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1

Inleiding

Deze nota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de
vergunning betrekking heeft 3000 m² of meer bedraagt en waarbij de percelen helemaal buiten de
archeologische zones liggen, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones,1
zoals bepaald in artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Het
onderzoeksgebied valt niet binnen een beschermde archeologische site, noch binnen een gebied
waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.2 Het onderzoek volgt op een archeologienota
waaruit de noodzaak van bijkomend archeologisch vooronderzoek bleek.3
Alle coördinaten die weergegeven worden, zijn uitgedrukt in Lambert 72, tenzij anders vermeld.

1

https://geo.onroerenderfgoed.be
https://geo.onroerenderfgoed.be
3
Reyns/Ferket 2018
2
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2

Verslag resultaten landschappelijk bodemonderzoek

2.1 Administratieve gegevens
Projectcode: 2019F154
Erkend archeoloog: All-Archeo bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00018
Betrokken actoren en specialisten met vermelding van hun rol of functie: Jordi Bruggeman
(veldwerkleider en assistent-aardkundige)
Locatie (provincie, gemeente, deelgemeente, adres, toponiem): Antwerpen, Zandhoven, Pulle,
Mastendreef, Domein Boenders
Bounding box x/y Lambert 72 coördinaten:
- 172084, 208920
- 172078, 208949
- 172110, 208985
- 172127, 208967
Kadastrale percelen: Zandhoven, Afdeling 3 (Pulle), sectie B, nummer 633e6
Kadastraal plan:

2019F154

Figuur 1: Kadasterplan met aanduiding van het onderzoeksgebied in rood (www.geopunt.be)

Oppervlakte: ca. 1185 m²
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Topografische kaart:

2019F154

Figuur 2: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (https://www.dov.vlaanderen.be)

Begin- en einddatum uitvoering onderzoek: 18/06/2019-20/06/2019
Relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgoed: landschappelijk
booronderzoek, bos
Verstoorde zones: er zijn geen gekende verstoorde zones.

2.2 Archeologische voorkennis
Het uitgevoerde bureauonderzoek (projectcode 2018H2) toont aan dat het onderzoeksgebied
archeologisch potentieel kent. Deze inschatting is gebaseerd op de gunstige landschappelijk ligging
van het terrein en de vele gekende archeologische waarden in de omgeving. Er is een concrete
verwachting naar archeologische resten uit de steentijd, de metaaltijden, de Romeinse tijd en de
middeleeuwen. Op basis van de gebruiksevolutie van het terrein is het onduidelijk wat de
bewaringstoestand van het bodemarchief is. De maximale zone waar bodemingrepen gepland
worden, bedraagt ca. 1184 m². Daaruit volgt dat bijkomend archeologisch vooronderzoek nodig is, in
de zone waar bodemingrepen gepland worden. Om meer inzicht te krijgen in de bodemopbouw en
de bewaringstoestand van het bodemarchief binnen het onderzoeksgebied is de eerste stap in het
verdere vooronderzoek de uitvoering van een landschappelijk booronderzoek.4

4

Reyns/Ferket 2018, 26
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2.3 Onderzoeksopdracht
2.3.1 Vraagstelling en randvoorwaarden
Kunnen de gegevens uit het landschappelijk bodemonderzoek bijkomende informatie aanleveren die
toelaten de hypothesen gebaseerd op het bureauonderzoek bevestigen, verfijnen of bij te sturen op
vlak van verwachte periodes en aard van de site bijvoorbeeld?
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld in het kader van het landschappelijk booronderzoek:
- Op welke dieptes bevinden zich relevante archeologische niveaus?
- Waar ligt/lag de hoogste grondwaterspiegel?
- Zijn er nog intacte bodems aanwezig?
- In hoeverre is de oorspronkelijke bodem (sub)recent verstoord?
Randvoorwaarden: er zijn geen randvoorwaarden van toepassing.
2.3.2 Beschrijving geplande werken
Op het terrein zal een verkaveling gerealiseerd worden, bestaande uit twee loten van 1964 m² voor
eengezinswoningen (Figuur 3). De aanleg van woningen betekent vermoedelijk een verstoring van ca.
80 cm diepte. De woningen mogen echter onderkelderd worden. Dit betekent plaatselijk een grotere
verstoringsdiepte. De locatie van bijvoorbeeld vorstranden, regenwaterputten en huisaansluitingen,
die de verstoringsdiepte van de eengezinswoningen overschrijden, ligt in het kader van de
verkaveling nog niet vast.
Het betreft een verkaveling in woonparkgebied, waarbij zo veel mogelijk bomen behouden moeten
blijven. Het is onmogelijk om bij de verkaveling reeds aan te geven hoe de woningen juist gebouwd
zullen worden, en welke bomen dus zullen verdwijnen. Bomen kunnen niet gekapt worden,
voorafgaand aan de bouwvergunning van de woningen.5

5

Reyns/Ferket 2018, 9
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Figuur 3: Verkavelingsplan (Studiebureau Verhaert)
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2.3.3 Werkwijze
De vraagstellingen kunnen beantwoord worden door middel van een landschappelijk booronderzoek.
Ze hebben een minder grote impact op het bodemarchief dan landschappelijke profielputten. Voor
het landschappelijk booronderzoek werden manuele boringen uitgevoerd met een Edelmanboor met
een diameter van 7 cm. Om het terrein te evalueren werden boringen uitgevoerd volgens een
verspringend driehoeksgrid van 30 x 40 m.
De belangrijkste bodemeenheden die aanwezig zijn binnen het onderzoeksgebied werden
geëvalueerd, wat toelaat de vooropgestelde vraagstellingen te beantwoorden. De
onderzoeksmethode is geschikt voor de verwachte bodem.
De lokalisering van de boorpunten gebeurde aan de hand van xyz-coördinaten (planimetrie in
Lambertcoördinaten (EPSG:31370) en altimetrie ten opzichte van de Tweede Algemene
Waterpassing). Inmetingen gebeurden met een GPS. De coördinaten werden bepaald met een
nauwkeurigheidsgraad van minimaal 1 cm. Er werd geboord totdat het boorprofiel alle aardkundige
eenheden omvatte waarin archeologische sites in stratigrafisch primaire positie kunnen voorkomen,
die relevant zijn voor de vraagstellingen van het onderzoek.
Het zeven van de boorkern was niet wenselijk, omdat de verwachte vondstenspreiding en -densiteit
zo laag is dat zeven van de boorkern niet zinvol is. Alle opgeboorde sedimenten zijn manueel
uitgezocht en gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische vondsten en indicatoren, zowel
van menselijke als van natuurlijke aard of een combinatie van beide.
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Figuur 4: Onderzoeksgebied met aanduiding van de landschappelijke boringen, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be)
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2.4 Assessmentrapport
2.4.1 Beschrijving van de observaties en registratie uit het assessment van de stalen
Tijdens het booronderzoek werden geen stalen genomen. Er zijn geen paleo-ecologische of
ecologisch-archeologische vraagstellingen die aan de hand van staalname voor
natuurwetenschappelijk materiaal onderzocht dienden te worden.
2.4.2 Beschrijving van de landschappelijke ligging
De vastgestelde bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied behoort allemaal tot één typeprofiel.
Het typeprofiel bestaat bovenaan uit een humusrijke strooisellaag (H) van ca. 10 cm dik. Daaronder
vangt in alle boringen meteen een C-horizont aan. In boringen 1 en 4 werd op een diepte van
respectievelijk 70 en 80 cm onder het maaiveld de tertiaire ondergrond vastgesteld.

Figuur 5: Boorprofiel 1 met de bovenzijde rechts en de onderzijde links

Figuur 6: Boorprofiel 2 met de bovenzijde rechts en de onderzijde links
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Figuur 7: Boorprofiel 3 met de bovenzijde rechtsboven en de onderzijde linksonder

Figuur 8: Bodemprofiel 4 met de bovenzijde rechts en de onderzijde links
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Figuur 9: Overzichtskaart van de boorlocaties toegewezen aan een beperkt aantal typeprofielen,
weergegeven op het DTM Vlaanderen II 1 m
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Een digitaal terreinmodel van de relevante aardkundige eenheden werd opgemaakt, meer bepaald
van de C-horizont, maar dit geeft enkel een vergelijkbaar beeld als het digitaal terreinmodel van het
maaiveld, aangezien de bovenzijde van de C-horizont in alle boringen begint op 10 cm onder het
maaiveld.
Nu we de bodemopbouw toegelicht hebben, kunnen we een inschatting maken van de
bewaringstoestand van de natuurlijke aardkundige eenheden. Op het terrein werden nergens resten
van een podzolbodem vastgesteld, noch van een oude ploeglaag. Er werden zelfs geen resten van
bioturbatie zoals mollengangen vastgesteld. Dit ondanks het feit dat het terrein in het verleden
ingenomen werd door heide, door bos, door grasland of door akkerland en opnieuw door bos.6 Het
feit dat enkel een strooisellaag aanwezig is boven de C-horizont en de vaststelling van een geroerde
C-horizont in boringen 3 en 4 geeft aan dat de bodem in het verleden afgegraven werd en geroerd is.
Mogelijk gebeurde dit bij het omzetten van het terrein naar bos of naar een ander grondgebruik. De
reliëfverschillen die vandaag de dag op het terrein aanwezig zijn, doen ook vermoeden dat de
oorzaak misschien gezocht mag worden in tuinaanleg in het verleden.
Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden geen antropogene sporen aangetroffen. Daarom
wordt geen kaart afgebeeld met de locatie van de aangetroffen antropogene sporen. Grondwater
werd evenmin vastgesteld.

6

Reyns/Ferket 2018, 18-
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Figuur 10: DTM van de C horizont, weergegeven op het GRB
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Figuur 11: Overzichtsplan van de bewaring van de vastgestelde natuurlijke aardkundige eenheden,
weergegeven op het DTM Vlaanderen II 1 m
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Figuur 12: Synthesekaart met aanduiding van het archeologisch potentieel, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be)
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2.4.3 Interpretatie van het onderzochte gebied
Binnen het onderzoeksgebied werd overal vastgesteld dat onder een strooisellaag van 10 cm dik
meteen de (soms geroerde) C-horizont aanwezig is. Aangezien het terrein vroeger ingenomen werd
door heide, door bos en door grasland of akkerland, waren de resten van een podzolbodem te
verwachten of op zijn minst van een ploeglaag. Dit was echter niet aanwezig. Ook resten van
bioturbatie zoals mollengangen die vaak nog aan de onderzijde van de ploeglaag of de podzolbodem
te zien zijn, werden niet waargenomen. Dit geeft aan dat het terrein in het verleden over een dikte
van minstens ca. 40 cm afgegraven werd. Op het terrein zijn vandaag de dag ook duidelijke
verschillen in het microreliëf te zien, die mogelijk bij tuinaanleg gevormd zijn. De vaststellingen geven
aan dat de bewaringstoestand van de natuurlijke aardkundige eenheden die ooit aanwezig moeten
geweest zijn op het terrein, slecht is. Bijgevolg kunnen we besluiten dat ook het archeologisch
potentieel van het terrein laag is.
2.4.4 Confrontatie met eerder uitgevoerd vooronderzoek
Op basis van het bureauonderzoek werden op het terrein de resten van een podzolbodem, meer
bepaald minstens van een B-horizont, verwacht. Ook werd de aanwezigheid van een ploeglaag
verwacht. Dit alles werd echter niet vastgesteld tijdens het uitgevoerde landschappelijke
booronderzoek. Onder de aanwezige strooisellaag vangt onmiddellijk de (soms geroerde) C-horizont
aan. De vaststellingen op het terrein geven aan dat het terrein in het verleden afgegraven is en
plaatselijk ook geroerd is. Hierdoor dienen we het archeologisch potentieel van het terrein bij te
stellen van hoog naar laag.
2.4.5 Afweging noodzaak verder vooronderzoek
De vastgestelde bodemopbouw en de daaraan gerelateerde relevante archeologische niveaus laten
toe de archeologische verwachtingen voor het terrein bij te stellen van hoog naar laag. De
bodemopbouw gaat er van een strooisellaag meteen over in een (soms geroerde) C-horizont. Het
terrein blijkt in het verleden afgegraven, waardoor geen oudere bodemhorizonten meer bewaard
gebleven zijn. Omdat het archeologisch potentieel van het terrein hierdoor laag blijkt, is het
potentieel op kennisvermeerdering in geval van verder vooronderzoek eveneens laag. Te laag om
bijkomend vooronderzoek kosten-baten zinvol te maken. Daarom worden in het kader van de
geplande werken op het terrein geen bijkomende archeologische maatregelen meer nodig geacht.
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Figuur 13: Overzicht van de nodige geachte maatregelen, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be)
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Samenvatting

Het eerder uitgevoerde bureauonderzoek (projectcode 2018H2) toonde aan dat het
onderzoeksgebied archeologisch potentieel kent. Deze inschatting is gebaseerd op de gunstige
landschappelijk ligging van het terrein en de vele gekende archeologische waarden in de omgeving.
Er was een concrete verwachting naar archeologische resten uit de steentijd, de metaaltijden, de
Romeinse tijd en de middeleeuwen. Op basis van de gebruiksevolutie van het terrein is het
onduidelijk wat de bewaringstoestand van het bodemarchief is. De maximale zone waar
bodemingrepen gepland worden, bedraagt ca. 1184 m². Daarom was bijkomend archeologisch
vooronderzoek nodig, in de zone waar bodemingrepen gepland worden. Om meer inzicht te krijgen
in de bodemopbouw en de bewaringstoestand van het bodemarchief binnen het onderzoeksgebied
was de eerste stap in het verdere vooronderzoek de uitvoering van een landschappelijk
booronderzoek.
De vastgestelde bodemopbouw en de daaraan gerelateerde relevante archeologische niveaus laten
toe de archeologische verwachtingen voor het terrein bij te stellen van hoog naar laag. De
bodemopbouw gaat er van een strooisellaag meteen over in een (soms geroerde) C-horizont. Het
terrein blijkt in het verleden afgegraven, waardoor geen oudere bodemhorizonten meer bewaard
gebleven zijn. Omdat het archeologisch potentieel van het terrein hierdoor laag blijkt, is het
potentieel op kennisvermeerdering in geval van verder vooronderzoek eveneens laag. Te laag om
bijkomend vooronderzoek kosten-baten zinvol te maken. Daarom worden in het kader van de
geplande werken op het terrein geen bijkomende archeologische maatregelen meer nodig geacht.
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Bijlagen

5.1 Archeologische periodes

5.2 Plannenlijst
Plannenlijst landschappelijk booronderzoek: projectcode 2019F154
Plannummer
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Onderwerp/type
Kadasterkaart
Topografische kaart
Overzicht van de boringen
Typeprofielen
DTM C horizont
Bewaring
Potentieel
Nodig geachte maatregelen

Aanmaakschaal
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1

Aanmaakwijze
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal

Datum
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019

5.3 Fotolijst
Fotolijst landschappelijk booronderzoek: projectcode 2019F154
ID
F1
F2
F3
F4

Type
Overzichtsfoto
Overzichtsfoto
Overzichtsfoto
Overzichtsfoto

Onderwerp
Boorprofiel 1
Boorprofiel 2
Boorprofiel 3
Boorprofiel 4

Vervaardiging
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal

Datum
18/06/2019
18/06/2019
18/06/2019
18/06/2019

5.4 Dagrapporten
Dagrapporten landschappelijk booronderzoek: projectcode 2019F154
Het landschappelijke booronderzoek duurde slechts één dag. Er werd geen dagrapport bijgehouden
omdat de gegevens die normaliter in een dagrapport opgenomen zouden worden, afleesbaar zijn in
het verslag van resultaten.
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5.5 Boorlijst
Legende gebruikte afkortingen:
Bodemkundige interpretatie
A
Aa
Ab
Ah
Ap
AB
AC
AE

A-hori zont
Akkerdek
Begra ven A-hori zont
A-hori zont, ophogi ng orga ni s che s tof
Bepl oegde A-hori zont
Overga ng A- na a r B-hori zont
Overga ng A- na a r C-hori zont
Overga ng A- na a r E-hori zont

B
Bh
Bs
Bt
Bhs
BC

B-Hori zont
B-hori zont, ophogi ng orga ni s che s tof
B- hori zont met s es qui oxi den
B- hori zont met l utumi ns poel i ng
Ei gens cha ppen va n Bh en Bs
Overga ng B- na a r C-hori zont

E

E-hori zont

C
Cg
Cr

C-hori zont
C-hori zont met roes tvl ekken (gl ey)
Gereduceerde C-hori zont

AD
BO
BOV
CL
DL
GV
MPG
OPG
PD
SLO
VEG
VEL
XM
XX

Antropogeen dek
Begra ven oud oppervl a k
Bouwvoor
Cul tuurl a a g
Di jkl i cha a m
Gra chtvul l i ng
Moderpodzol
Opgebra cht
Pl a ggendek
Sl ootvul l i ng
Veengrond
Vegetatiel a a g/La kl a a g
Verveend
Recent vers toord

Geologische interpretatie
ALL
BEE
COL
DEZ
ELU
FPG
HEL
LSS
MAR
RIV

Al l uvi um
Beeka fzetti ngen
Col l uvi um
Dekza nd
El uvi a l e a fzetti ngen
Fl uvi operi gl a ci a a l
Hel l i nga fzetti ngen
Lös s
Ma ri ene a fzetti ngen
Ri vi era fzetti ngen

Archeologische indicatoren
ASF
AWF
BST
FUN
GLS
GLT
HKB
HKS
HOU
KAL
MOR
MXX
OXBO
PLC
PUI
SCP
SIN
SKO
SLA
SVU
SXX
VKL

As fa l tbeton
Aa rdewerkfra gment
Ba ks teen
Funda tie
Gl a s
Gl a uconi etkorrel s
Houts kool brokken
Houts kool s pi kkel s
Houtfra gmenten
Ka l ks teen
Mortel
Metaa l
Onverbra nd bot
Pl a s tic
Pui n
Schel p
Si ntel s
Steenkool
Sl a kken/s i ntel s
Vuurs teenfra gmenten
Na tuurs teen
Verbra nde kl ei /l eem

Textuur
G
HO
K
Ka
L
LZ
P
Sl a
V
Z
ZL

Gri nd
Hout
Kl ei
Ka l ks teen
Leem
Lemi g za nd
Pui n
Sl a kken/Si ntel s
Veen
Za nd
Za ndi ge Leem

uf
zf
mf
mg
zg
ug

Ui ters t fi jn
Zeer fi jn
Ma tig fi jn
Ma tig grof
Zeer grof
Ui ters t grof

S1
S2
S3

Si l tighei ds gra a d 1
Si l tighei ds gra a d 2
Si l tighei ds gra a d 3

H1
H2
H3

Bi jmengs el humus 1, zwa k
Bi jmengs el humus 2, ma tig
Bi jmengs el humus 3, s terk

BG
BK
BS
BZ

Bi jmengs el gri nd
Bi jmengs el kl ei
Bi jmengs el s i l t
Bi jmengs el za nd

Kleur/(Vlekken)
L
D

Li cht
Donker

BL
BR
GE
GN
GR
OL
OR
PA
RO
RZ
WI
ZW

Bl a uw
Brui n
Geel
Groen
Gri js
Ol i jf
Ora nje
Pa a rs
Rood
Roze
Wi t
Zwa rt

(Kl eur)

Vl ekken i n
a a ngegeven
kl eur

Inclusies

Bodemstructuur

FeC
Ijzerconcreties
ZSL
FfV
Fos fa a tvl ekken
SLA
MnCMa nga a nconcentra ties MSL
RoV
Roes tvl ekken
MST
STV

Zeer s l a p
Sl a p
Ma tig s l a p
Ma tig s tevi g
Stevi g

Andere fenomenen
SO1
SO2
SO3
SO4

Sorteri ng 1
Sorteri ng 2
Sorteri ng 3
Sorteri ng 4

FLA
GL
HB
HL
KB
KL
LL
SL
VL
ZL

Fi jn gel a a gd
Gri ndl a gen
Humus brokken
Humus l a a g (moeri ge l a a gjes )
Kl ei brokken
Kl ei l a gen
Leeml a gen
Schel penl a gen
Veenl a gen
Za ndl a gen

BIO
HOM
HEY

Bi oturba tie
Homogeen
Heterogeen

Andere fenomenen
FUA
CUA

Na a r boven toe fi jner
Na a r boven toe grover

ToH
ToK
ToZ
Ba H
Ba K
Ba Z

Humeus a a n de top
Kl ei i g a a n de top
Za ndi g a a n de top
Humeus a a n de ba s i s
Kl ei i g a a n de ba s i s
Za ndi g a a n de ba s i s

CA1
CA2
CA3

Ka l kgeha l te
Ka l kl oos
Ka l ka rm
Ka l kri jk

AV1
AV2
AV3

Amorfi tei t Veen
Zwa k a morf
Ma tig a morf
Sterk a morf

SCH0
SCH1
SCH2
SCH3

Schel pen
Geen
Spoor
Wei ni g
Veel

PL0
PL1
PL2
PL3

Pl a ntenres ten
Geen
Spoor
Wei nIG
Veel

Bi jzonder mi nera l e bes tanddel en
GLT
Gl a uconi et
VIT
Vi vi a ni et
1
Wei ngi
2
Ma tig
3
Veel
4
Ui ters t veel
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Boorbeschrijvingen landschappelijk booronderzoek: projectcode 2019F154
Type onderzoek: landschappelijk booronderzoek
Type boor: Edelmanboor
Diameter boor in cm: 7
Techniek: manueel
Grid: een verspringend driehoeksgrid van 30 x 40 m
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Datum: 18/06/2019
Weersomstandigheden: droog, zonnig, 18°C
Aardkundige/assistent-aardkundige: Natasja Reyns
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5.6 Visualisatie boorprofielen
Visualisatie boorprofielen landschappelijk bodemonderzoek: projectcode 2019F154

