel, 2007). Het is niet ondenkbaar dat de soort zich binnen het 
projectgebied vestigt door de toename van het aantal geschikte voortplantingswateren in combinatie 
met het schrale bloemrijke grasland en heischrale vegetaties. Aanwezigheid of vestiging van de soort 
kan grote consequenties hebben op de planontwikkeling, omdat de heikikker een strikte bescherming 
geniet in de Flora- en faunawet. De gunstige staat van instandhouding zal daarbij niet snel in het ge-
ding zijn gelet op de plannen binnen de Nieuwe EHS en de biotoopeisen van de soort. Het heeft voor-
al consequenties bij de uitvoering van werkzaamheden door aanpassingen in de werkplanning. 
 
 
 
 

 
 
 Figuur 27. Grauwe klauwier (links) en kleine plevier (foto grauwe klauwier J. Plischke, kleine plevier M. Bonte). 
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6. RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN EN EFFECTENBEOORDELING 
 
 
 
 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de tot dusver bekende ruimtelijke ontwikkelingen per deelgebied beschreven. 
De effectenbeoordeling beperkt zich tot de hoofdlijnen en richt zich op aanleg- en ontwikkelingsfase 
en geeft tot zover mogelijk een beschrijving van effecten tijdens de gebruiksfase. Uitgangspunt hierin 
vormen de meest recente bronnen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling (situatie augustus 2013). 
In bijlage 3 wordt een aanvullende effectenbeoordeling gegeven, gebaseerd op een indeling per 
soortgroep. 
 
De effecten van de voorgenomen plannen op flora en fauna zijn al eerder beoordeeld in het Compen-
satie- en mitigatieplan (C&M-plan) van juni 2012 (Eelerwoude, 2012). Uiteraard op basis van de toen 
bekende plannen en ontwikkelingen. Aan de hand van de effectenbeoordeling in het C&M-plan is ver-
volgens een compensatie-opgave ontstaan, dat door Royal HaskoningDHV is meegenomen in het 
ontwerp van de Nieuwe EHS. Op basis van het C&M-plan zou een reguliere ontheffingsaanvraag Flo-
ra- en faunawet worden aangevraagd. De ontwikkelingen rond de Flora- en faunawet hebben echter 
ook niet stilgestaan en inmiddels is de keuze gemaakt om met dit Soortmanagementplan geen regu-
liere, maar een generieke ontheffing aan te vragen. 
Het zijn vooral de ontwikkelingen aan de noordkant van het vliegveld die een grote impact hebben op 
aanwezige soorten en natuurwaarden. Dit heeft geleid tot een forse compensatieopgave dat uiteinde-
lijk zijn plaats heeft gekregen in de Nieuwe EHS. Doordat bij de ontwikkelingen rond de Luchthaven, 
Troned en Leisure-Noord is uitgegaan van een zgn. ‘worst-case’-benadering zal de compensatieop-
gave hier niet groter worden dan berekend, en ontstaan mogelijk zelfs ‘credits’ omdat inmiddels duide-
lijk is dat veel van het groen en de leefgebieden van soorten aan de noordkant van het vliegveld inge-
past gaan worden en dus behouden blijven. Anderzijds kunnen wijzigingen in de ruimtelijke ontwikke-
lingen van andere deelgebieden wel weer leiden tot andere (compensatie)maatregelen. Centraal staat 
echter het waarborgen/behouden van de gunstige staat van instandhouding van de soort. Compensa-
tie vormt daarbij een middel, maar is dus geen doel op zich. 
 
De beschrijving in dit hoofdstuk is bedoeld om een beeld te geven van de voorgenomen plannen en 
ontwikkelingen. Vervolgens worden per deelgebied de effecten op hoofdlijnen beschreven. Met de 
middelen uit het SMP worden negatieve effecten waar mogelijk voorkomen en beperkt.  
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6.2 Voorgenomen ontwikkelingen per deelgebied 

6.2.1 Luchthaven en Infra-Noord 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkeling(en) 
De beschrijving van de van het deelgebied Luchthaven is gebaseerd op het Beeldkwaliteitplan Con-
cept 2, Luchthaven van 28 Maart 2013. Het uitgangspunt van dit beeldkwaliteitplan betreft de visuali-
satie van de Structuurvisie model B uit Juli 2009. De realisatie van de ontsluitingsweg (Infra-Noord) is 
gebaseerd op de visualisatie van het vastgestelde ontwerp van de Noordelijke Ontsluiting ADT van 2 
Augustus 2011. Binnen het Beeldkwaliteitplan zijn er twee varianten uitgewerkt met betrekking tot het 
airportcluster, waarbij de variant “Terminalcluster” een andere ruimtelijke invulling geeft aan de te rea-
liseren terminal. De ruimtelijke inpassing van de luchthaven gerelateerde bedrijvigheid is in beide ge-
vallen identiek. 
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Figuur 28. Weergave deelgebied Luchthaven (met vakindeling). De paarse lijnen geven de exploitatiegrenzen 
weer (Bron: ADT, 2013). 

Ontwikkeling van het deelgebied Luchthaven vindt plaats aan de noordzijde van de exploitatiegrens 
welke is aangegeven in figuur 28 (paarse lijnen van vakken 1 en 2). Aan de zuidzijde van deze exploi-
tatiegrens richting de hoofdbaan vinden in principe geen ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Entree vindt 
in de toekomstige situatie plaats aan de westkant van de deellocatie door middel van een nieuwe ont-
sluitingsweg met gescheiden rijbanen. De zuidzijde van de ontsluitingsweg wordt de beoogde locatie 
voor het realiseren van de terminal (vak 1), waarbij de terminal parallel loopt met de reeds aanwezige 
verharding. De terminal heeft een beoogd oppervlakte van 10.238 m². Aan de westzijde van de termi-
nal is ruimte gereserveerd voor parkeergelegenheid (binnen vak 1). Aan de noordzijde van de terminal 
(maar wel ten zuiden van de hoofdontsluitingsweg) is (bouw)ruimte gereserveerd voor een onder-
houdsruimte, luchthavenbrandweer en een verkeerstoren. De bebouwingshoogte is circa 20 meter 
met uitzondering van de verkeerstoren. Aan de noordzijde van de ontsluitingsweg is de beoogde ont-
wikkeling om parkeerruimte te creëren in combinatie met kantoorruimte/bedrijvigheid (vakken 3a en 
4a). Het bebouwingspercentage is maximaal 65%

1
 ook hiervoor geldt een maximale bebouwingshoog-

te van circa 20 meter. Eveneens is er aan de noordzijde van de ontsluitingsweg ruimte gereserveerd 
voor het realiseren van een hotel- en congresruimte en een parkeergarage (gestapeld parkeren, vak-
ken 3a en 5b). Ten noordoosten van de terminal en ten zuiden van de hoofdontsluitingsweg vindt er 
beoogde ontwikkeling plaats van luchthavengerelateerde bedrijvigheid (vak 4d en omgeving). Dit heeft 
een oppervlakte van 65.195m² met een bebouwingspercentage van circa 85%. Grenzend aan de 
deellocatie Troned is en blijft een locatie van Defensie aanwezig (witte vlakje in figuur 28).  
 
Beschermde soorten 
Binnen de deellocatie Luchthaven/Infra-Noord zijn een aantal categorie 5-broedvogelsoorten aange-
troffen. Het gaat om de volgende soorten: bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, bosuil, 
braamsluiper, ekster, geelgors, gekraagde roodstaart, glanskop, graspieper, groene specht, grote 
bonte specht, kleine bonte specht, kneu, koolmees, pimpelmees, torenvalk, veldleeuwerik en zwarte 
kraai. Binnen het deelgebied is een populatie van het strikt beschermde heideblauwtje (dagvlinder) 

                                                      
 
1
 Uit: Structuurvisie, juli 2009 bijlage 2.1.1 in combinatie met het Beeldkwaliteitsplan, maart 2013. 
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aanwezig. De levendbarende hagedis is op minimaal drie locaties binnen het deelgebied aangetroffen, 
maar komt waarschijnlijk op meer plaatsen voor. Het plangebied maakt onderdeel uit van het landbio-
toop van de poelkikker. In een van de aanwezige bunkers is een winterverblijfplaats van de strikt be-
schermde gewone grootoorvleermuis vastgesteld (bunker B9). Daarnaast is er een vliegroute vastge-
steld langs de bosranden van de Vliegveldstraat waar met name gewone dwergvleermuis gebruik van 
maakt. De opgaande beplanting langs de Sniedersveldweg maakt onderdeel uit van een vliegroute 
van laatvliegers. Van de groep van grondgebonden zoogdieren zijn steenmarter en eekhoorn binnen 
het deelgebied vastgesteld. Langs de hoofdbaan aan de oostzijde van het deelgebied zijn een viertal 
groeiplaatsen van steenanjer en drie groeiplaatsen van wilde marjolein aanwezig. 
 
Effecten 
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen in het plangebied kunnen op verschillende manieren 
effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Het gaat om: 
 

 Verdwijnen van leefgebied door ruimtebeslag met bebouwing, infrastructuur etc. 

 Veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied (stikstofdepositie, verdroging, vernatting etc.) 

 Uitstralingseffecten ten gevolge van de aanleg en de aanwezigheid van bebouwing, bedrijvig-
heid, infrastructuur in de vorm visuele verstoring of verstoring door verlichting en geluid 

 Directe sterfte door aanvaringen met verkeer en vliegtuigen 

 Barrièrewerking 
 
De effecten van de voorgenomen ontwikkelingen zijn reeds uitvoerig getoetst en besproken en in de 
MER van het Luchthavenbesluit Twente (Arcadis, december 2012) en de MER ADT-Middengebied 
(Arcadis, sept. 2013). In aanvulling is in bijlage 3 een effectenbeoordeling per soort(groep) opgeno-
men. Met betrekking tot de vijf vogelsoorten kneu, geelgors, braamsluiper, graspieper en veldleeuwe-
rik zijn de effecten beoordeeld in een tweetal rapporten van Sovon, namelijk de ‘Beoordeling alterna-
tieve inrichting Vliegveld Twente op de duurzaamheid van regionale populaties broedvogels’ en het 
rapport ‘Beoordeling duurzaamheid regionale populaties op broedvogels Vliegveld Twente’ (Sovon, 
2013). 
 
Eindconclusies in de verschillende rapportages, de eigen effectenbeoordeling in bijlage 3, en in het 
bijzonder de rapportage van Sovon in het kader van de beoordeling van de alternatieve inrichting (het 
Definitief Ontwerp), is dat met de voorgestelde (mitigerende en compenserende) maatregelen voor 
alle beschermde soorten de gunstige staat van instandhouding (GSVI) behouden blijft. Voor drie van 
de vijf hierboven genoemde vogelsoorten wordt wel een afname van de huidige populatie verwacht. 
Het gaat om braamsluiper, geelgors en kneu. Deze verwachte afname is (deels) te mitigeren door 
bosaanplant en de ontwikkeling van structuurrijke bosranden met struiken. Bij graspieper wordt juist 
een toename van de populatie verwacht.  
Bij de vijfde soort, de veldleeuwerik werd bij de beoordeling van de het Voorlopige Ontwerp van de 
Nieuwe EHS een sterke afname verwacht en wordt geconcludeerd dat er sprake is van een wezenlijk 
negatieve invloed op de GSVI. Naar aanleiding van deze conclusies is het ontwerp aangepast en is 
het nieuwe ontwerp als alternatief opnieuw door Sovon getoetst. Op basis van dit kaartbeeld wordt 
geconcludeerd dat de populatie zich naar verwachting stabiliseert rond de 100 broedparen. Van een 
wezenlijk negatief effect op de GSVI is in deze situatie geen sprake meer. 
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* In de sinds augustus 2009 geldende ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ zijn in categorie 5 van deze lijst 
een aantal vogelsoorten opgenomen die ook binnen het plangebied zijn aangetroffen. Het gaat om een groep van broedvo-
gelsoorten die vaak terugkeert naar de plaats waar ze hebben gebroed, maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om, 
als de broedplaats door bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen verloren is gegaan, uit te wijken naar andere locaties in de 
omgeving. De soorten uit categorie 5 vragen om extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Nesten 
van categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat 
rechtvaardigen. 

6.2.2 Leisure Noord 
 

 
 
 
 
Ontwikkeling(en) 
De meest recente ruimtelijke ontwikkelingen met betrekking tot de deellocatie Leisure Noord, betreft 
de realisatie van een themapark genaamd Exploratorium Ontdekking Aarde (persbericht 09-04-2013). 
Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van dit concept. Ontdekken, 
beschermen en vermaken binnen het idioom van People, Planet en Prosperity staan daarbij centraal. 
De exploitatie richt zich op een bezoekersaantal van minimaal 400.000 bezoekers per jaar. Het totale 
oppervlakte waarbinnen de ontwikkelingen plaats moeten vinden bedraagt 17,5 hectare, waarvan cir-
ca 12,5 bebouwd of verhard oppervlak. Het feitelijke themapark kent een bebouwde oppervlakte van 
circa 2 hectare, bijbehorende parkeergelegenheid resulteert in circa 5,5 hectare verhard oppervlak, 
het evenemententerrein heeft een oppervlakte van 5 hectare. 
 
Beschermde soorten 
Binnen Leisure-Noord zijn een aantal categorie 5-broedvogelsoorten* aangetroffen. Het gaat om geel-
gors, koolmees en pimpelmees. Net buiten het deelgebied is een poel aanwezig met kamsalamander, 
het deelgebied zelf zal naar alle waarschijnlijkheid onderdeel uit maken van het landbiotoop van de 
soort. Aanwezige ruigten en boselementen hebben mogelijk een functie voor de kamsalamander als 
overwinteringslocatie. 
 
Effecten  
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen in het plangebied kunnen op verschillende manieren 
effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Het gaat om: 
 

 Verdwijnen van leefgebied door ruimtebeslag met bebouwing, infrastructuur etc. 

 Veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied (stikstofdepositie, verdroging, vernatting etc.) 

 Uitstralingseffecten ten gevolge van de aanleg en de aanwezigheid van bebouwing, bedrijvig-
heid, infrastructuur in de vorm visuele verstoring of verstoring door verlichting en geluid 

 Directe sterfte door aanrijdingen met verkeer 

 Barrièrewerking 
 



  
Soortmanagementplan Luchthaven Twente 
 

 

75 

Zoals reeds aangegeven in de effectenbeoordeling van het deelgebied Luchthaven zijn de effecten 
van de voorgenomen ontwikkelingen reeds uitvoerig getoetst en besproken in de MER van het Lucht-
havenbesluit Twente (Arcadis, december 2012), de MER ADT-Middengebied (Arcadis, sept. 2013) en 
de twee rapportages van Sovon (2013). In aanvulling is in bijlage 3 een effectenbeoordeling per 
soort(groep) opgenomen.  
Evenals bij het deelgebied Luchthaven is ook voor Leisure-Noord bij de effectenbeoordeling in de 
Compensatie- en mitigatieplan uitgegaan van een zgn. worst-case scenario. De compensatieopgave 
die hieruit is ontstaan is meegenomen in het ontwerp van de Nieuwe EHS. Op basis van dit alles 
wordt geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkelingen binnen het deelgebied Leisure Noord de 
GSVI van beschermde soorten in het gebied niet in gevaar brengt. Daar waar noodzakelijk zal met de 
beschikbare middelen zoals mitigatie, compensatie en planning de GSVI worden gestuurd. Door mid-
del van monitoring wordt de GSVI bewaakt zodat bijsturing vroegtijdig kan worden ingezet. 
 

6.2.3 Troned  
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Ontwikkeling(en) 
De deellocatie Troned is aan de noordzijde van het plangebied gesitueerd. De beschrijving van de 
ruimtelijke ontwikkelingen is gebaseerd op het Ruimtelijk Structuurplan Twente Safety Campus van 28 
januari 2013. Binnen de deellocatie wordt als onderdeel van Twente Safety Campus een multifunctio-
neel veiligheidscentrum gerealiseerd. Doel(groepen) binnen het project zijn de nationale veiligheids-
diensten zoals politie en brandweer. Daarnaast biedt de locatie mogelijkheden tot het faciliteren van 
commercieel en wetenschappelijk onderzoek en ruimte waar educatie en voorlichting centraal staan. 
Voor de realisatie van de plannen worden de reeds bestaande structuren zo efficiënt mogelijk benut. 
Bestaande gebouwen worden waar mogelijk hergebruikt, de aanwezige laanstructuren worden ver-
sterkt en de rollerbanen blijven behouden. Binnen de begrenzing van het plangebied wordt er onder-
scheid gemaakt in vier verschillende zones. Aan de westzijde bevindt zich de toekomstige entree van 
het terrein, waarbij de aanwezige rollerbaan de nodige parkeergelegenheid verschaft. De grote loods 
H7 wordt binnen deze zone omgevormd tot Risk Factory, waarbinnen diverse objecten en droge oefe-
ningen (zonder water) kunnen plaatsvinden. De gebouwen aan de noordzijde van de loods blijven 
naar verwachting behouden, een deel van het bos aan de noordzijde word mogelijkerwijs uitgedund 
zodat er ruimte ontstaat voor eventuele nieuwbouw. De laanstructuur aan de noordoostzijde van H7 
wordt naar alle waarschijnlijkheid versterkt.  
De bestaande bebouwing H8 wordt omgevormd tot Training Factory en Safety Fieldlab, een locatie 
waar veiligheidsdiensten kunnen oefenen met zogenaamde “vuile” onderdelen, zoals het simuleren 
van brand en het testen van brandveiligheid. Het bestaande pand wordt gerenoveerd en aangepast 
aan de vernieuwde eisen die aan een dergelijke voorzieningen worden gesteld, zoals het aanbrengen 
van een rookfilter, het verkrijgen van vloeistofdichte vloeren voor de voorziening en het aanbrengen 
van een waterrecyclesysteem. Aan de noordzijde van deze zone is ruimte voor een buitenoefenter-
rein, eveneens voorzien van vloeistofdichte vloeren om emissie naar het grondwater te voorkomen. 
De bestaande beplanting wordt waar mogelijk gehandhaafd. De zone biedt ook plaats aan een locatie 
voor de optionele luchthaven brandweer (locatie op reeds bestaande verharding). 
Binnen de zone waarbinnen de onderwijsfaciliteiten zich concentreren blijft de aanwezige bebouwing 
gehandhaafd. Aan de oostzijde van C48 (welke wordt gebruikt voor opslagdoeleinden) vindt er moge-
lijkerwijs dunning en kap van het aanwezige bosperceel plaats ten behoeve van de ruimtelijke ontwik-
kelingen. Dit geldt eveneens voor de noordzijde van de zone, waar mogelijk faciliteiten voor overnach-
ten worden gerealiseerd. De aanwezige laanstructuren worden versterkt en blijven behouden.  
De oostzijde van het deelgebied Troned biedt mogelijkheden voor de realisatie van een buitenoefen 
terrein. Daarin wordt beoogd in verschillende compartimenten, verschillende situaties te simuleren 
voor diverse veiligheidsdiensten. Ook hier wordt het bestaande bos mogelijk uitgedund, maar blijven 
de laanstructuren behouden. Aan de zuidzijde grenzend aan het deelgebied Luchthaven tot slot, wordt 
naar verwachting een nieuwe laan aangeplant.  
 
Beschermde soorten  
Binnen het deelgebied Troned is de jaarrond beschermde buizerd vastgesteld. Er is geen nestlocatie 
vastgesteld, maar vermoed wordt dat de nestlocatie zich in een boom binnen dit deelgebied bevindt. 
Van de categorie-5 broedvogelsoorten zijn de volgende soorten aangetroffen; braamsluiper, geelgors, 
graspieper, grote bonte specht, kleine bonte specht, houtsnip, grauwe vliegenvanger, koolmees, pim-
pelmees en veldleeuwerik. De levendbarende hagedis is in ieder geval op het heideterreintje aan de 
oostzijde van het deelgebied aangetroffen, maar komt waarschijnlijk op meer plaatsen voor. In een 
van de aanwezige bunkers is een winterverblijfplaats van de strikt beschermde gewone grootoor-
vleermuis vastgesteld (trafobunker TRB7). 
 
Effecten  
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen in het plangebied kunnen op verschillende manieren 
effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Het gaat om: 
 

 Verdwijnen van leefgebied door ruimtebeslag met bebouwing, infrastructuur etc. 

 Veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied (stikstofdepositie, verdroging, vernatting etc.) 
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 Uitstralingseffecten ten gevolge van de aanleg en de aanwezigheid van bebouwing, bedrijvig-
heid, infrastructuur in de vorm visuele verstoring of verstoring door verlichting en geluid 

 Directe sterfte door aanrijdingen met verkeer 

 Barrièrewerking 
 
Zoals reeds aangegeven in de effectenbeoordeling van het deelgebied Luchthaven zijn de effecten 
van de voorgenomen ontwikkelingen reeds uitvoerig getoetst en besproken in de MER van het Lucht-
havenbesluit Twente (Arcadis, december 2012), de MER ADT-Middengebied (Arcadis, sept. 2013) en 
de twee rapportages van Sovon (2013). In aanvulling is in bijlage 3 een effectenbeoordeling per 
soort(groep) opgenomen.  
Evenals bij het deelgebied Luchthaven is ook voor Troned bij de effectenbeoordeling in de Compensa-
tie- en mitigatieplan uitgegaan van een zgn. worst-case scenario. De compensatieopgave die hieruit is 
ontstaan is meegenomen in het ontwerp van de Nieuwe EHS. Op basis van dit alles wordt geconclu-
deerd dat de voorgenomen ontwikkelingen binnen het deelgebied Troned de GSVI van beschermde 
soorten in het gebied niet in gevaar brengt. Daar waar noodzakelijk zal met de beschikbare middelen 
zoals mitigatie, compensatie en planning de GSVI worden gestuurd. Door middel van monitoring wordt 
de GSVI bewaakt zodat bijsturing vroegtijdig kan worden ingezet. 
 
 

6.2.4 De Strip 
 
 

 
 
 
Ontwikkeling(en) 
Evenals de deellocaties Deventerpoort en Oostkamp, maakt ook de Strip deel uit van de zogenaamde 
“werkparken”. Het ‘Ontwikkelingsplan ADT 2012’ is het brondocument waarin de meest recente ruim-
telijke ontwikkelingen met betrekking tot het deelgebied De Strip zijn beschreven. In het plan zijn twee 
concepten ontwikkeld namelijk ‘Airpark Wonen’ en ‘Automotive’. Het concept Airpark Wonen is inmid-
dels afgevallen. Binnen het thema ‘Automotive’ wordt gedacht aan de realisatie van testfaciliteiten, 
automotive opleidingen en bijvoorbeeld de presentatie van voertuigen, rijvaardigheidstrainingen en 
beeld- en filmopnamen. Het gaat primair uit van het gebruik van de taxibaan als niet-openbaar par-
cours. In het Ontwikkelingsplan wordt de voorkeur gegeven aan een organische, dus geleidelijke ont-
wikkeling van de deellocatie, de aanwezige bestaande bebouwing maakt dit ook mogelijk. Op termijn 
wordt er beoogd om tevens 6,7 hectare nieuwe bedrijfspercelen te realiseren. De benodigde ruimte 
word verkregen door aan weerszijden van de taxibaan het bos uit te dunnen. Ontsluiting van de deel-
locatie vindt plaats via het bestaande wegennet. 
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Beschermde soorten  
Binnen de begrenzing van de deellocatie zijn geen vogelsoorten aangetroffen die jaarrond gebruik 
maken van een vaste rust- of verblijfplaats. De deellocatie maakt wel deel uit van het leefgebied van 
‘jaarrond-soorten’ als buizerd en sperwer. Nestlocaties van deze soorten zijn hier niet vastgesteld. Wel 
zijn binnen De Strip een aantal categorie 5-broedvogelsoorten aangetroffen. Het gaat om glanskop, 
grote bonte specht, koolmees, pimpelmees, veldleeuwerik, zwarte kraai en zwarte roodstaart. 
In twee gebouwen (H16 en C23) binnen De Strip is een verblijfplaats vastgesteld van gewone dwerg-
vleermuis (min. 7 en 3 ex.). Van de grondgebonden zoogdieren is de steenmarter aangetroffen. In de 
ruige en zonbeschenen randen langs de taxibaan, is de levendbarende hagedis waargenomen. Waar-
schijnlijk komt de soort op meer plaatsen in structuurrijke bosranden en ruigten binnen De Strip voor. 
 
Effecten  
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen in het plangebied kunnen op verschillende manieren 
effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Het gaat om: 
 

 Verdwijnen van leefgebied door ruimtebeslag met bebouwing, infrastructuur etc. 

 Veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied (stikstofdepositie, verdroging, vernatting etc.) 

 Uitstralingseffecten ten gevolge van de aanleg en de aanwezigheid van bebouwing, bedrijvig-
heid, infrastructuur in de vorm visuele verstoring of verstoring door verlichting en geluid 

 Directe sterfte door aanrijdingen met verkeer 

 Barrièrewerking 
 
Zoals reeds aangegeven in de effectenbeoordeling van het deelgebied Luchthaven zijn de effecten 
van de voorgenomen ontwikkelingen reeds uitvoerig getoetst en besproken in de MER van het Lucht-
havenbesluit Twente (Arcadis, december 2012), de MER ADT-Middengebied (Arcadis, sept. 2013) en 
de twee rapportages van Sovon (2013). In aanvulling is in bijlage 3 een effectenbeoordeling per 
soort(groep) opgenomen. Ook in het Compensatie- en mitigatieplan uit 2012 zijn de effecten beoor-
deeld op basis van het genoemde Ontwikkelingsplan uit 2012 en het concept Automotive. De com-
pensatieopgave die hieruit is ontstaan is meegenomen in het ontwerp van de Nieuwe EHS. Op basis 
van dit alles wordt geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkelingen binnen het deelgebied De Strip 
de GSVI van beschermde soorten in het gebied niet in gevaar brengt. Daar waar noodzakelijk zal met 
de beschikbare middelen zoals mitigatie, compensatie en planning de GSVI worden gestuurd. Door 
middel van monitoring wordt de GSVI bewaakt zodat bijsturing vroegtijdig kan worden ingezet. 
 

6.2.5 Deventerpoort 
 
 

 
 
 
Ontwikkeling(en) 
Een uitwerking van de voorgenomen ontwikkeling van de deellocatie Deventerpoort is opgenomen in 
het Ontwikkelingsplan ADT 2012. Binnen het deelgebied ligt de nadruk vooral op het herstructureren 
van de aanwezige bedrijven, waarmee er na herstructurering ruimte is voor nieuw te realiseren objec-
ten (circa 1,5 ha). Het aanwezige bos binnen het deelgebied blijft na herstructurering vrijwel geheel 
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behouden, behoudens een deel van de rand dat (op termijn) wordt gedund. Hier worden dan enkele 
gebouwen bijgeplaatst. De ruimte tussen de taxibanen wordt gebruikt als overloopgebied bij groot-
schalige evenemententen in De Strip of Oostkamp. Verwacht wordt dat deze situatie zich enkele ke-
ren per jaar voordoet. Indien (structureel) meer parkeerplaatsen nodig zijn is een uitbreiding mogelijk 
tot zo’n 2.500 parkeerplaatsen. Vooralsnog blijft het huidige grasland echter behouden. Het poortge-
bouw bij de ingang van het vliegveld heeft haar huidige functie verloren en zal op termijn mogelijk ver-
dwijnen, evenals de omliggende sierbeplantingen. 
 
Beschermde soorten 
Binnen de deellocatie zijn de jaarrond-vogelsoorten buizerd en huismus paar aangetroffen. Er is van 
de buizerd geen nestlocatie vastgesteld, maar vermoed wordt dat de nestlocatie zich in een boom 
binnen dit deelgebied bevindt. De huismussen broeden onder de dakpannen van het poortgebouw. De 
sierbeplanting zorgt voor de noodzakelijke dekking en maakt onderdeel uit van de functionele leefom-
geving van de huismussen. Verder zijn binnen het deelgebied een aantal categorie 5-
broedvogelsoorten aangetroffen. Het gaat om boomkruiper, veldleeuwerik, zwarte kraai, koolmees, 
pimpelmees, kneu, gekraagde roodstaart en zwarte roodstaart. 
 
Effecten  
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen in het plangebied kunnen op verschillende manieren 
effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Het gaat om: 
 

 Verdwijnen van leefgebied door ruimtebeslag met bebouwing, infrastructuur etc. 

 Veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied (stikstofdepositie, verdroging, vernatting etc.) 

 Uitstralingseffecten ten gevolge van de aanleg en de aanwezigheid van bebouwing, bedrijvig-
heid, infrastructuur in de vorm visuele verstoring of verstoring door verlichting en geluid 

 Directe sterfte door aanrijdingen met verkeer 

 Barrièrewerking 
 
Zoals reeds aangegeven in de effectenbeoordeling van het deelgebied Luchthaven zijn de effecten 
van de voorgenomen ontwikkelingen reeds uitvoerig getoetst en besproken in de MER van het Lucht-
havenbesluit Twente (Arcadis, december 2012), de MER ADT-Middengebied (Arcadis, sept. 2013) en 
de twee rapportages van Sovon (2013). In aanvulling is in bijlage 3 een effectenbeoordeling per 
soort(groep) opgenomen. Ook in het Compensatie- en mitigatieplan zijn de effecten beoordeeld op 
basis van het genoemde Ontwikkelingsplan uit 2012. De compensatieopgave die hieruit is ontstaan is 
meegenomen in het ontwerp van de Nieuwe EHS. Op basis van dit alles wordt geconcludeerd dat de 
voorgenomen ontwikkelingen binnen het deelgebied Deventerpoort de GSVI van beschermde soorten 
in het gebied niet in gevaar brengt. Daar waar noodzakelijk zal met de beschikbare middelen zoals 
mitigatie, compensatie en planning de GSVI worden gestuurd. Door middel van monitoring wordt de 
GSVI bewaakt zodat bijsturing vroegtijdig kan worden ingezet. 
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6.2.6 Fokkerweg 
 
 

 
 
 
Ontwikkeling(en)  
De beschrijving van de ontwikkeling van het deelgebied Fokkerweg is gebaseerd op het Ontwerp-
Bestemmingsplan Overmaat-Fokkerweg (Gemeente Enschede, februari 2013). Het plan biedt moge-
lijkheden voor het realiseren van maximaal 15 nieuwe wooneenheden binnen het bouwvlak. Bijge-
bouwen buiten het bouwvlak zijn toegestaan tot een maximum van 30% van de totale gezamenlijke 
oppervlakte. Per bouwperceel mag het aandeel bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak maxi-
maal 100 m² bedragen. De beplantingsstructuur rondom de deellocatie blijft gehandhaafd (is vastge-
legd in het Ontwerp-bestemmingsplan) en wordt waar mogelijk versterkt (mond. informatie ADT). 
 
 
Beschermde soorten 
Binnen het deelgebied zijn een aantal categorie 5-vogelsoorten aangetroffen namelijk braamsluiper, 
gekraagde roodstaart, glanskop, grauwe vliegenvanger, koolmees, pimpelmees, grote bonte specht 
en groene specht. De ruigten en verhardingen binnen het plangebied vormen een potentieel leefge-
bied voor levendbarende hagedis, al is de soort hier in 2010 niet aangetroffen. 
 
Effecten  
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen in het plangebied kunnen op verschillende manieren 
effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Het gaat om: 
 

 Verdwijnen van leefgebied door ruimtebeslag met bebouwing, infrastructuur etc. 

 Veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied (stikstofdepositie, verdroging, vernatting etc.) 

 Uitstralingseffecten ten gevolge van de aanleg en de aanwezigheid van bebouwing, bedrijvig-
heid, infrastructuur in de vorm visuele verstoring of verstoring door verlichting en geluid 

 Directe sterfte door aanrijdingen met verkeer 

 Barrièrewerking 
 
Zoals reeds aangegeven in de effectenbeoordeling van het deelgebied Luchthaven zijn de effecten 
van de voorgenomen ontwikkelingen reeds uitvoerig getoetst en besproken in de MER van het Lucht-
havenbesluit Twente (Arcadis, december 2012), de MER ADT-Middengebied (Arcadis, sept. 2013) en 
de twee rapportages van Sovon (2013). Ook in het Compensatie- en mitigatieplan zijn de effecten be-
oordeeld op basis van het genoemde Ontwikkelingsplan uit 2012. In aanvulling is in bijlage 3 een ef-
fectenbeoordeling per soort(groep) opgenomen.  
Op basis van dit alles wordt geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkelingen binnen het deelge-
bied Fokkerweg de GSVI van beschermde soorten in het gebied niet in gevaar brengt. Daar waar 
noodzakelijk zal met de beschikbare middelen zoals mitigatie, compensatie en planning de GSVI wor-
den gestuurd. Door middel van monitoring wordt de GSVI bewaakt zodat bijsturing vroegtijdig kan 
worden ingezet. 
 



  
Soortmanagementplan Luchthaven Twente 
 

 

81 

6.2.7 Oostkamp  
 
 

 
 
 
Ontwikkeling(en) 
Het deelgebied Oostkamp maakt samen met deellocaties De Strip en de Deventerpoort deel uit van 
de zogenaamde “werkparken”, deellocaties waar het creëren van werkgelegenheid en hergebruik van 
bestaande voorzieningen de voorkeur geniet. De beschrijving van de ontwikkelingen in Oostkamp is 
gebaseerd op het Ontwikkelingsplan ADT 2012. In het Ontwikkelingsplan wordt de voorkeur gegeven 
aan een organische, dus geleidelijke ontwikkeling van de deellocatie, met als uiteindelijk resultaat de 
verkoop van percelen voor Leisure-activiteiten en innovatieve bedrijvigheid. Binnen de locatie zijn een 
aantal opvallende en/of markante gebouwen aanwezig. In het centrum van het bebouwde deel ligt de 
grote hangar H11, met een oppervlakte van 7.000 m² de grootste in de regio. In het oostelijk deel van 
Oostkamp ligt de oude munitiebunkerstraat met affinagecentrum. De aanwezige bebouwing biedt kan-
sen voor het organiseren van evenementen (Hangar H11) en het thema food (productie en verkoop 
van streekproducten) rondom de munitiebunkerstraat. De naaste nabijheid van Hangar H11 biedt 
ruimte voor 1.000 parkeerplaatsen. Het gebied heeft een ontsluiting middels de Deventerpoort, binnen 
de plannen is echter rekening gehouden met de mogelijkheid om een directe verbinding met de De-
venterweg te realiseren. Bestaande bebouwing blijft naar alle waarschijnlijkheid gehandhaafd. Nieuwe 
bebouwing (tot circa 2,9 hectare) zal op open plekken binnen het bebouwde deel gerealiseerd wor-
den. 
 
Beschermde soorten  
Oostkamp maakt deel uit van het leefgebied van de jaarrond-vogelsoorten buizerd en sperwer. De 
nestlocaties bevinden zich niet binnen het deelgebied, maar vermoedelijk in het aangrenzende bos-
gebied van de Lonnekerberg. Aangetroffen categorie-5 broedvogelsoorten zijn braamsluiper, boom-
klever, geelgors, gekraagde roodstaart, groene specht, glanskop, kneu, koolmees, pimpelmees, 
spreeuw, zwarte kraai en zwarte roodstaart. Het is waarschijnlijk dat in ruigten en structuurrijke bos-
randen de levendbarende hagedis aanwezig is. De soort is op diverse plaatsen in vergelijkbare bioto-
pen binnen het aangrenzende deelgebied van De Strip aangetroffen, evenals aan de noordzijde van 
de munitiestraat binnen de bestaande EHS. Nieuw in vergelijking met 2010 is de aanwezigheid van 
wilde marjolein waarvan enkele tientallen exemplaren voorkomen op en rond de parkeerplaatsen bij 
de gebouwen C35 en C36. 
 
Effecten  
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen in het plangebied kunnen op verschillende manieren 
effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Het gaat om: 

 Verdwijnen van leefgebied door ruimtebeslag met bebouwing, infrastructuur etc. 

 Veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied (stikstofdepositie, verdroging, vernatting etc.) 

 Uitstralingseffecten ten gevolge van de aanleg en de aanwezigheid van bebouwing, bedrijvig-
heid, infrastructuur in de vorm visuele verstoring of verstoring door verlichting en geluid 

 Directe sterfte door aanrijdingen met verkeer 

 Barrièrewerking 
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Zoals reeds aangegeven in de effectenbeoordeling van het deelgebied Luchthaven zijn de effecten 
van de voorgenomen ontwikkelingen reeds uitvoerig getoetst en besproken in de MER van het Lucht-
havenbesluit Twente (Arcadis, december 2012), de MER ADT-Middengebied (Arcadis, sept. 2013) en 
de twee rapportages van Sovon (2013). In aanvulling is in bijlage 3 een effectenbeoordeling per 
soort(groep) opgenomen. Ook in het Compensatie- en mitigatieplan zijn de effecten beoordeeld op 
basis van het genoemde Ontwikkelingsplan uit 2012. De compensatieopgave die hieruit is ontstaan is 
meegenomen in het ontwerp van de Nieuwe EHS. Op basis van dit alles wordt geconcludeerd dat de 
voorgenomen ontwikkelingen binnen het deelgebied Oostkamp de GSVI van beschermde soorten in 
het gebied niet in gevaar brengt. Daar waar noodzakelijk zal met de beschikbare middelen zoals miti-
gatie, compensatie en planning de GSVI worden gestuurd. Door middel van monitoring wordt de GSVI 
bewaakt zodat bijsturing vroegtijdig kan worden ingezet. 
 
 

6.2.8 Prins Bernhardpark 
 
 
 
  
 
 
  

 
 
 
Ontwikkeling(en)   
De beschrijving van de voorgenomen ontwikkelingen zijn ontleend aan het Ontwikkelingsperspectief 
‘Een eigen plek op Prins Bernhardpark’ van 18 januari 2013. Uitgangspunt is de ontwikkeling van de 
deellocatie in particulier opdrachtgeverschap. Behoud van de bestaande gebouwen heeft de intentie, 
waarbij de gevel en het interieur mogen worden aangepast. In totaliteit biedt de deellocatie plaats voor 
circa 25 kavels. De zuidzijde biedt mogelijkheden voor het realiseren van circa 9 “boskavels”, waarbij 
de oppervlakte varieert tussen de 2.500 tot 7.000 m². Bouwbegrenzing van het bouwvlak is niet ge-
wenst, derhalve biedt dit aan de toekomstige bewoners de mogelijkheid zelf de locatie van de woning 
te bepalen. De wooneenheden worden op creatieve wijze ingepast in de bestaande beplanting. De 
aanwezige laanbeplanting blijft naar verwachting binnen de deellocatie behouden. In tegenstelling tot 
eerdere plannen worden er aan de westzijde van het plangebied in de bospercelen ook woningen ge-
realiseerd. Aan de noordzijde van de deellocatie wordt beoogd 12-16 “randkavels” te realiseren, met 
groottes variërend van 500 tot 1.000 m². Kavelbreedtes zijn flexibel en naar wens aan te kopen. 
Randvoorwaarden aan de te ontwikkelen bebouwing zijn onder andere een beperkt aantal bouwlagen 
(twee met kap of opbouw) en gevels voorzien van natuurlijke (houten) gevelbekleding. De westzijde 
van het plangebied wordt, in tegenstelling tot het Ontwikkelingsplan 2012, wel verkaveld. Ontsluiting 
van de deellocatie vindt bij voorkeur plaats via de Oldenzaalsestraat. 
 
Beschermde soorten  
In twee gebouwen (gebouw 12 en O14) binnen het deelgebied zijn verblijfplaatsen van gewone 
dwergvleermuis aangetroffen (resp. 3 en 8 ex.). Net buiten de ontwikkelingslocatie zijn nog eens twee 
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verblijfplaatsen aangetroffen in woonhuizen (resp. 3 en 18 ex.). Van de laatvlieger is een verblijfplaats 
vastgesteld in gebouw 12. In het oude beukenbos aan de westzijde van het plangebied worden één of 
meerdere verblijfplaatsen in boomholten vermoed van rosse vleermuis en mogelijk ook van water-
vleermuis. Hoewel niet aangetroffen is het aannemelijk dat ook de gewone grootoorvleermuis verblijf-
plaatsen in gebouwen of boomholten heeft. Verblijfplaatsen in bomen binnen de te ontwikkelen “bos-
kavels” zijn daardoor niet op voorhand uit te sluiten. Poelkikker en kamsalamander zijn aangetroffen in 
een poel net ten zuiden van het plangebied. Wel maakt het plangebied (graslanden, boselementen) 
onderdeel uit van het land- en winterhabitat van beide soorten. Er zijn geen jaarrond beschermde vo-
gelsoorten aangetroffen, wel een aantal categorie 5-vogelsoorten; bonte vliegenvanger, boomklever, 
boomkruiper, bosuil, glanskop, grauwe vliegenvanger, groene specht, grote bonte specht, koolmees, 
pimpelmees, spreeuw en zwarte kraai. 
 
 
Effecten  
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen in het plangebied kunnen op verschillende manieren 
effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Het gaat om: 
 

 Verdwijnen van leefgebied door ruimtebeslag met bebouwing, infrastructuur etc. 

 Veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied (stikstofdepositie, verdroging, vernatting etc.) 

 Uitstralingseffecten ten gevolge van de aanleg en de aanwezigheid van bebouwing, bedrijvig-
heid, infrastructuur in de vorm visuele verstoring of verstoring door verlichting en geluid 

 Directe sterfte door aanrijdingen met verkeer 

 Barrièrewerking 
 
Zoals reeds aangegeven in de effectenbeoordeling van het deelgebied Luchthaven zijn de effecten 
van de voorgenomen ontwikkelingen reeds uitvoerig getoetst en besproken in de MER van het Lucht-
havenbesluit Twente (Arcadis, december 2012), de MER ADT-Middengebied (Arcadis, sept. 2013) en 
de twee rapportages van Sovon (2013). In aanvulling is in bijlage 3 een effectenbeoordeling per 
soort(groep) opgenomen. In het Compensatie- en mitigatieplan zijn de effecten beoordeeld op basis 
van het genoemde Ontwikkelingsplan uit 2012, uitgewerkt in twee varianten. Nieuw in de uitwerking 
van het Ontwikkelingsperspectief is de ontwikkeling van een aantal boskavels aan de westzijde van 
het plangebied. Dit kan effect hebben op verblijfplaatsen in boomholten van vleermuizen of broedvo-
gels. Ondermeer om deze reden wordt ook voor rosse vleermuis en watervleermuis een generieke 
ontheffing aangevraagd. Vooralsnog zijn er geen specifieke mitigerende of compenserende maatrege-
len noodzakelijk.  
Op basis van dit alles wordt geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkelingen binnen het deelge-
bied Prins Bernhardkamp de GSVI van beschermde soorten in het gebied niet in gevaar brengt. Daar 
waar noodzakelijk zal met de beschikbare middelen zoals mitigatie, compensatie en planning de GSVI 
worden gestuurd. Door middel van monitoring wordt de GSVI bewaakt zodat bijsturing vroegtijdig kan 
worden. Specifieke aandacht gaat uit naar de boselementen aan de westzijde van het plangebied in 
verband met de mogelijke aanwezigheid van in holen verblijvende vleermuizen en broedvogels. 
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6.2.9 Nieuwe EHS (incl. bestaande EHS) 
 
 

 
 

  
 
 
Ontwikkeling(en) 
De beschrijving van de ontwikkeling en inrichting van de Nieuwe EHS (incl. een deel bestaande EHS) 
is gebaseerd op bovenstaande kaartbeelden. Het betreft het Definitief Ontwerp van 25 september 
2013 (links; RoyalHaskoningDHV), de Natuurdoeltypenkaart van 6 juli 2013 (rechts; RoyalHasko-
ningDHV) en de toelichting bij het Definitief Ontwerp Inrichtingsplan EHS Luchhaven Twente (Royal 
Haskoning DHV, 25 september 2013). De oppervlakten van het nieuwe landgebruik zijn ontleend aan 
bovenstaande natuurdoeltypenkaart. 
Door de Dienst Landelijk Gebied worden de brongebieden ten noordoosten van het plangebied ver-
bonden met de omgeving door buiten het plangebied een aansluiting met de Jufferbeek te realiseren. 
Het betreft een ontwikkeling die in principe geen onderdeel uitmaakt van de ruimtelijke ontwikkelingen 
rond de Nieuwe EHS. De bronnen ten zuiden van de schietbaan (= huidige EHS) worden verbonden 
met een nieuw aan te leggen slenk (noordelijke slenk). Hier kan de vegetatie zich ontwikkelen naar 
open, natte en grazige doeltypen. De zuidelijk slenk wordt gevoed met hemelwater afkomstig uit de 
deelgebieden Oostkamp en Prins Bernhardpark en de zuidelijk bronnen langs de Lonnekerberg. Wa-
ter afkomstig van de landbouwgebieden wordt niet afgevoerd naar de EHS, maar via de Leutinkbeek. 
Mede op basis van de compensatieopgave vanuit de Flora- en faunawet en in het bijzonder de opga-
ve voor de veldleeuwerik, wordt binnen de Nieuwe EHS een groot, open natuurgebied ontwikkelt 
waarin zich een mozaïek kan ontwikkelen van droge en natte schraallanden (48,6 ha.), kruiden- en 
faunarijk grasland (43,6 ha.) en op de wat schralere delen vochtige en droge heide (6,9 ha.). Aan de 
randen in het zuidelijke deel van het gebied en langs De Strip wordt de bosstructuur versterkt door 
aanplant (min. 11,5 ha. in de vorm van het doeltype rivier- en beekbegeleidend bos). Hier worden 
structuurrijke bosranden ontwikkelt, ter compensatie van soorten als kneu, geelgors, braamsluiper en 
levendbarende hagedis. Ook bosranden langs reeds aanwezig boselementen worden omgevormd 
naar structuurrijke mantel-zoomvegetaties. Op deze wijze ontstaat een bosverbindingszone voor di-
verse bosgebonden soorten. In de zone langs De Strip worden diverse poelen gegraven. Samen met 
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bestaande poelen vormen deze een corridor van stapstenen voor soorten als poelkikker en kamsala-
mander. Bestaande poelen en kwelwaterbronnen worden opgeschoond en bosopslag in de omgeving 
wordt verwijderd. Voor het heideblauwtje worden op verschillende plaatsen op korte afstand van el-
kaar (< 100 m) kleinschalig heide ontwikkeld, deels door de inpassing van reeds aanwezige heideter-
reintjes, en deels door de toplaag te verwijderen en eventueel in te zaaien met maaisel van nabijgele-
gen heideterreinen. Tot slot worden er in het deelgebied diverse faunavoorzieningen gerealiseerd zo-
als nestkasten voor mezen, gekraagde roodstaart, bosuil en grote bonte specht. Er worden vleermuis-
bunkers ingericht, dan wel nieuw aangelegd. Als leefgebied en winterbiotoop voor steenmarter, amfi-
bieën en levendbarende hagedis worden takkenrillen, stobben en steenhopen neergelegd. Een aantal 
bouwwerken worden ingericht als marter- en vleermuisverblijf. 
De vorm, mate en situering van het recreatief medegebruik is afgestemd op de aanwezige en te com-
penseren flora en fauna. Dit om verstoring zoveel mogelijk te beperken. Zo is een recreatieve route 
door het gebied op basis van de compensatieopgave en mogelijke verstoring van met name veld-
leeuwerik geschrapt. Tevens worden extra regels gekoppeld aan het gebruik van het gebied, zoals 
sluiting van terreindelen in het broedseizoen, een verbod voor loslopende honden en een duidelijke 
routing voor ruiters en MTB’ers die slechts langs de randen gebruik mogen maken van het gebied. 
Voor een verdere beschrijving van de voorgenomen plannen wordt verwezen naar de eerder ge-
noemde toelichting bij het Definitief Ontwerp. 
 
Beschermde soorten  
Binnen het deelgebied Nieuwe EHS inclusief een deel bestaande EHS, is een groot aantal bescherm-
de soorten aangetroffen. Relevant zijn vooral de minder algemene en strikt(er) beschermde soorten. 
Het gaat om een grote groep van categorie 5-vogelsoorten: bonte vliegenvanger, boomklever, boom-
kruiper, braamsluiper, bosuil, geelgors, gekraagde roodstaart, glanskop, graspieper, grauwe vliegen-
vanger, groene specht, grote bonte specht, kleine bonte specht, kneu, koolmees, pimpelmees, veld-
leeuwerik, zwarte kraai, zwarte roodstaart en zwarte specht. Binnen de groep van zgn. jaarrond-
vogelsoorten gaat het om buizerd en sperwer. Voor deze soorten maakt de Nieuwe EHS onderdeel uit 
van hun leefomgeving. Nestlocaties binnen de Nieuwe EHS zijn in 2010 niet vastgesteld, maar kun-
nen in principe aanwezig zijn in de grotere bospercelen met wat oudere beplanting. 
 
De laanbeplanting langs de Greftenberghoekweg vormt een belangrijke vliegroute voor gewone 
dwergvleermuis en baardvleermuis. Mogelijk zijn de dieren afkomstig van verblijfplaatsen in gebouwen 
en/of boomholten binnen De Strip. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn niet binnen de Nieuwe EHS 
vastgesteld, de beplanting is over het algemeen te jong (geen boomholten) en de bebouwing onge-
schikt. Al zijn plaatselijk zeker wel geschikte panden of oud bos aanwezig. Wel ligt er net buiten het 
deelgebied in de bosrand aan de zuidkant van de Nieuwe EHS een kleine bunker waarin jaarlijks en-
kele exemplaren van gewone grootoorvleermuis overwinteren. Van de grondgebonden zoogdieren zijn 
in het gebied de strikter beschermde steenmarter en eekhoorn aangetroffen.  
In tenminste één poel komt de kamsalamander voor. De levendbarende hagedis is op tenminste twee 
plaatsen waargenomen, maar komt waarschijnlijk overal in het gebied in structuurrijke bosranden, 
ruigten en heischrale terreinen voor.  
Van de dagvlinders is de aanwezigheid van een aantal bijzondere, maar niet beschermde soorten 
vermeldenswaardig. Het gaat om groentje, bruine vuurvlinder, geelsprietdikkopje, groot dikkopje en 
rond de Lonnekerberg diverse waarnemingen van kleine ijsvogelvlinder.  
Tot slot komt binnen het deelgebied op diverse plaatsen de rietorchis voor. Op heischrale plaatsen is 
de steenanjer en wilde marjolein aangetroffen. Aan de noordzijde van de munitiestraat van Oostkamp 
is een groeiplaats aanwezig van kleine zonnedauw. 
 
Effecten 
Zoals reeds aangegeven in de effectenbeoordeling van het deelgebied Luchthaven zijn de effecten 
van de voorgenomen (natuur)ontwikkeling van de Nieuwe EHS reeds uitvoerig getoetst in de MER 
ADT-Middengebied (Arcadis, sept. 2013) en de twee rapportages van Sovon (2013). In aanvulling is in 
bijlage 3 een effectenbeoordeling per soort(groep) opgenomen. In het Compensatie- en mitigatieplan 
zijn de effecten binnen de Nieuwe EHS, in tegenstelling tot de andere deelgebieden, niet beoordeeld. 
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De resultaten uit het flora- en faunaonderzoek uit 2010 en het Compensatie- en mitigatieplan zijn in 
het Ontwerp van de Nieuwe EHS meegenomen door Royal Haskoning DHV. Aangenomen wordt dat 
eventuele negatieve effecten door bijvoorbeeld boskap op soorten als bijvoorbeeld geelgors en 
braamsluiper, binnen deze opgave zijn gemitigeerd en gecompenseerd. 
 
Op basis van dit alles wordt geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling van de Nieuwe EHS de 
GSVI van beschermde soorten in het gebied niet in gevaar brengt. Door de natuurontwikkeling wordt 
de biodiversiteit juist vergroot en ontstaan meer kansen voor een grote groep van beschermde soor-
ten. Daar waar noodzakelijk zal met de beschikbare middelen zoals mitigatie, compensatie en plan-
ning de GSVI worden gestuurd. Door middel van monitoring wordt de GSVI bewaakt zodat bijsturing 
vroegtijdig kan worden ingezet. Met betrekking tot kneu, braamsluiper, geelgors, graspieper en veld-
leeuwerik wordt een intensieve monitoring (“hand aan de kraan”- monitoring) ingezet waarbij de (aan-
tals)ontwikkelingen jaarlijks worden gevolgd. 
 

 
 



  
Soortmanagementplan Luchthaven Twente 
 

 

87 

7. COMPENSATIE 
 
 
 
 

7.1 Compensatie- en mitigatieplan 

De effecten van de voorgenomen plannen op flora en fauna zijn al eerder beoordeeld in het Compen-
satie- en mitigatieplan (C&M-plan) van juni 2012. Uiteraard op basis van de toen bekende plannen en 
ontwikkelingen. Aan de hand van deze effectenbeoordeling is een compensatie-opgave ontstaan dat 
door Royal Haskoning DHV is meegenomen in het ontwerp van de Nieuwe EHS. Het merendeel van 
de compensatie-opgave komt voort uit ontwikkelingen aan de noordzijde van het vliegveld binnen de 
deelgebieden Luchthaven, Leisure-Noord en Troned. Omdat tijdens het opstellen van het C&M-plan 
nog niet bekend was welke ontwikkelingen waar zullen gaan plaatsvinden, is uitgegaan van een zgn. 
‘worst-case’-scenario. Inmiddels wordt duidelijk dat veel leefgebied van de hier aanwezige soorten 
ingepast gaat worden in de planvorming en dat het verlies van leefgebied minder snel zal plaatsvin-
den, door een meer organische ontwikkeling van de deelgebieden. Desondanks wordt vastgehouden 
aan de compensatie-opgave, waardoor er in de praktijk zeker in de eerste jaren, naar verwachting 
sprake zal zijn van ‘overcompensatie’. Deze ruimte (‘credits’) wordt gebruikt om in te zetten bij even-
tuele extra compensatieopgaven, om negatieve effecten te voorkomen en de gunstige staat van in-
standhouding van de soorten te kunnen blijven garanderen tijdens de gebruiksfase. 
 
Voor een totaaloverzicht van de compensatie-opgave wordt verwezen naar figuur 29 dat afkomstig is 
uit het Compensatie- en mitigatieplan uit 2012. Om te borgen dat compensatie ook daadwerkelijk (en 
tijdig) plaatsvindt komt de compensatie-opgave op diverse plaatsen in dit SMP terug, zoals in de 
factsheets en de hoofdstukken over uitvoering en planning. 
 
 

7.2 Definitief Ontwerp Inrichtingsplan Nieuwe EHS 

Figuur 30 geeft een beeld van het Definitief Ontwerp van de Nieuwe EHS dat is opgesteld door Royal 
Haskoning DHV. Een toelichting op het ontwerp is al gegeven in paragraaf 6.2.9. De nieuwe inrichting 
is tot stand gekomen door een integrale afweging van belangen en aspecten. De centrale ambitie is: 
ontwikkeling van een duurzaam, samenhangend stelsel van natuurgebieden waardoor behoud en 
ontwikkeling van de biodiversiteit mogelijk is. Het bereiken van dit doel wordt zoveel mogelijk gecom-
bineerd met het herstel en verbeteren van de waterhuishouding, aspecten van ruimtelijke continuïteit, 
belevingskwaliteit en beleefbaarheid. De inrichting is in belangrijke mate bepaald door de biotoopeisen 
van de veldleeuwerik vanwege het bovenregionale belang van de populatie voor deze soort. Zo zijn in 
het ontwerp een aantal bospercelen gekapt om meer open ruimte te creëren voor de veldleeuwerik. 
Het leidt wel tot een spanningsveld met andere kritische vogelsoorten zoals geelgors en braamsluiper, 
die juist gebaat zijn bij de ontwikkeling en aanleg van nieuw, structuurrijk bos. Zoals beargumenteerd 
door Sovon zal dit bij geelgors, kneu en braamsluiper weliswaar kunnen leiden tot een afname van de 
populatie op het vliegveld, de gunstige staat van instandhouding van deze soorten is niet in het ge-
ding. Voor de veldleeuwerik geldt dit nu ook, dankzij de planaanpassingen in het Definitief Ontwerp. 
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Figuur 29.Totaaloverzicht van verplichte natuurmaatregelen binnen de verschillende ontwikkelingslocaties en de Nieuwe EHS (uit: Compensatie- & mitigatieplan 
Flora- en faunawet voor Luchthaven Twente, Eelerwoude 2012. 
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Figuur 30. Overzicht Definitief Ontwerp Inrichtingsplan 
EHS Luchthaven Twente d.d. 25-09-2013 (Royal Has-
koning DHV). 
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8. UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 
 
 
 
 

8.1 Inleiding 

Ten behoeve van het opstellen van dit Soortmanagementplan is door ADT informatie aangeleverd 
over diverse aspecten die met de uitvoering van werkzaamheden te maken hebben, zoals het type en 
de omvang van werkzaamheden, procedures en de planning. In het Uitvoeringsprotocol flora en fau-
na, dat een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het SMP, wordt hier uitgebreider op ingegaan. In dit 
soortmanagementplan beperken ons in het SMP tot een samenvatting van meest belangrijke aspec-
ten. 
 

8.2 Procedures 

8.2.1 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
Een belangrijk aspect binnen het SMP is de borging en garantie dat de maatregelen uit dit SMP en 
eventueel aanvullende voorwaarden uit de generieke ontheffing ook daadwerkelijk worden nageleefd 
en uitgevoerd. De ‘generieke’ ontheffing wordt verleend voor een periode van 10 jaar. Daarmee 
spreekt Dienst Regelingen een grote mate van vertrouwen uit richting de ontheffinghouder, in dit geval 
ADT. Dienst Regelingen legt daarmee de verantwoordelijkheid voor het overeenkomstig het soortma-
nagementplan en de op basis daarvan verleende ontheffing uitvoering van noodzakelijke maatregelen 
volledig bij de ontheffinghouder. Die verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat de ontheffinghou-
der alle noodzakelijke stappen onderneemt om een juiste uitvoering van werkzaamheden te garande-
ren en deze zo nodig lang juridische weg afdwingt.  
De ontheffinghouder moet ervoor zorgen dat in de aanbesteding en in uitvoeringscontracten en 
-bestekken dit alles voldoende geborgd is. Hiertoe dient ondermeer het Uitvoeringsprotocol flora en 
fauna, dat specifiek ingaat op de uitvoeringsaspecten in relatie tot het SMP en de Flora- en faunawet. 
Het betekent ook dat de ontheffinghouder organisatorisch dient te borgen dat er door deskundige per-
sonen wordt toegezien op de uitvoering, en dat deze toezichthouders een mandaat moeten hebben 
om in voorkomend geval werkzaamheden stil te kunnen leggen en het bevoegd gezag te informeren. 
 
De ontheffinghouder is dus aansprakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden overeenkomstig 
het Soortmanagementplan en het Uitvoeringsprocotol flora en fauna en de op basis daarvan verleen-
de ‘generieke’ ontheffing. Zowel het niet naleven van een ontheffingsvoorschrift als het overtreden van 
een verbodsbepaling uit de Flora- en faunawet is een economisch delict. Dat betekent dat de onthef-
finghouder als organisatie, maar ook de persoon of personen die binnen de organisatie 
(eind)verantwoordelijk is of zijn, voor de uitvoering dan wel de opdrachtverlening tot uitvoering straf-
rechtelijk kan, dan wel kunnen worden vervolgd indien een ontheffingsvoorschrift niet wordt nageleefd 
en daarmee een of meer verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet worden overtreden. 
 

8.2.2 Procedure Area Development Twente (ADT) 
De uitvoering van werkzaamheden binnen het plangebied wordt binnen ADT centraal aangestuurd 
door de Coördinator Uitvoering. Met betrekking tot uitvoeringsaspecten maakt ADT gebruik van een 
communicatieprotocol (zie Uitvoeringsprotocol flora en fauna). Hierin wordt de communicatie tussen 
opdrachtnemer en opdrachtgever (ADT) omschreven. Ten behoeve van de uitvoering wordt gewerkt 
volgens een tweetal processchema’s voor de aanvraag van een werkvergunning. De Coördinator Uit-
voering bepaalt aan de hand van een melding over een uitvoeringsaspect welke thema’s hierbij van 
belang zijn. Indien het een meer complexe aanvraag betreft wordt de uitgebreide procedure gevolgd 
(processchema 2 in het Uitvoeringsprotocol flora en fauna). 
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Gaandeweg het proces vinden diverse gesprekken en afwegingen plaats met uitvoerende partijen en 
specialisten binnen en direct rond ADT, zoals bijvoorbeeld de luchthavenmeester en/of de communi-
catiedeskundige. Tijdens dit overleg worden afspraken gemaakt en randvoorwaarden vastgelegd, 
waarna door de uitvoerder een Plan van aanpak wordt opgesteld. Het Plan van aanpak wordt vervol-
gens aan ADT voorgelegd ter goedkeuring, waarna bij het verstrekken van de werkvergunning gestart 
kan worden met de werkzaamheden. Het soortmanagementplan geeft in deze procedure belangrijke 
input op het aspect flora, fauna en ecologie. Het Uitvoeringsprotocol flora en fauna geldt ondermeer 
als basisdocument bij de uitbesteding van werkzaamheden en als borging dat werkzaamheden binnen 
de kaders van de Flora- en faunawet worden uitgevoerd. 
 

8.2.3 Procedure bij de uitvoering van werkzaamheden in relatie tot Flora- en faunawet 
Met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden zoals het bouwrijp maken van gronden, de kap 
van beplanting of de sloop van gebouwen in relatie tot de Flora- en faunawet en dit SMP in het bijzon-
der, is in figuur 31 een stroomschema opgesteld. Het schema borgt dat de mitigerende en compense-
rende maatregelen zoals elders in het SMP zijn aangegeven goed in het werkproces worden meege-
nomen. De Coördinator Uitvoering bepaalt in samenspraak met de ter zake kundige ecoloog of een 
voorgenomen activiteit of werk aan het stroomschema getoetst moet worden. De ecoloog toetst dit 
vervolgens in het stroomschema. Het schema is opgenomen in het Uitvoeringsprotocol flora en fauna. 
 
In het stroomschema zijn vijf checkpunten opgenomen. Check 1 en 2 hebben betrekking op de perio-
de waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd in relatie tot de beschermde soorten. Op deze wijze 
wordt voorkomen dat werkzaamheden bijvoorbeeld in de meest kwetsbare periode van de soort(en) 
worden uitgevoerd. Als uitvoering in deze periode toch noodzakelijk is, wordt in overleg met de be-
trokken ecoloog gezocht naar oplossingen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van mitigerende maatrege-
len. Centraal daarbij staat de algemene zorgplicht uit de Flora- en faunawet en het uitgangspunt dat 
de werkzaamheden de instandhouding van de gunstige staat (GSVI) van de soort niet in gevaar mo-
gen brengen. Check 3 en 4 hebben betrekking op de compensatieopgave en natuurontwikkeling in de 
Nieuwe EHS. Hier vindt een controle plaats of compensatie aan de orde is en of deze juist is uitge-
voerd. Ook hier met het doel om de GSVI van de soort(en) te waarborgen. Bij check 5 tot slot, wordt 
getoetst of de bijbehorende mitigerende maatregelen (goed) zijn uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het 
wegvangen of overzetten van dieren en of vervolgens gestart kan worden met de uitvoering van werk-
zaamheden. In figuur 32 is een voorbeeld uitgewerkt over de werking van het stroomschema. 
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Figuur 31. Stroomschema Uitvoering van werkzaamheden en SMP. 
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 Binnen het werkgebied waar werkzaamheden gaan plaatsvinden blijkt het leefgebied van een aan-
dachtsoort aanwezig (nl. heideblauwtje), de voorgenomen activiteit (kap en bouwrijp maken) heeft 
mogelijk effect op deze soort en/of zijn leefgebied. Antwoord: ja. 

 Check 1: periode van uitvoering in september valt in suboptimale periode voor de soort (tabel ‘Kap-
pen van bomen en struiken’ in Uitvoeringsprotocol flora en fauna). Uitvoering is mogelijk, mits….  

 Check 2: Er worden in het protocol geen aanvullende voorwaarden voor het heideblauwtje vermeld. 
Antwoord is dus ja, er kan worden voldaan aan de voorwaarden. 

 Check 3: Er is een compensatieopgave? Er dient 3,0 ha. nieuw leefgebied te worden aangelegd 
binnen de Nieuwe EHS. Antwoord: ja. 

 Check 4: Bij navraag blijkt dat in de winter 2013/ 2014 als uitwerking van het ‘Actieplan flora en 
fauna’ nieuw leefgebied voor ondermeer heideblauwtje is gerealiseerd. In maart 2015 is het terrein 
beoordeeld als geschikt nieuw leefgebied door een ter zake kundige ecoloog. Antwoord: ja. 

 Check 5: Nog niet alle noodzakelijke maatregelen zijn uitgevoerd. In de factsheet wordt bij het hei-
deblauwtje aangegeven dat vlinders moeten worden afgevangen en overgezet naar het nieuwe 
leefgebied in de periode juni-augustus. Mogelijk moet in augustus-september een deel van de hei-
de geplagd dan wel deels verplant, te beoordelen door de ecoloog. Deze werkzaamheden passen 
binnen de uitvoeringsplanning. Er wordt een afspraak gemaakt over het uitvoeren van deze werk-
zaamheden. Vervolgens wordt eind september het werkterrein vrijgegeven en kan de uitvoerder 
starten met de kap en het bouwrijp maken van het werkterrein. 

Figuur 32. Voorbeeld van de werking van het stroomschema Uitvoering van werkzaamheden en SMP. 

 
In bovenstaand kader wordt aan de hand van een (fictief) voorbeeld de werking van het stroomsche-
ma toegelicht. In het voorbeeld zijn we er vanuit gegaan dat de generieke ontheffing is verleend en het 
SMP daarmee is goedgekeurd door het bevoegd gezag. De exploitant van de luchthaven is voorne-
mens op de locatie met de rode cirkel (afbeelding links) een parkeerplaats te realiseren. In het SMP 
blijkt hier het leefgebied van het heideblauwtje aanwezig te zijn (kaartje rechts). De ontwikkelaar komt 
in mei 2015 met een verzoek om een werkvergunning bij ADT en wil de werkzaamheden vanaf okto-
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ber 2015 gaan uitvoeren. Het gaat vooralsnog om het bouwrijp maken van de grond, wat hier betekent 
dat aanwezige bomen en struiken worden gekapt en verwijderd (incl. heidevegetaties). Deze 
ontwikkeling wordt getoetst in het stroomschema. 
 
 

8.3 Activiteiten en werkzaamheden 

In het Uitvoeringsprotocol flora en fauna wordt per activiteit of werkzaamheid beschreven welke maat-
regelen bij de uitvoering moeten worden genomen om schade en negatieve effecten op beschermde 
soorten zoveel mogelijk te voorkomen. Het protocol is van toepassing op de uitvoering van werk-
zaamheden in het kader van: 
 

 ruimtelijke ontwikkeling en inrichting 

 bestendig beheer en onderhoud 

 

8.3.1 Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting 
De Flora- en faunawet verstaat onder ‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’ nieuwe activiteiten of acti-
viteiten die een sterke wijziging ten opzichte van het verleden inhouden, zoals de bouw van nieuwe 
woningen of natuurbouw. De werkzaamheden zijn voor de aldaar voorkomende soorten ingrijpend. De 
activiteiten vinden bovendien niet regelmatig of jaarlijks plaats, zoals bij beheer- en onderhoudswerk-
zaamheden. Het gaat om de volgende werkzaamheden: 
 

 het bouw- en woonrijp maken (incl. sanering van gronden) 

 het afdammen,dempen of vergraven van wateren 

 het kappen en rooien van bomen en struiken 

 het slopen en renoveren van bouwwerken (incl. verwijderen infrastructuur) 

 bronbemalingen 

 

8.3.2 Bestendig beheer en onderhoud 
De Flora- en faunawet verstaat onder ‘bestendig beheer en onderhoud’ werkzaamheden die gericht 
zijn op het handhaven van de bestaande situatie. Het gaat om regelmatig terugkerende werkzaamhe-
den zoals het maaien van grasland, schonen van sloten en het dunnen van bospercelen. Het wel of 
niet aanwezig zijn van soorten is vaak afhankelijk van het gevoerde beheer. De aanwezigheid van een 
aantal zeldzame vlindersoorten in de verschraalde, bloemrijke graslanden op het vliegveld is hiervan 
een mooi voorbeeld. De soorten komen hier voor dankzij een jarenlang toegepast verschralingsbe-
heer. Continuering van het beheer is een voorwaarde voor het voortbestaan van deze soorten. 
 
Bij bestendig beheer en onderhoud gaat het om de volgende werkzaamheden: 
 

 het maaien van kruidachtige vegetaties 

 het schonen van waterelementen en oevers 

 het snoeien en dunnen van opgaande beplanting 

 het onderhoud aan verhardingen en bouwwerken 

8.3.3 Geldigheid 
Het uitvoeringsprotocol geldt niet als vrijstelling voor werkzaamheden die benutting of economisch 
gewin tot doel hebben. De ontheffinghouder Area Development Twente (ADT) is overigens ook niet 
voornemens dit soort werkzaamheden uit te gaan voeren. 
 
Het uitvoeringsprotocol heeft alleen betrekking op verplichtingen die voortvloeien uit de Flora- en fau-
nawet en dus niet uit andere wet- of regelgeving zoals de Natuurbeschermingswet of Boswet. 
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9. PLANNING 
 
 
 
 

9.1 Inleiding 

Planning vormt één van de middelen, zo niet het belangrijkste middel om de gunstige staat van in-
standhouding (GSVI) te sturen en te beïnvloeden. Dit maakt dat het onderdeel planning op diverse 
plaatsen in het SMP terugkomt. En het is nou juist het tijdsaspect dat regelmatig leidt tot knelpunten 
en conflicten bij ruimtelijke ontwikkeling en uitvoering met de Flora- en faunawet. In dit hoofdstuk zijn 
een aantal aspecten uitgewerkt om conflicten en knelpunten te voorkomen. Centraal daarbij staat het 
tijdig signaleren, plannen en rekening houden met beschermde soorten. In dit hoofdstuk komen de 
belangrijkste aspecten aan bod die betrekking hebben op de planning, zonder hierin volledig te willen 
zijn. Tot slot wordt in deze inleidende paragraaf gewezen op de sterke relatie die er is tussen planning 
en mitigerende en compenserende maatregelen. Het is noodzakelijk om bij het gebruik van dit SMP in 
relatie tot planning ook de nodige aandacht te besteden aan de onderdelen mitigerende en compen-
serende maatregelen! 
 
 

9.2 Seizoensritmes van beschermde soorten 

Flora en fauna zijn anders dan aspecten als bijvoorbeeld bodem of kabels en leidingen niet statisch, 
maar wisselen in de tijd constant van locatie, verschijningsvorm of aantal. Dit maakt flora en fauna tot 
een lastig en moeilijk beheersbaar risico bij de uitvoering van projecten. Toch zijn er een aantal aspec-
ten die min of meer vastliggen en vroegtijdig in de planning en uitvoering van projecten en werkzaam-
heden kunnen worden meegenomen. Figuur 33 geeft een overzicht van de belangrijkste soortgroe-
pen, zonder hierin volledig te willen zijn. 
 

 
 
 
 
 
 

9.3 Houdbaarheid van veldonderzoeken en onderzoeksperiode 

Verspreidingsgegevens van flora en fauna mogen in het kader van de Flora- en faunawet over het 
algemeen niet ouder zijn dan 3 tot 5 jaar. De termijn van 3 jaar geldt met name voor de groep van 
strikt beschermde (tabel 3) soorten en vogels, de termijn van 5 jaar voor de overige soorten (tabel 1 
en 2). De termijn van 3 jaar eindigt dan op 1 januari 2014. Dit betekent dat in 2014 een actualisatie 
van het veldonderzoek noodzakelijk is. Niet voor dit soortmanagementplan, dat is gebaseerd op het 

Figuur 33. Overzicht van belangrijke aspecten met betrekking tot de projectplanning en de aanwezigheid van 
beschermde plant- en diersoorten. 

soort/soortgroep aspect duur van het aspect

relevante periode van 

het jaar (met uitersten) voorbereidings- en onderzoeksfase planvormingsfase uitvoeringsfase vooral relevant bij:

vogels broedperiode 4 tot 5,5 maanden

15 maart - 15 juli                   

(1 maart - 15 augustus)

veldonderzoek alleen mogelijk in genoemde 

periode onderzoek is 3 tot 5 jaar houdbaar

geen verstoring van verblijfplaatsen 

tijdens broedtijd kap, sloop

kraamperiode 2 tot 3,5 maanden

15 mei - 15 juli                      

(1 mei - 15 augustus)

veldonderzoek alleen mogelijk in genoemde 

periode onderzoek is 3 jaar houdbaar

geen verstoring van verblijfplaatsen 

tijdens kraamtijd kap, sloop

baltsperiode 2 tot 3 maanden

15 augustus - 15 oktober     

(15 juli - 15 okt.)

veldonderzoek alleen mogelijk in genoemde 

periode onderzoek is 3 jaar houdbaar

geen verstoring van 

paarverblijfplaatsen tijdens baltstijd kap, sloop

overw interingsperiode 4,5 tot 6,5 maanden

15 oktober - 1 maart             

(15 sept. - 1 april)

veldonderzoek lastig uitvoerbaar en 

arbeidsintensief onderzoek is 3 jaar houdbaar

geen verstoring van verblijfplaatsen 

tijdens overw interingsperiode kap, sloop

voortplantingsperiode 4 tot 5,5 maanden

15 maart - 15 juli                  

(1 maart - 15 augustus)

veldonderzoek alleen mogelijk in genoemde 

periode onderzoek is 3 tot 5 jaar houdbaar

bij strikt beschermde soorten: geen 

verstoring tijdens voortplantings- 

periode

kap, graafw erk, 

dempen

overw interingsperiode 4,5 tot 6,5 maanden

15 oktober - 1 maart            

(15 sept. - 1 april) veldonderzoek niet mogelijk onderzoek is 3 tot 5 jaar houdbaar

bij strikt beschermde soorten: geen 

verstoring tijdens overw interings- 

periode kap, graafw erk

flora groeiseizoen 7,5 maanden 1 maart - 15 oktober

veldonderzoek alleen mogelijk in genoemde 

periode (maar afhankelijk van bloeitijd) onderzoek is 3 tot 5 jaar houdbaar

uitvoering na zaadzetting en bij strikt 

beschermde soorten: verplanten maaien, graafw erk

vleermuizen

amfibieën & 

reptielen
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onderzoek uit 2010 en de aanvraag generieke ontheffing die ruim voor deze datum is ingediend. Het 
is wel noodzakelijk in het kader van de procedure Flora- en faunawet en biedt tevens de mogelijkheid 
om dit te combineren met de monitoringsverplichtingen uit dit SMP. 
Veldonderzoek naar flora en fauna vraagt in de regel om een onderzoeksperiode van 1 kalanderjaar. 
In veel gevallen kan dit worden teruggebracht tot de periode van 1 maart tot 30 september. De perio-
de van 15 maart tot 15 juli geldt over het algemeen als meest belangrijke onderzoeksperiode omdat 
dan de meeste soorten actief zijn en daarmee goed te inventariseren. 
 
 

9.4 De ontheffing en de proceduretijd 

Met dit SMP wordt een generieke ontheffing Flora- en faunawet aangevraagd bij Dienst Regelingen in 
Den Haag, uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Economische Zaken. Dienst Landelijk Gebied 
adviseert Dienst Regelingen in deze aanvragen op het ecologische aspect. De proceduretijd van een 
reguliere ontheffingsaanvraag bedraagt gemiddeld 12 tot 16 weken. De aanvraag van een generieke 
ontheffing vraagt vermoedelijk meer tijd, een proceduretijd is hiervoor nog niet aan te geven. Het lijkt 
realistisch om in de projectplanning uit te gaan van een termijn van 24 weken na indiening. Indien nu 
al duidelijk is dat vóór de datum van ontvangst van de generieke ontheffing werkzaamheden moeten 
plaatsvinden die ontheffingsplichtig zijn, kan worden overwogen om met betrekking tot deze ontwikke-
lingen of werkzaamheden aanvullend een reguliere ontheffingsaanvraag in te dienen. Uiteraard geldt 
ook daarbij dat deze tijdig moet worden ingediend, gelet op de proceduretijd van gemiddeld 12 tot 16 
weken. 
 
 

9.5 Wetgeving en jurisprudentie 

De Flora- en faunawet is een raamwet. Dit maakt dat jurisprudentie van grote invloed is op de inhoud 
van de Flora- en faunawet en daarmee met het werken binnen deze regelgeving. Ook op het aspect 
van tijd en (project)planning kan dit effect hebben, hierin sturen is helaas niet mogelijk. 
De Flora- en faunawet zal in de nabije toekomst samengaan met de Boswet en de Natuurbescher-
mingswet 1998 in de nieuwe Wet Natuurbescherming. De nieuwe wet wordt naar verwachting in de 
eerste helft van 2014 door de Kamer behandeld. Het leidt naar verwachting tot een verdere verklei-
ning van de lijsten met ontheffingsplichtige soorten en borgt de nieuwe denk- en werkwijze zoals be-
schreven in dit SMP. Uiteraard kunnen deze wijzigingen ook gevolgen hebben voor de inhoud, maat-
regelen en planning in dit rapport. 
 
 

9.6 Uitvoeringsplanning 

Figuur 34 op de volgende pagina geeft een overzicht van de uitvoeringsplanning van ADT van de-
cember 2013. De informatie is ondermeer gebruikt in de soortbeschrijvingen in hoofdstuk 6. 
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Figuur 34. Overzicht uitvoeringsplanning ADT (ADT, december 2013). 

bodemsanering

kappen, verw ijderen groen NGE munitieonderzoek

bouw rijp maken (doorgaans 6 mnd voor aanvang realisatie)

Planning uitvoering (d.d. december 2013) realisatie ruimtelijke ontw ikkeling (inclusief w oonrijp maken)

Deelgebied 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Luchthaven NGE NGE NGE NGE

Infra Noord

Troned NGE NGE

Leisure-Noord

Nieuwe EHS NGE NGE NGE NGE

De Strip NGE NGE NGE NGE NGE

Oostkamp NGE NGE NGE NGE NGE

Deventerpoort NGE

Fokkerweg NGE

Prins Bernhardpark NGE NGE

2013 2014 2015 2016
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9.7 Het Actieplan flora en fauna 

Om de realisatie van de compenserende maatregelen en de realisatie van de Nieuwe EHS te versnel-
len is in oktober 2013 door ADT en Eelerwoude het ‘Actieplan flora en fauna’ opgesteld. In het actie-
plan zijn maatregelen opgenomen die relatief eenvoudig, tegen geringe kosten en op korte termijn 
binnen de Nieuwe EHS uitgevoerd kunnen worden. Op deze wijze worden nu reeds ‘credits’ opge-
bouwd, waardoor het straks eenvoudiger wordt om ruimtelijke ontwikkelingen uit voeren. Een mooi 
voorbeeld van ‘habitat-banking’ waarbij de tegoeden later kunnen worden ingezet om negatieve effec-
ten door ruimtelijke ontwikkelingen te verrekenen. Uiteraard mits het ‘banksaldo’ toereikend is en de 
gunstige staat van instandhouding van de soort(en) gegarandeerd blijft. 
 
De maatregelen in het actieplan zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het behoud en dooront-
wikkelen van bestaande leefgebieden en (potentiële) verblijfplaatsen. Het aanpassen van een al aan-
wezige bunker naar een winterverblijf voor vleermuizen is nu eenmaal eenvoudiger dan de aanleg van 
een compleet nieuwe voorziening. Door gebruik te maken van bestaande waarden en potenties kan 
veel tijd worden gewonnen en ontstaan meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld sloop op andere loca-
ties binnen het plangebied. Uiteraard mag het niet zo zijn dat met de aanleg van het winterverblijf een 
functie als een zomerverblijf verdwijnt. Uitgangspunt is dat de maatregel positief bijdraagt aan de GS-
VI. Belangrijk is verder dat dit alleen wordt toegepast op duurzame locaties. De ontwikkeling van bij-
voorbeeld een heideveld op een plek waar straks nieuwbouw plaatsvindt of nog kabels en leidingen 
moeten worden verwijderd, is natuurlijk niet duurzaam en daarom niet wenselijk.  
De maatregelen en acties zijn in het actieplan samengevat in een overzichtstabel en geprojecteerd op 
een kaartbeeld van het plangebied. De belangrijkste maatregelen zijn: 
 

 Het omvormen van bosranden naar structuurrijke bosranden d.m.v. beheermaatregelen 

 Het uitrasteren en beheren van heidevegetaties (o.a. opslag verwijderen) 

 Het uitgraven van een bestaande poel (achterstallig onderhoud) en de aanleg van nieuwe 
poelen 

 De aanplant van nieuw bos 

 Het inrichten van vleermuisverblijven in bestaande bunkers 

 De aanleg van nieuwe vleermuisverblijven 

 Het plaatsen van nestkasten en vleermuiskasten 
 
Met name voor de soorten waarbij het jaren duurt voor een nieuw, vervangend leefgebied voldoende 
geschikt is geworden, kan het doorontwikkelen van reeds bestaand, maar marginaal leefgebied veel 
tijdswinst opleveren. Dit geldt bijvoorbeeld voor het heideblauwtje, waarvoor ogenschijnlijk al geschik-
te leefgebieden aanwezig zijn in de Nieuwe EHS, maar die mogelijk nooit ontdekt zijn door de zeer 
geringe dispersieafstand van de soort. Voor een aantal aan struweel gebonden vogelsoorten zoals 
kneu en braamsluiper geldt dat jonge bosaanplant tenminste 2 tot 3 jaar oud moet zijn om een ge-
schikt leefgebied voor deze soorten te vormen. De omvorming van een strakke bosrand naar een 
fraaie, structuurrijke mantel-zoomvegetatie biedt mogelijk al meteen een vervangend, nieuw leefge-
bied. 
 
Verwacht wordt dat met de inzet en uitvoering van de in het Actieplan beschreven maatregelen zoveel 
tijdswinst wordt behaald, dat voor de soorten waarvoor compensatie noodzakelijk dan wel wenselijk is, 
tijdig voldoende vervangend leefgebied is gerealiseerd om de GSVI te kunnen waarborgen. Dit geldt 
ook voor veldleeuwerik en graspieper wanneer door de voorgenomen boskap in de Nieuwe EHS (in 
de winter van 2013-2014) al op korte termijn meer geschikt open (leef)gebied ontstaat. Dit nog ruim 
voordat door ruimtelijke ontwikkelingen leefgebied voor deze soorten zou verdwijnen. Figuur 35 op de 
volgende pagina geeft een overzicht van de maatregelen en acties en is afkomstig uit het Actieplan. 
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Soort(en)

Tijdstip waarop vervangend leefgebied 

gereed moet zijn en/of "rijpingstijd" 

nieuw leefgebied compensatieopgave

snelle uitvoering 

mogelijk (met 

Actieplan)

prioriteit 

vanuit SMP uit te voeren actie(s) uitvoeringsperiode

Broedvogels

braamsluiper 2 tot 3 jaar 30 ha. leefgebied deels hoog aanplant bos, omvormen bosranden naar structuurrijke randen en struw elen okt 2013 - mrt 2014

geelgors 2 tot 3 jaar 56 ha. leefgebied deels hoog aanplant bos, omvormen bosranden, handhaven ruigten okt 2013 - mrt 2014

graspieper 1 tot 2 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) 20 ha. leefgebied nee hoog - -

huismus enkele maanden vóór 1 februari 15 nestkasten deels hoog ophangen 15 nestkasten (in geschikt leefgebied) okt - nov 2013

kneu 2 tot 3 jaar 30 ha. leefgebied deels hoog aanplant bos, omvormen bosranden, handhaven ruigten okt 2013 - mrt 2014

veldleeuw erik 1 tot 2 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) 28 ha. leefgebied nee hoog - -

Amfibieën & reptielen

kamsalamander 2 tot 3 jaar (min. 2 volledige groeiseizoenen) 3 poelen met landbiotoop ja hoog beheer bestaande poel, aanleg 3 nieuw e poelen en land- / w interbiotoop okt 2013 - mrt 2014

poelkikker 2 tot 3 jaar (min. 2 volledige groeiseizoenen) 2 ha. landbiotoop met poel ja hoog graven 1 poel, aanleg land- en w interbiotoop okt 2013 - mrt 2014

levendbarende hagedis 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) 20 ha. leefgebied deels gemiddeld aanplant bos, omvormen bosranden, handhaven ruigten, ontw ikkelen heide okt 2013 - mrt 2014

Zoogdieren

gew one grootoorvleermuis 2 tot 3 jaar (w interverblijf) 4 bunkers ja hoog

inrichten 2 bestaande bunkers, bouw  2 nieuw e bunkers, ophangen 10 

vleermuiskasten okt 2013 - mrt 2014

Dagvlinders

heideblauw tje 1 tot 3 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) 3 ha. leefgebied deels hoog veiligstellen bestaande structuurrijke, natte en droge heideterreintjes doorlopend

Flora

rietorchis 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) niet van toepassing nee laag veiligstellen bestaande groeiplaatsen -

steenanjer 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) niet van toepassing nee laag veiligstellen bestaande groeiplaatsen -

w ilde marjolein 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) niet van toepassing deels gemiddeld veiligstellen bestaande groeiplaatsen, evt. verplanten okt - nov 2013

Zoogdieren

baardvleermuis 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) geen deels hoog

bouw en in totaal 1 vleermuistoren, ophangen van in totaal 25 vleermuiskasten, 

aanplant bos okt 2013 - mrt 2014

eekhoorn niet van toepassing niet van toepassing - - - -

gew one dw ergvleermuis 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) geen ja hoog

bouw en in totaal 1 vleermuistoren, ophangen van in totaal 25 vleermuiskasten, 

aanplant bos okt 2013 - mrt 2014

laatvlieger 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) geen ja hoog

bouw en in totaal 1 vleermuistoren, ophangen van in totaal 25 vleermuiskasten, 

aanplant bos okt 2013 - mrt 2014

rosse vleermuis 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) geen ja hoog

bouw en in totaal 1 vleermuistoren, ophangen van in totaal 25 vleermuiskasten, 

aanplant bos okt 2013 - mrt 2014

ruige dw ergvleermuis 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) geen ja hoog

bouw en in totaal 1 vleermuistoren, ophangen van in totaal 25 vleermuiskasten, 

aanplant bos okt 2013 - mrt 2014

steenmarter tenminste 6 mnd vóór 1 februari (verblijf) geen ja gemiddeld aanleg 3 steenmarterhopen, gebouw  ter beschikking stellen en inrichten okt 2013 - mrt 2014

w atervleermuis 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) geen ja hoog

bouw en in totaal 1 vleermuistoren, ophangen van in totaal 25 vleermuiskasten, 

aanplant bos okt 2013 - mrt 2014

Broedvogels

bosuil enkele maanden vóór 1 februari 3 kasten ja gemiddeld ophangen 3 nestkasten (in geschikt leefgebied) okt - nov 2013

buizerd niet van toepassing niet van toepassing - - - -

gekraagde roodstaart enkele maanden vóór 1 april 3 nestkasten ja gemiddeld ophangen 3 nestkasten (in geschikt leefgebied) okt - nov 2013

grote bonte specht enkele maanden vóór 1 februari 8 nestkasten ja gemiddeld ophangen 8 nestkasten (in geschikt leefgebied) okt - nov 2013

koolmees enkele maanden vóór 1 februari 30 nestkasten ja gemiddeld ophangen 30 nestkasten (in geschikt leefgebied) okt - nov 2013

pimpelmees enkele maanden vóór 1 februari 25 nestkasten ja gemiddeld ophangen 25 nestkasten (in geschikt leefgebied) okt - nov 2013

torenvalk enkele maanden vóór 1 februari 1 nestkast ja gemiddeld ophangen 1 nestkast (in geschikt leefgebied) okt - nov 2013

Broedvogels

grauw e klauw ier niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

kleine plevier niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

kw artel niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

taigaboomkruiper niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

Zoogdieren

boommarter niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

bosvleermuis niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

das niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

franjestaart niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

vale vleermuis niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

Amfibieën

heikikker niet van toepassing geen niet van toepassing - - -
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Figuur 35. Overzicht van maatregelen en acties uit het Actieplan flora en fauna (ADT, oktober 2013). 



  
Soortmanagementplan Luchthaven Twente 
 

 

100 

10. MONITORING & INVENTARISATIE 
 
 
 
 

10.1 Inleiding 

Monitoring vormt het middel om te toetsen of de ingezette middelen en maatregelen voldoende effec-
tief zijn om de gunstige staat van instandhouding (GSVI) van de soort(en) te garanderen. In dit hoofd-
stuk worden de onderzoeksmethodieken besproken die op dit moment gebruikt worden om per soort 
of soortgroep een goed beeld te krijgen van aantallen en verspreiding. Uiteraard volgen we daarbij de 
geldende onderzoeksnormen en -richtlijnen, zoals het Vleermuisprotocol (versie 2013). 
 
De ontwikkelingen binnen het plangebied vinden grotendeels ‘organisch’ plaats, wat betekent dat er 
wordt ontwikkelt al naar gelang de vraag (en het aanbod) over een periode van jaren. Om die reden 
wordt het middel monitoring eveneens als ‘organische monitoring’ ingezet. Als er namelijk geen ont-
wikkeling plaatsvindt kan er ook geen sprake zijn van effecten op de GSVI die voortkomen uit ruimte-
lijke ontwikkelingen. Al naar gelang de aard en omvang van de ruimtelijke ontwikkeling en de nood-
zaak om een beeld te krijgen van de aantalsontwikkeling en/of verspreiding van een soort, vindt moni-
toring plaats. De sloop van een pand met huismussen kan de aanleiding zijn om in het opvolgende 
broedseizoen, pleksgewijs en gericht een veldinventarisatie uit te voeren om een beeld te krijgen of de 
genomen maatregelen, zoals het aanbieden van nestkasten, voldoende effectief zijn geweest om de 
GSVI te kunnen (blijven) garanderen. Al naar gelang de omstandigheden en noodzaak wordt de in-
ventarisatie uitgebreid met bijvoorbeeld potentiële broedlocaties in de omgeving van de compensatie- 
en/of slooplocatie. Alles met het doel om een beeld te krijgen van de aantalsontwikkeling en ruimtelij-
ke verspreiding in relatie tot de GSVI. 
 
Anders dan bij de gangbare monitoring, waarbij een onderzoeksgebied vaak steekproefsgewijs wordt 
onderzocht, wordt er in dit SMP uitgegaan van een (deel)gebiedsgerichte, vlakdekkende inventarisa-
tie. Een steekproef in de vorm van bijvoorbeeld een transect geeft weliswaar informatie over de aan-
talsontwikkeling, maar zegt vaak weinig over de verspreiding van de soort. Om de GVSI goed te kun-
nen monitoren en waarnodig bij te sturen, is ons inziens inzicht in zowel de aantalsontwikkeling als in 
de verspreiding noodzakelijk. Uiteraard, zoals al eerder aangegeven, in verhouding met de aard en 
omvang van de uitgevoerde ruimtelijke ontwikkelingen en maatregelen. 
 
 

10.2 Houdbaarheid onderzoeksgegevens 

Het soortmanagementplan is gebaseerd op de onderzoeksresultaten van het uitgebreide veldonder-
zoek uit 2010, aangevuld met waarnemingen uit omliggende natuurterreinen uit 2007/2008. Op dit 
moment geldt voor de groep van strikt beschermde tabel 3-soorten een maximale houdbaarheid van 3 
jaar. Bij veldgegevens ouder dan 3 jaar is een actualisatie noodzakelijk. Voor de groep van algemene 
en matig beschermde tabel 1, resp. tabel 2-soorten geldt een maximale houdbaarheidsperiode van 5 
jaar. Een en ander betekent dat het onderzoek uit 2010 weliswaar een goede basis vormt voor dit 
SMP, maar dat een actualisatie in 2014 noodzakelijk is. Op basis van de uitkomsten van het actualise-
rend onderzoek wordt gestuurd op de GSVI, maar dit leidt niet tot een nieuwe ‘nul-situatie’. Het onder-
zoeksjaar 2010 blijft in die zin leidend tot het verstrijken van de geldigheidstermijn van de generieke 
ontheffing (dus na 10 jaar). 
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10.3 Onderzoeksmethodieken 

Met name in de afgelopen 10 jaar heeft de toepassing van nieuwe technologieën geleidt tot steeds 
nauwkeuriger en professionelere onderzoeksmethodieken bij de inventarisatie van flora en fauna. 
Naast Particuliere Gegevensleverende Organisaties (PGO’s) als Sovon, Ravon, Zoogdiervereniging 
en Vlinderstichting ontwikkelen ook de groene adviesbureaus nieuwe technieken en methodes om 
flora en fauna steeds gedetailleerder en efficiënter in kaart te brengen. Het gebruik van cameravallen 
heeft geleidt tot een veelvoud van waarnemingen van lastig waar te nemen soorten zoals bijvoorbeeld 
boommarter en heeft het recent de aanwezigheid van de wilde kat in Nederland aangetoond. In op-
komst is de methode van eDNA (omgevings-DNA) waarbij door middel van de analyse van (wa-
ter)monsters de aanwezigheid van moeilijk te vangen soorten als grote modderkruiper en rivierprik 
kan worden aangetoond. Maar ook het gebruik en de toepassing van batdetectoren en de analyse van 
geluidsopnames wordt nog niet zo lang toegepast. Figuur 36 geeft een overzicht van de beschikbare 
en gangbare technieken bij monitoring en inventarisatie van flora en fauna die ook worden ingezet bij 
de monitoring in het plangebied. Tevens worden de periodes vermeld waarin de methodieken in het 
veld kunnen worden toegepast. 

 
 
 
 
 

10.4 Onderzoeksintensiteit en onderzoeksfrequentie 

Dienst Regelingen geeft aan dat in het kader van het SMP een monitoringsfrequentie van 5 jaar wordt 
gehanteerd. Hiermee wordt bedoeld een vlakdekkende inventarisatie van alle relevante en strikt(er) 
beschermde soorten binnen het totale plangebied. Deze termijn ligt, zoals omschreven in paragraaf 
12.2 buiten het SMP op respectievelijk 3 en 5 jaar. 
Het onderzoek uit 2010 maakt dat voor de groep van strikt beschermde soorten een actualisatie 
noodzakelijk is in 2014. Dit actualiserend veldonderzoek vormt de basis voor de verdere monitoring. 
De monitoring wordt, zoals beschreven in paragraaf 12.1 ingezet al naar gelang de ‘organische ont-
wikkelingen’ binnen het plangebied en de invulling wordt bepaald in overleg met een ter zake kundige 
op dit vlak. 
 
Voor de veldleeuwerik geldt een uitzondering en wordt jaarlijks ‘met de hand-aan-de-kraan’ gemoni-
tord zodat snel kan worden ingespeeld op fluctuaties in de populatie om zo de GSVI te garanderen. 
Wij stellen voor om ook voor de braamsluiper, geelgors, graspieper en kneu een intensievere en ge-
richte monitoring volgens dit principe uit te voeren. Ook hier om eventuele risico’s met betrekking tot 
de GVSI weg te nemen en de mogelijkheid te hebben om tijdig bij te kunnen sturen. Voor een over-
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Inventarisatiemethoden toelichting

Broedvogelkartering op basis van zang (BMP-methode, Sovon) mrt-jun apr-jul feb-apr jun-jul

Vlakdekkende of puntsgew ijze kartering met batdector, evt. vangst met mistnetten mei-jul aug-sep

Telling w interhalf jaar zolders, bunkers dec-feb

Cameravallen afhankelijk van periode w aarin soort actief is gehele jaar

Veldbezoek (zichtw aarnemingen) w aarnemingen van dieren, sporen gehele jaar

Lifetraps vallenonderzoek aug-nov

met schepnet vanaf de oever apr-jun apr-jun

met w atermonsters (eDNA) apr-jul apr-jul

Veldbezoek (zichtw aarnemingen) w aarnemingen van dieren, sporen mrt-sep mrt-sep

Plaatjesmethode aanbieden dekking d.m.v. plaatjes apr-sep

Veldbezoek (zichtw aarnemingen) w aarnemingen van planten, dieren jun-jul mrt-sep

broedvogels vleermuizen amfibieën

Waterelementen bemonsteren

overige

overige 

zoogdieren

Figuur 36. Overzicht van algemeen gehanteerde onderzoeksmethodieken per soort(groep) en periode van uit-
voering. 
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zicht van de onderzoeksintensiteit per soort(groep) wordt verwezen naar figuur 37. Alle monitoringsre-
sultaten worden toegevoegd aan het SMP. 
 
 

 
 
 
 
 

10.5 Inventarisatie van (nieuw) habitat en leefgebied 

Met de realisatie van de Nieuwe EHS, maar ook met de ontwikkelingen van de andere deelgebieden 
wijzigt ook de situatie ten aanzien van potentieel geschikt leefgebied van de soorten. Om de GSVI te 
kunnen monitoren en sturen is het noodzakelijk om structurele wijzigingen in het leefgebied, zowel 
positief als negatief, in kaart te brengen en door te voeren in het kaartmateriaal in de factsheets. 
Voorgesteld wordt om deze wijzigingen in kaart te brengen bij de ‘organische monitoring’ en inventari-
satie van soorten. Alle resultaten worden toegevoegd aan het SMP. 
 
 
 
 
 
 

Soort(groep) onderzoeksmethode toelichting onderzoeksintensiteit periode

territoriumkartering schaarse en jaarrond soorten

evt. extra veldrondes voor vroeg-, resp. 

laatbroedende soorten, nachtactieve soorten 

tijdens vleermuisrondes 4 veldrondes feb-jul

veldleeuw erik, graspieper, geelgors, braamsluiper, kneu 1 veldronde in optimale zangperiode 1 veldronde mei-jun

met batdector, cf. Vleermuisprotocol 2013 kraamperiode 2 veldrondes mei-jul

met batdector, cf. Vleermuisprotocol 2013 baltsperiode 2 veldrondes aug-sep

visuele w aarnemingen, sporen w interperiode 2 veldrondes dec + feb

met cameraval tenminste 1 val gedurende min. 1 w eek min. 1 w eek gehele jaar

visuele w aarnemingen, sporen 1 veldronde gehele jaar

lifetraps (muizen, w ezel)

min. 1 raai van 20 lifetraps, min. 5 

vangmomenten (totaal min. 100) zie toelichting aug-nov

w aterelementen bemonsteren met schepnet met schepnet vanaf de oever 2 veldrondes apr-jun

w atermonsters nemen voor analyse eDNA nader te bepalen apr-jul

visuele w aarnemingen, sporen aanvullend op andere methoden nader te bepalen apr-jun

Reptielen plaatjesmethode

min. 1 raai van 10 plaatjes, min. 5 

controlemomenten (totaal min. 50) zie toelichting apr-sept

Heideblauw tje visuele w aarnemingen vangst ter controle van determinatie 1 veldronde jun-jul

Flora, overige fauna visuele w aarnemingen, sporen w aarnemingen van planten, dieren nader te bepalen mrt-sep

Broedvogels

Vleermuizen

Grondgebonden zoogdieren

Amfibieën

Figuur 37. Overzicht van de onderzoeksintensiteit per soort(groep). 
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11. GENERIEKE ONTHEFFING
 
 
 
 

11.1 Soorten 

In hoofdstuk 6 is aangegeven voor welke soorten dit SMP is opgesteld. Deze soorten zijn opgedeeld 
in een drietal groepen (figuur 38).  
 

11.1.1 Groep 3 
Groep 3 heeft betrekking op een aantal strikt(er) beschermde soorten die recentelijk in en/of rond het 
plangebied zijn waargenomen. Aanwezigheid of vestiging van deze soorten binnen het plangebied 
kan grote consequenties hebben en vraagt om tijdige sturing en geleiding naar locaties waar de soor-
ten zich duurzaam kunnen handhaven. Het SMP is gebaseerd op de (verspreidings)gegevens uit 
2010. Van negatieve effecten op deze soorten is geen sprake, simpelweg omdat ze in dit onderzoeks-
jaar niet aanwezig waren, dan wel omdat hun leefgebieden zich toen ruim buiten de ontwikkelingslo-
caties bevonden. Indien tijdens de ontwikkeling van het plangebied in de komende jaren blijkt dat deze 
of andere nu niet vermelde en strikt(er) beschermde soorten aanwezig zijn en negatieve effecten on-
dervinden, worden voor deze soorten passende maatregelen getroffen en eventueel aanvullend ont-
heffing aangevraagd. De soorten zoals vermeld in groep 3 laten we in het kader van de generieke 
ontheffingsaanvraag nu vooralsnog buiten beschouwing. 
 

11.1.2 Groep 2 
Anders ligt dit voor de vermelde soorten uit groep 2. Hoewel er op basis van de nu bekende plannen 
en ontwikkelingen geen negatieve effecten op deze soorten verwacht worden, kan dit zich in de nabije 
toekomst zeker wel voordoen. Een mooi voorbeeld is de gewone dwergvleermuis. Op dit moment zijn 
er nog geen plannen met de gebouwen waarin verblijfplaatsen van deze strikt beschermde, maar zeer 
algemene soort is aangetroffen. De soort maakt echter gebruik van een netwerk van verblijfplaatsen 
en wisselt in de tijd regelmatig van locatie. Het is zeer waarschijnlijk dat een functiewijziging, of bij-
voorbeeld een maatregel als spouwmuurisolatie, leidt tot verstoring en/of verlies van een verblijfplaats. 
In die situatie zou dan aanvullend ontheffing aangevraagd kunnen worden, maar daarmee lopen we 
achter de feiten aan. In overleg met Dienst Regelingen is besloten voor de soorten uit groep 2 een 
generieke ontheffing aan te vragen. Aanwezigheid van deze soorten is vastgesteld en de kans op 
overtreding van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet is dermate groot, dat het realistisch is 
om voor deze soorten op voorhand een generieke ontheffing aan te vragen. Dit met uitzondering van 
bosuil, gekraagde roodstaart, grote bonte specht, koolmees, pimpelmees en torenvalk. Voor deze 
soorten worden namelijk reeds passende mitigerende maatregelen genomen door preventief alterna-
tieve nestgelegenheid aan te bieden in de vorm van nestkasten. Overtreding van de Flora- en fauna-
wet door bijvoorbeeld verstoring, kan eenvoudig worden voorkomen door de werkzaamheden buiten 
het broedseizoen uit te voeren. Van een negatieve effect op de gunstige staat van instandhouding is 
bij deze soorten zeker geen sprake. Alternatief en geschikt leefgebied blijft namelijk voldoende voor-
handen. 
 

11.1.3 Groep 1 
Tot slot de soorten uit groep 1. Deze soorten maken onderdeel uit van de generieke ontheffingsaan-
vraag. De voorgenomen ontwikkelingen leiden tot verlies van leefgebied en/of verstoring en vernieling 
van vaste rust- en verblijfplaatsen. Compenserende en/of mitigerende maatregelen zijn noodzakelijk 
om de gunstige staat van instandhouding voldoende te kunnen waarborgen. 
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11.2 De ontheffingsaanvraag 

11.2.1 Inleiding 
De ontheffing wordt aangevraagd middels het formulier ‘Aanvraag Ontheffing artikel 75 Flora- en fau-
nawet’ van Dienst Regelingen (versie DR-000-12). In dit formulier wordt informatie gevraagd over on-
dermeer de voorgenomen ontwikkelingen, mitigerende maatregelen en de projectplanning. Veel van 
deze vragen zijn reeds beantwoord in dit SMP en het Uitvoeringsprotocol flora en fauna. Op die on-
derdelen die mogelijk nog een toelichting behoeven, wordt in de volgende paragrafen ingegaan. 
 

11.2.2 De Activiteiten 
De generieke ontheffing wordt aangevraagd voor de maximale duur van 10 jaar voor de periode van 
15 december 2013 tot en met 15 december 2023. De ontheffing wordt aangevraagd voor de activiteit 
‘Ruimtelijke ingrepen’. 
 

11.2.3 Ruimtelijke ingrepen 
De ontheffing wordt aangevraagd voor belang b ‘Bescherming van flora en fauna’. Voor een weergave 
van de soorten waarvoor ontheffing wordt aangevraagd wordt verwezen naar paragraaf 12.1 en figuur 
37. Er wordt ontheffing aangevraagd voor het overtreden van de verbodsbepalingen uit artikel 8 (plan-
ten), artikel 9 (dieren), artikel 11 (voortplantings-, rust of verblijfplaatsen van dieren) en artikel 13 (al-
leen met het oog op verplaatsen). 
 

Figuur 38. Overzicht van beschermde soorten die in dit Soortmanagementplan zijn uitgewerkt. Voor de soor-
ten uit de groepen 1 en 2 wordt, met uitzondering van bosuil, gekraagde roodstaart, grote bonte specht, 
koolmees, pimpelmees en torenvalk, een (generieke) ontheffing aangevraagd. 

groep 1 groep 2 groep 3

Maatregelen noodzakelijk 

(vanuit compensatie- of 

mitigatieverplichtingen)

Maatregelen wenselijk 

(om knelpunten te 

voorkomen)

Rekening houden met mogelijke 

vestiging van (sturing / geleiding)

Broedvogels Flora Broedvogels

braamsluiper rietorchis grauw e klauw ier

geelgors steenanjer kleine plevier

graspieper w ilde marjolein kw artel

huismus ransuil

kneu Zoogdieren taigaboomkruiper

veldleeuw erik baardvleermuis

eekhoorn Zoogdieren

Amfibieën & reptielen gew one dw ergvleermuis boommarter

kamsalamander laatvlieger bosvleermuis

poelkikker rosse vleermuis das

levendbarende hagedis ruige dw ergvleermuis franjestaart

steenmarter vale vleermuis

Zoogdieren w atervleermuis

gew one grootoorvleermuis Amfibieën

Broedvogels heikikker

Dagvlinders bosuil*

heideblauw tje buizerd

gekraagde roodstaart*

grote bonte specht*

koolmees*

pimpelmees*

torenvalk*
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11.2.4 Activiteitenplan 
 
Onderdeel A 
Een nadere toelichting behoeft onderdeel A. Adres. De activiteiten worden uitgevoerd in de gemeente 
Enschede en Dinkelland in de Provincie Overijssel. Voor adresgegevens wordt verwezen naar de 
adresgegevens van de aanvrager van de ontheffing Area Development Twente (ADT). 
 
Onderdeel G 
Een nadere toelichting behoeft ook onderdeel G. ‘Deskundige die betrokken is bij uw activiteiten en 
zijn/haar kwalificaties’. De deskundige betreft de heer G. Lubbers, bijgestaan door de heer V. de Len-
ne. Beide personen zijn werkzaam als adviseur ecologie bij Eelerwoude b.v. te Goor. Beide personen 
hebben een langjarige ervaring met het inventariseren van beschermde soorten, advisering in het ka-
der van natuurwetgeving, natuurbouw en de ecologische begeleiding van werkzaamheden. Ze vol-
doen beiden aan de kwalificaties van een ‘ter zake kundige / deskundige’ zoals gehanteerd wordt door 
Dienst Regelingen bij het verstrekken van ontheffingen. 
 
Onderdeel M 
Ook onderdeel M. ‘Positie van de uitvoeringslocatie ten opzichte van natuurgebieden’ behoeft mogelijk 
een nadere toelichting. Figuur 39 geeft een overzicht van de ligging van het plangebied en omringen-
de natuurgebieden en is afkomstig uit de MER ADT-Middengebied van Arcadis (september, 2013). Op 
vrij korte afstand van het plangebied ligt het Natura 2000-gebied Lonnekermeer. Rondom het plange-
bied liggen diverse bosrijke natuurgebieden zoals ’t Holthuis, de Lonnekerberg, de Wildernis en Hof 
Espelo, allen in eigendom en beheer bij Landschap Overijssel. 
 
Onderdeel N 
Voor een overzicht van de verspreiding van beschermde soort op en nabij de uitvoeringslocatie (on-
derdeel N van de aanvraag) wordt verwezen naar het onderzoeksrapport uit 2010 dat als bijlage bij de 
aanvraag is toegevoegd. De verspreidingsinformatie is verzameld door ter zake kundige personen, 
conform de kwalificaties van Dienst Regelingen (onderdeel O van de aanvraag). 
 
Onderdeel S 
In de onderstaande tekst worden de alternatieven beschreven en de reden waarom deze alternatieven 
niet worden gebruikt (onderdeel S). De tekst is afkomstig uit het Compensatie- & Mitigatieplan (Eeler-
woude, 2012). 
 
In de eerste fase van de planvorming van de herontwikkeling van de militaire vliegbasis Twenthe is 
een ruimtelijke visie van het perspectief van een brede gebiedsontwikkeling opgesteld, waarbij zowel 
alternatieven met en zonder luchtvaart zijn vergeleken. Daartoe zijn een viertal visies ontwikkeld met 
bij iedere visie een optimalisatie variant. Daarnaast is via een interactief planproces ook een visie 
ontwikkeld door een groot aantal maatschappelijke organisaties (zowel voor- als tegenstanders van 
een luchthaven).  
Deze verschillende visies zijn opgetekend in “Een vliegwiel voor Twente” d.d. juni 2008 en zijn beoor-
deeld met behulp van een multicriteria analyse (MCA), op basis van hun scores op milieueffecten, 
economische effecten en financiële resultaten. De betrokken overheidsorganen hebben vervolgens in 
het najaar van 2008 besloten twee visies nader uit te werken tot twee volwaardige structuurvisies: een 
niet-luchthaven alternatief (structuurvisie A) en een luchthaven alternatief (structuurvisie B).  
Deze twee uitwerkingen zijn beschreven in de “Structuurvisies Gebiedsontwikkeling Luchthaven 
Twente e.o.” d.d. juli 2009. De alternatieven zijn in een Plan-MER beoordeeld op hun milieueffecten. 
Daarnaast zijn de economische en de financiële gevolgen van beide alternatieven onderzocht. Uitein-
delijk is tussen plan A en B wederom een keuze gemaakt door middel van een MCA, waarbij de eco-
nomische- en milieuprestaties beiden voor 40% meewogen in de afweging en de financiële prestaties 
voor 20% meewogen. Plan B scoorde het beste en daarom deze vastgesteld als structuurvisie voor de 
Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o 
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Figuur 39. Beschermde natuurgebieden in en om het plangebied (Uit: Milieueffectrapport ADT-Middengebied, 
Arcadis, 20 september 2013). 
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Bijlage 3: Effectenbeoordeling 



 

 

1. Inleiding en eindconclusie 
 
In deze bijlage wordt meer gedetailleerd ingegaan op de effecten van de voorgenomen ontwikkelingen 
op aanwezige beschermde soorten. Het vormt een nadere toelichting op hoofdstuk 7 waarin de ruim-
telijke ontwikkelingen en effecten op hoofdlijnen zijn beschreven, en beschrijft de effecten per soort of 
soortgroep. Daarbij richten we ons op de soorten die in de Flora- en faunawet een strikt(er) bescher-
ming genieten (tabel 2, tabel 3 en vogels). Voor een beschrijving van de ruimtelijke ontwikkelingen 
waarop de effecten zijn beoordeeld, wordt verwezen naar hoofdstuk 7. 
 
Op basis van onderstaande effectenbeoordeling wordt geconcludeerd dat het aanvragen van een ont-
heffing ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet noodzakelijk is vanwege het mogelijk overtreden van 
verbodsbepalingen uit deze wet. Geconcludeerd wordt dat met voldoende aan zekerheid grenzende 
stelligheid de Flora- en faunawet op voorhand niet aan de uitvoerbaarheid van de in de bestemmings-
plannen en via omgevingsvergunningen en andere uitvoeringsbesluiten mogelijk gemaakte ontwikke-
lingen en activiteiten in de weg staat. 
 
 
1.1 Vleermuizen 
 
Functie van het plangebied 
Binnen het plangebied zijn in 2010 een zevental vleermuissoorten aangetroffen; baardvleermuis, ge-
wone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis 
en watervleermuis. Voor deze soorten heeft het plangebied een functie als verblijfplaats, vliegroute 
en/of belangrijk foerageergebied. Genoemde elementen maken onderdeel uit van de functionele 
leefomgeving van vleermuizen. 
 
Verblijfplaatsen 
Binnen het plangebied zijn in totaal 8 verblijfplaatsen in gebouwen aangetroffen en geen verblijfplaat-
sen in bomen. Wel worden één of meerdere verblijfplaatsen in bomen vermoed van watervleermuis en 
rosse vleermuis binnen het deelgebied Prins Bernhardpark. De verblijfplaatsen in gebouwen betreft 
zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis (5) en laatvlieger (1) en winterverblijfplaatsen van 
gewone grootoorvleermuis (2). Gelet op het aanbod aan geschikte bebouwing en beplanting is het 
waarschijnlijk dat binnen het plangebied meer verblijfplaatsen aanwezig zijn. 
 
Vliegroutes 
Belangrijke vliegroutes binnen en direct rond het plangebied zijn aangetroffen van gewone dwerg-
vleermuis langs de Vliegveldstraat en Greftenberghoekweg, van de baardvleermuis langs de Greften-
berghoekweg en van de laatvlieger langs de Sniedersveldweg. 
 
Foerageergebieden 
Binnen het plangebied vormen met name de deelgebieden Prins Bernhardpark, De Strip, Oostkamp 
en de bosrijke omgeving aan de noordzijde van het vliegveld belangrijke foerageergebieden. Het gaat 
om vele tientallen tot honderden gewone dwergvleermuizen, tientallen laatvliegers en enkele ruige 
dwergvleermuizen en baardvleermuizen. Foeragerende grootoorvleermuizen zijn alleen vastgesteld in 
Prins Bernhardpark, maar zijn lastig waar te nemen en foerageren vermoedelijk om meer plaatsen 
binnen het plangebied. Foeragerende rosse vleermuizen zijn vooral aangetroffen in de bosrijke omge-
ving aan de noordzijde van het vliegveld. Het gaat om maximaal enkele tientallen dieren per nacht. 
Van de watervleermuis is een concentratie van enkele tientallen dieren waargenomen boven de wa-
terpartijen ten zuiden van Prins Bernhardpark buiten het plangebied. 
 
 



 

 

 
Effecten 
 
Verblijfplaatsen 
De gebouwen waarin zomerverblijfplaatsen zijn vastgesteld worden vooralsnog niet gesloopt. Wel krij-
gen de gebouwen mogelijk een andere bestemming en/of functie. De twee winterverblijfplaatsen van 
gewone grootoorvleermuis liggen aan de noordzijde van het vliegveld en blijven niet gehandhaafd. 
Om die reden zijn de verblijfplaatsen meegenomen in de compensatieopgave binnen de Nieuwe EHS 
en worden hier ter compensatie 4 nieuwe winterverblijven ingericht. Zoals aangegeven komt binnen 
het plangebied meer bebouwing en beplanting voor die een functie kan hebben als verblijfplaats voor 
vleermuizen. Om die reden wordt voor alle aangetroffen vleermuissoorten een (generieke) ontheffing 
aangevraagd, in combinatie met het nemen van mitigerende maatregelen en het (preventief) aanbie-
den van alternatieve verblijfplaatsen in vleermuiskasten, bunkers en nieuwbouw. Verwacht wordt dat 
met het nemen van deze maatregelen de gunstige staat van instandhouding van de soorten gegaran-
deerd is. Het aanvragen van een ontheffing is noodzakelijk in verband met het (mogelijk) verstoren of 
vernielen van verblijfplaatsen. 
 
Vliegroutes 
De omschreven vliegroutes zijn en blijven binnen het plangebied aanwezig. Aandachtspunt is wel de 
vliegroute van gewone dwergvleermuis langs de Vliegveldstraat en de voorgenomen wegreconstructie 
en aanpassingen in wegverlichting en groenstructuren. Van negatieve effecten op vliegroutes van 
vleermuizen is vooralsnog geen sprake. 
 
Foerageergebieden 
De belangrijke foerageergebieden binnen het plangebied blijven (functioneel) aanwezig. De aangetrof-
fen soorten zijn niet bijzonder kritisch en komen naar verwachting ook voor tijdens de aanleg- en ge-
bruiksfase. De aantallen vleermuizen zijn bovendien niet bijzonder groot. Negatieve effecten zijn be-
perkt en brengen de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar. 
 
Ontheffing 
 
Voor alle zeven aangetroffen vleermuissoorten wordt een generieke ontheffing aangevraagd vanwege 
het (mogelijk) verstoren en vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen. 
 
 
1.2 Vogels 
 
Functie van het plangebied 
Binnen een ruimer begrensd onderzoeksgebied zijn in 2010 in totaal 73 vogelsoorten als broedvogel 
vastgesteld. Voor niet-broedvogels heeft het plangebied geen bijzondere betekenis (Eelerwoude, 
2011). De broedvogelbevolking bestaat vooral uit algemene broedvogels van een half-open tot open 
agrarisch en deels (ver)stedelijk(t) landschap. Bijzonder is de aanwezigheid van een grote populatie 
veldleeuwerik (100 paar) en graspieper (20 paar). Ook bijzonder is de aanwezigheid van een aantal 
kritische soorten van structuurrijke bosranden en struwelen; braamsluiper (10 paar), geelgors (32 
paar) en kneu (12 paar). De genoemde vijf vogelsoorten moeten vanwege ecologische omstandighe-
den als zgn. ‘jaarrond’-soorten worden beschouwd. Binnen en direct rond het ruimer begrensde on-
derzoeksgebied zijn in 2010 nog eens vijf soorten vastgesteld die behoren tot de groep van jaarrond-
soorten. Het gaat om buizerd, havik, huismus, ransuil en sperwer. Van deze soorten komen uiteinde-
lijk alleen buizerd (3 paar) en huismus (7 paar) binnen het plangebied voor. 
 
Tot slot zijn binnen het onderzoeksgebied in 2010 een aantal algemene(re) broedvogels aangetroffen 
waarbij de gunstige staat van instandhouding mogelijk in het geding zou kunnen zijn, ingegeven door 
de ‘worst-case’- benadering waarbij door de ontwikkeling van de nieuwe luchthaven veel leefgebied 
zou verdwijnen. Inmiddels is al wel duidelijk dat veel leefgebied hier behouden blijft. De gunstige staat 



 

 

kan echter eenvoudig worden verbeterd door deze soorten alternatieve nestgelegenheid aan te bie-
den in de vorm van nestkasten. Het gaat om bosuil, gekraagde roodstaart, grote bonte specht, kool-
mees, pimpelmees en torenvalk. 
 
Samengevat wordt geconcludeerd dat het plangebied voor alle genoemde (broed)vogelsoorten een 
functie als leefgebied waar de soort gedurende het jaar broedt en foerageert. Voor braamsluiper, ge-
kraagde roodstaart en in mindere mate veldleeuwerik, graspieper, kneu en geelgors geldt dat deze 
soorten in het winterhalfjaar (deels) wegtrekken en in deze periode buiten het plangebied verblijven. 
De overige soorten gelden als standvogel en zijn in principe het gehele jaar in het plangebied of de 
omgeving aanwezig. 
 
Effecten 
De effecten van de voorgenomen ontwikkelingen op braamsluiper, geelgors, kneu, veldleeuwerik en 
graspieper zijn uitgebreid beoordeeld door Sovon in de rapportage ‘Beoordeling duurzaamheid regio-
nale populaties broedvogels Vliegveld Twente’ (Sierdsema et al., 2013). Op geen van deze vijf soor-
ten wordt een wezenlijk negatieve invloed op de gunstige staat van instandhouding voorzien. Wel 
wordt een aantalsafname verwacht bij braamsluiper, geelgors en kneu, die deels te mitigeren is door 
de aanplant van doorndragende struiken en de ontwikkeling van structuurrijke bosranden met strui-
ken. 
 
Op de buizerd worden geen negatieve effecten verwacht. Aanwezige nesten (horsten) blijven tot zover 
bekend gehandhaafd. Door de ontwikkeling van de Nieuwe EHS ontstaat (tijdelijk) nieuw, geschikt 
leefgebied. De locaties waarbinnen stedelijke ontwikkelingen plaatsvinden vormen een vrij marginaal 
leefgebied voor de soort en het verschralingsbeheer van de graslanden en bermen heeft er toe geleid 
dat het prooiaanbod hier drastisch is afgenomen. De huidige graslanden vormen feitelijk geen ge-
schikt foerageergebied meer, foeragerende buizerds worden ook nog zelden gezien. De buizerd is 
een soort die in de regio algemeen voorkomt. De gunstige staat van instandhouding van de soort is 
met de voorgenomen ontwikkelingen dan ook niet in het geding. 
 
Voor de huismus zijn compenserende maatregelen opgenomen door het aanbieden van nestkasten in 
geschikt leefgebied. Het is een algemene soort die rond het vliegveld op veel erven in grote aantallen 
voorkomt. Van negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding is daarom geen sprake. 
Wel is door sloop en kap sprake van verstoring en verlies van verblijfplaatsen en functioneel leefge-
bied. 
 
Om eventuele negatieve effecten op bosuil, gekraagde roodstaart, grote bonte specht, koolmees, 
pimpelmees en torenvalk te voorkomen zijn een aantal compenserende maatregelen uitgewerkt in de 
vorm van het aanbieden van nestkasten in geschikt leefgebied binnen de Nieuwe EHS. Van negatieve 
effecten op de gunstige staat van instandhouding van deze (algemene) soorten is zeker geen sprake. 
Het aanbieden van nestkasten vindt plaats op basis van zorgzaamheid en zorgvuldigheid en is een 
invulling van de algemene zorgplicht uit de Flora- en faunawet. 
 
Ontheffing 
Voor 7 van de genoemde vogelsoorten wordt een generieke ontheffing aangevraagd vanwege het 
(mogelijk) verstoren en vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen. Het gaat om braamsluiper, geel-
gors, graspieper, huismus, kneu, veldleeuwerik en buizerd. Bij bosuil, gekraagde roodstaart, grote 
bonte specht, koolmees, pimpelmees en torenvalk is geen sprake van vaste rust- en verblijfplaatsen 
en worden eventuele effecten voortijdig gemitigeerd door het aanbieden van nestkasten in geschikt 
leefgebied. Overtreding door verstoring kan bij deze soorten eenvoudig worden voorkomen door 
werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. 
 
 



 

 

 
1.3 Amfibieën en reptielen 
 
Functie van het plangebied 
Binnen het plangebied zijn in 2010 drie strikt(er) beschermde soorten aangetroffen; kamsalamander, 
poelkikker en levendbarende hagedis. Bij de kamsalamander gaat het om 3 poelen, waarvan 1 poel 
binnen de plangebiedsbegrenzing ligt en twee daar net buiten. De poelkikker is aangetroffen langs 
een sloot ten noorden van het vliegveld. De poel bij Prins Bernhardpark ligt buiten het plangebied, wel 
ligt een deel van het landbiotoop binnen de begrenzing. De levendbarende hagedis komt op diverse 
plaatsen voor in heischrale vegetaties, open ruigten en structuurrijke bosranden. Het is waarschijnlijk 
dat kamsalamander en levendbarende hagedis zich voortplanten binnen het plangebied. Voor poel-
kikker heeft het plangebied een functie als landbiotoop en foerageergebied. Voortplanting in de ge-
noemde sloot is niet waarschijnlijk. 
 
Effecten 
De poelen waarin kamsalamander is aangetroffen maken onderdeel uit van een netwerk van poelen in 
aangrenzende natuurgebieden van de Lonnekerberg en het Holthuis. Met de voorgenomen ontwikke-
lingen kan (een deel) van het land- en overwinteringsbiotoop van de twee poelen net buiten het plan-
gebied verdwijnen. De poel binnen het plangebied ligt in de EHS en blijft gehandhaafd. Ter compen-
satie worden in de Nieuwe EHS 3 nieuwe poelen aangelegd met landbiotoop. De gunstige staat van 
instandhouding is daarmee gewaarborgd. Voor de poelkikker wordt 2 hectare landbiotoop binnen de 
Nieuwe EHS aangelegd vanwege het mogelijk verlies van leefgebied door ontwikkelingen aan de 
noordzijde van het vliegveld. Om negatieve effecten op de poelkikkers in Prins Bernhardkamp te voor-
komen worden mitigerende maatregelen genomen. De gunstige staat van instandhouding van de 
poelkikker wordt daarmee gegarandeerd en negatieve effecten voorkomen. Als gevolg van de ruimte-
lijke ontwikkelingen zal op een aantal plaatsen leefgebied van levendbarende hagedis (kunnen) ver-
dwijnen. Om de gunstige staat van instandhouding van (het stelsel van) lokale populaties te garande-
ren wordt nieuw leefgebied (20 hectare) aangelegd in de Nieuwe EHS. Tevens worden op diverse 
plaatsen structuurrijke bosranden ontwikkeld, waardoor nieuw leefgebied ontstaat en eventueel nega-
tieve effecten door verlies van leefgebied in de omgeving wordt opgeheven. 
 
 
Ontheffing 
Voor kamsalamander, poelkikker en levendbarende hagedis wordt een generieke ontheffing aange-
vraagd vanwege het (mogelijk) verstoren en vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen en leefge-
bied. 
 
 
1.4 Grondgebonden zoogdieren 
 
Functie van het plangebied 
Binnen het plangebied zijn in 2010 2 strikter beschermde grondgebonden zoogdieren aangetroffen; 
steenmarter en eekhoorn. Bij de steenmarter gaat het om 10 volwassen dieren bij de eekhoorn om 
een onbekend maar (zeer) klein aantal dieren. Het plangebied heeft voor beide soorten een functie als 
leefgebied waarbinnen beide soorten in principe jaarrond aanwezig zijn. De steenmarter is een echter 
opportunist en komt vooral in het agrarische en (half)stedelijke landschap voor. De eekhoorn is in be-
langrijke mate afhankelijk van oud(er) bos met naaldbomen, maar wordt ook veelvuldig in stadsparken 
en groene stadswijken aangetroffen. 
 
Effecten 
Verwacht wordt dat de voorgenomen ontwikkelingen niet of nauwelijks leiden tot negatieve effecten op 
beide soorten. Leefgebied blijft in geruime mate aanwezig. Wel kan (plaatselijk) meer verstoring op-
treden door geluid en betreding en neemt de kans op sterfte door verkeer toe. Dit heeft echter geen 
gevolgen voor de gunstige staat van instandhouding van de soorten. Voor de steenmarter worden in 



 

 

de nieuwe EHS enkele nieuwe verblijfplaatsen voor steenmarter ingericht in de vorm van takkenhopen 
en leegstaande gebouwen. Mede voor de eekhoorn wordt nieuw bos aangeplant dat op termijn nieuw 
leefgebied zal bieden 
 
Ontheffing 
Voor steenmarter en eekhoorn wordt een generieke ontheffing aangevraagd vanwege het (mogelijk) 
verstoren en vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen. 
 
 
1.5 Heideblauwtje 
 
Functie van het plangebied 
Binnen het plangebied is een kleine populatie van maximaal enkele honderden heideblauwtjes aan-
wezig aan de noordzijde van het vliegveld. De vliegplaats bestaat uit een afwisseling van struik- en 
dopheide en beslaat hier slechts 1,3 hectare. Wel is in de omgeving veel bloemrijk, droog grasland 
aanwezig, maar op basis van veldwaarnemingen maakt de soort daar niet of nauwelijks gebruik van. 
Het plangebied wordt gebruikt als leefgebied waarin de soort in principe jaarrond in aanwezig is. 
 
Effecten 
Met de voorgenomen ontwikkelingen aan de noordzijde van het vliegveld zal de huidige populatie zich 
niet kunnen handhaven en komt de gunstige staat van instandhouding van (het netwerk van) de popu-
latie in gevaar. Compensatie is noodzakelijk en voorzien in diverse heideterreintjes binnen de Nieuwe 
EHS met een totale oppervlakte van 6,9 hectare droge en vochtige heide. 
 
Ontheffing 
Voor het heideblauwtje wordt een generieke ontheffing aangevraagd vanwege het verlies en verstoren 
van leefgebied. 
 
 
1.6 Flora 
 
Functie van het plangebied 
Binnen het plangebied zijn in 2010 3 strikt(er) beschermde plantensoorten aangetroffen; rietorchis, 
steenanjer en wilde marjolein. De groeiplaatsen liggen verspreid door het plangebied maar concentre-
ren zich in de bloemrijke, verschraalde graslanden in het bijzonder in de omgeving van de hoofdbaan. 
Het plangebied heeft voor genoemde soorten een functie als groeiplaats waarbinnen de soorten jaar-
rond aanwezig zijn. 
 
Effecten 
Met de voorgenomen ontwikkelingen gaan plaatselijk weliswaar potentieel geschikte groeiplaatsen 
verloren, de nu bekende groeiplaatsen blijven echter grotendeels behouden of worden ingepast in de 
nieuwe natuur in de Nieuwe EHS. Bij geen van de soorten komt de gunstige staat van instandhouding 
naar verwachting in gevaar. 
 
Ontheffing 
Voor rietorchis, steenanjer en wilde marjolein wordt een generieke ontheffing aangevraagd vanweg 
het (mogelijke) verlies van groeiplaatsen binnen het plangebied. 
 
 
 



Bijlage 6  Generieke ontheffing Flora- en Faunawet

 
     642  bestemmingsplan Prins Bernhardpark (vastgesteld)

 



























































































Colofon

Dit is een uitgave van:

Afdeling Bestemmingsplannen

Programma Stedelijke Ontwikkeling

Gemeente Enschede

© Juli 2015, gemeente Enschede



Colofon

Dit is een uitgave van:

Afdeling Bestemmingsplannen

Programma Stedelijke Ontwikkeling

Gemeente Enschede

© Juli 2015, gemeente Enschede


	Prins Bernhardpark
	Bijlagen toelichting
	Bijlage 1 Archeologisch onderzoek
	boring: ENVT-1
	boring: ENVT-2
	boring: ENVT-3
	boring: ENVT-4
	boring: ENVT-5
	boring: ENVT-6
	boring: ENVT-7
	boring: ENVT-8
	boring: ENVT-9
	boring: ENVT-10
	boring: ENVT-11
	boring: ENVT-12
	boring: ENVT-13
	boring: ENVT-14
	boring: ENVT-15
	boring: ENVT-16
	boring: ENVT-17
	boring: ENVT-18
	boring: ENVT-19
	boring: ENVT-20
	boring: ENVT-21
	boring: ENVT-22
	boring: ENVT-23
	boring: ENVT-24
	boring: ENVT-25
	boring: ENVT-26
	boring: ENVT-27
	boring: ENVT-28
	boring: ENVT-29
	boring: ENVT-30
	boring: ENVT-31
	boring: ENVT-32
	boring: ENVT-33
	boring: ENVT-34
	boring: ENVT-35
	boring: ENVT-36
	boring: ENVT-37
	boring: ENVT-38
	boring: ENVT-39
	boring: ENVT-40
	boring: ENVT-41
	boring: ENVT-42
	boring: ENVT-43
	boring: ENVT-44
	boring: ENVT-45
	boring: ENVT-46
	boring: ENVT-47
	boring: ENVT-48
	boring: ENVT-49
	boring: ENVT-50
	boring: ENVT-51
	boring: ENVT-52
	boring: ENVT-53
	boring: ENVT-54
	boring: ENVT-55
	boring: ENVT-56
	boring: ENVT-57
	boring: ENVT-58
	boring: ENVT-59
	boring: ENVT-60
	boring: ENVT-61
	boring: ENVT-62
	boring: ENVT-63
	boring: ENVT-64
	boring: ENVT-65
	boring: ENVT-66
	boring: ENVT-67
	boring: ENVT-68
	boring: ENVT-69
	boring: ENVT-70
	boring: ENVT-71
	boring: ENVT-72
	boring: ENVT-74
	boring: ENVT-75
	boring: ENVT-76
	boring: ENVT-77
	boring: ENVT-78
	boring: ENVT-79
	boring: ENVT-81
	boring: ENVT-82
	boring: ENVT-83
	boring: ENVT-84
	boring: ENVT-85
	boring: ENVT-88
	boring: ENVT-89
	boring: ENVT-90
	boring: ENVT-91
	boring: ENVT-92
	boring: ENVT-93
	boring: ENVT-94
	boring: ENVT-95
	boring: ENVT-96
	boring: ENVT-97
	boring: ENVT-98
	boring: ENVT-99
	boring: ENVT-100
	boring: ENVT-101
	boring: ENVT-102
	boring: ENVT-103
	boring: ENVT-104
	boring: ENVT-105
	boring: ENVT-106
	boring: ENVT-107
	boring: ENVT-108
	boring: ENVT-109
	boring: ENVT-110
	boring: ENVT-111
	boring: ENVT-112
	boring: ENVT-113
	boring: ENVT-114
	boring: ENVT-115
	boring: ENVT-116
	boring: ENVT-117
	boring: ENVT-118
	boring: ENVT-119
	boring: ENVT-120
	boring: ENVT-121
	boring: ENVT-122
	boring: ENVT-123
	boring: ENVT-124
	boring: ENVT-125
	boring: ENVT-126
	boring: ENVT-127
	boring: ENVT-128
	boring: ENVT-129
	boring: ENVT-130
	boring: ENVT-131
	boring: ENVT-132
	boring: ENVT-133
	boring: ENVT-134
	boring: ENVT-135
	boring: ENVT-136
	boring: ENVT-137
	boring: ENVT-138
	boring: ENVT-139
	boring: ENVT-140
	boring: ENVT-141
	boring: ENVT-142
	boring: ENVT-143
	boring: ENVT-144
	boring: ENVT-145
	boring: ENVT-146
	boring: ENVT-147
	boring: ENVT-148
	boring: ENVT-149
	boring: ENVT-150
	boring: ENVT-151
	boring: ENVT-152
	boring: ENVT-153
	boring: ENVT-154
	boring: ENVT-155
	boring: ENVT-156
	boring: ENVT-157
	boring: ENVT-158
	boring: ENVT-159
	boring: ENVT-160
	boring: ENVT-161
	boring: ENVT-162
	boring: ENVT-163
	boring: ENVT-164
	boring: ENVT-165
	boring: ENVT-166
	boring: ENVT-167
	boring: ENVT-168
	boring: ENVT-169
	boring: ENVT-170
	boring: ENVT-171
	boring: ENVT-172
	boring: ENVT-173
	boring: ENVT-174
	boring: ENVT-175
	boring: ENVT-176
	boring: ENVT-177
	boring: ENVT-178
	boring: ENVT-179
	boring: ENVT-180
	boring: ENVT-181
	boring: ENVT-182
	boring: ENVT-183
	boring: ENVT-184
	boring: ENVT-185
	boring: ENVT-186
	boring: ENVT-187
	boring: ENVT-188
	boring: ENVT-189
	boring: ENVT-190
	boring: ENVT-191
	boring: ENVT-192
	boring: ENVT-193
	boring: ENVT-194
	boring: ENVT-195
	boring: ENVT-196
	boring: ENVT-197
	boring: ENVT-198
	boring: ENVT-199
	boring: ENVT-200
	boring: ENVT-201
	boring: ENVT-202
	boring: ENVT-203
	boring: ENVT-204
	boring: ENVT-205
	boring: ENVT-206
	boring: ENVT-207
	boring: ENVT-208
	boring: ENVT-209
	boring: ENVT-210
	boring: ENVT-211
	boring: ENVT-213
	boring: ENVT-214
	boring: ENVT-215
	boring: ENVT-216
	boring: ENVT-217
	boring: ENVT-219
	boring: ENVT-220
	boring: ENVT-221
	boring: ENVT-222
	boring: ENVT-224
	boring: ENVT-225
	boring: ENVT-226
	boring: ENVT-228
	boring: ENVT-229
	boring: ENVT-230
	boring: ENVT-231
	boring: ENVT-232
	boring: ENVT-233
	boring: ENVT-234
	boring: ENVT-235
	boring: ENVT-236
	boring: ENVT-237
	boring: ENVT-238
	boring: ENVT-239
	boring: ENVT-240
	boring: ENVT-241
	boring: ENVT-242
	boring: ENVT-243
	boring: ENVT-244
	boring: ENVT-245
	boring: ENVT-246
	boring: ENVT-247
	boring: ENVT-248
	boring: ENVT-249
	boring: ENVT-250
	boring: ENVT-251
	boring: ENVT-252
	boring: ENVT-253
	boring: ENVT-254
	boring: ENVT-255
	boring: ENVT-256
	boring: ENVT-257
	boring: ENVT-258
	boring: ENVT-259
	boring: ENVT-261
	boring: ENVT-262
	boring: ENVT-263
	boring: ENVT-264
	boring: ENVT-265
	boring: ENVT-266
	boring: ENVT-267
	boring: ENVT-268
	boring: ENVT-269
	boring: ENVT-270
	boring: ENVT-271
	boring: ENVT-272
	boring: ENVT-273
	boring: ENVT-274
	boring: ENVT-275
	boring: ENVT-276
	boring: ENVT-277
	boring: ENVT-278
	boring: ENVT-279
	boring: ENVT-280
	boring: ENVT-281
	boring: ENVT-282
	boring: ENVT-283
	boring: ENVT-284
	boring: ENVT-285
	boring: ENVT-287
	boring: ENVT-288
	boring: ENVT-289
	boring: ENVT-290
	boring: ENVT-291
	boring: ENVT-292
	boring: ENVT-293
	boring: ENVT-294
	boring: ENVT-295
	boring: ENVT-296
	boring: ENVT-297
	boring: ENVT-298
	boring: ENVT-299
	boring: ENVT-300
	boring: ENVT-301
	boring: ENVT-302
	boring: ENVT-303
	boring: ENVT-304
	boring: ENVT-305
	boring: ENVT-306
	boring: ENVT-307
	boring: ENVT-308
	boring: ENVT-309
	boring: ENVT-310
	boring: ENVT-311
	boring: ENVT-312
	boring: ENVT-313
	boring: ENVT-315
	boring: ENVT-316
	boring: ENVT-317
	boring: ENVT-318
	boring: ENVT-319
	boring: ENVT-320
	boring: ENVT-322
	boring: ENVT-323
	boring: ENVT-324
	boring: ENVT-325
	boring: ENVT-326
	boring: ENVT-327
	boring: ENVT-328
	boring: ENVT-329
	boring: ENVT-330
	boring: ENVT-331
	boring: ENVT-332
	boring: ENVT-333
	boring: ENVT-334
	boring: ENVT-335
	boring: ENVT-336
	boring: ENVT-337
	boring: ENVT-338
	boring: ENVT-339
	boring: ENVT-340
	boring: ENVT-341
	boring: ENVT-342
	boring: ENVT-343
	boring: ENVT-344
	boring: ENVT-345
	boring: ENVT-346
	boring: ENVT-347
	boring: ENVT-348
	boring: ENVT-349
	boring: ENVT-350
	boring: ENVT-351
	boring: ENVT-352
	boring: ENVT-353
	boring: ENVT-354
	boring: ENVT-355
	boring: ENVT-356
	boring: ENVT-357
	boring: ENVT-358
	boring: ENVT-359
	boring: ENVT-360
	boring: ENVT-361
	boring: ENVT-362
	boring: ENVT-363
	boring: ENVT-364
	boring: ENVT-365
	boring: ENVT-366
	boring: ENVT-367
	boring: ENVT-368
	boring: ENVT-369
	boring: ENVT-370
	boring: ENVT-371
	boring: ENVT-372
	boring: ENVT-373
	boring: ENVT-374
	boring: ENVT-375
	boring: ENVT-376
	boring: ENVT-377
	boring: ENVT-378
	boring: ENVT-379
	boring: ENVT-380
	boring: ENVT-381
	boring: ENVT-382
	boring: ENVT-383
	boring: ENVT-384
	boring: ENVT-385
	boring: ENVT-386
	boring: ENVT-387
	boring: ENVT-388
	boring: ENVT-389
	boring: ENVT-390
	boring: ENVT-391
	boring: ENVT-392
	boring: ENVT-393
	boring: ENVT-394
	boring: ENVT-395
	boring: ENVT-396
	boring: ENVT-397
	boring: ENVT-398
	boring: ENVT-399
	boring: ENVT-400
	boring: ENVT-402
	boring: ENVT-403
	boring: ENVT-404
	boring: ENVT-405
	boring: ENVT-406
	boring: ENVT-407
	boring: ENVT-408
	boring: ENVT-409
	boring: ENVT-410
	boring: ENVT-411
	boring: ENVT-412
	boring: ENVT-413
	boring: ENVT-414
	boring: ENVT-415
	boring: ENVT-416
	boring: ENVT-417
	boring: ENVT-418
	boring: ENVT-419
	boring: ENVT-420
	boring: ENVT-421
	boring: ENVT-422
	boring: ENVT-423
	boring: ENVT-424
	boring: ENVT-425
	boring: ENVT-426
	boring: ENVT-427
	boring: ENVT-428
	boring: ENVT-429
	boring: ENVT-430
	boring: ENVT-431
	boring: ENVT-432
	boring: ENVT-433
	boring: ENVT-434
	boring: ENVT-435
	boring: ENVT-436
	boring: ENVT-437
	boring: ENVT-438
	boring: ENVT-439
	boring: ENVT-440
	boring: ENVT-442
	boring: ENVT-443
	boring: ENVT-445
	boring: ENVT-446
	boring: ENVT-447
	boring: ENVT-448
	boring: ENVT-449
	boring: ENVT-450
	boring: ENVT-451
	boring: ENVT-452
	boring: ENVT-453
	boring: ENVT-454
	boring: ENVT-455
	boring: ENVT-456
	boring: ENVT-457
	boring: ENVT-458
	boring: ENVT-459
	boring: ENVT-460
	boring: ENVT-461
	boring: ENVT-462
	boring: ENVT-463
	boring: ENVT-464
	boring: ENVT-465
	boring: ENVT-466
	boring: ENVT-467
	boring: ENVT-468
	boring: ENVT-469
	boring: ENVT-470
	boring: ENVT-471
	boring: ENVT-472
	boring: ENVT-473
	boring: ENVT-474
	boring: ENVT-475
	boring: ENVT-476
	boring: ENVT-477
	boring: ENVT-478
	boring: ENVT-479
	boring: ENVT-480
	boring: ENVT-481
	boring: ENVT-482
	boring: ENVT-483
	boring: ENVT-484
	boring: ENVT-485
	boring: ENVT-486
	boring: ENVT-487
	boring: ENVT-488
	boring: ENVT-489
	boring: ENVT-490
	boring: ENVT-491
	boring: ENVT-492
	boring: ENVT-493
	boring: ENVT-494
	boring: ENVT-495
	boring: ENVT-496
	boring: ENVT-497
	boring: ENVT-498
	boring: ENVT-499
	boring: ENVT-500
	boring: ENVT-501
	boring: ENVT-502
	boring: ENVT-503
	boring: ENVT-504
	boring: ENVT-505
	boring: ENVT-506
	boring: ENVT-507
	boring: ENVT-508
	boring: ENVT-509
	boring: ENVT-510
	boring: ENVT-511
	boring: ENVT-512
	boring: ENVT-513
	boring: ENVT-514
	boring: ENVT-515
	boring: ENVT-516
	boring: ENVT-517
	boring: ENVT-518
	boring: ENVT-520
	boring: ENVT-521
	boring: ENVT-523
	boring: ENVT-524
	boring: ENVT-525
	boring: ENVT-526
	boring: ENVT-527
	boring: ENVT-528
	boring: ENVT-529
	boring: ENVT-530
	boring: ENVT-531
	boring: ENVT-532
	boring: ENVT-533
	boring: ENVT-534
	boring: ENVT-535
	boring: ENVT-536
	boring: ENVT-537
	boring: ENVT-538
	boring: ENVT-539
	boring: ENVT-540
	boring: ENVT-541
	boring: ENVT-542
	boring: ENVT-543
	boring: ENVT-544
	boring: ENVT-545
	boring: ENVT-546
	boring: ENVT-547
	boring: ENVT-548
	boring: ENVT-549
	boring: ENVT-550
	boring: ENVT-551
	boring: ENVT-552
	boring: ENVT-553
	boring: ENVT-555
	boring: ENVT-557
	boring: ENVT-558
	boring: ENVT-559
	Bijlage 2 Bodemonderzoek
	Bijlage 3 Akoestisch onderzoek
	 Ak ond Bernardpark2014
	Bijlage 4 Ecologisch onderzoek
	Bijlage 5 Soortenmanagementplan
	Bijlage 6 Generieke ontheffing Flora- en Faunawet

