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DEEL I (Dagelijks wijzigen)
ALGEMEEN
PROJECTCODE:

3986468100

PROJECTNAAM:

Ootmarsum-Commanderie

Dagrapportnr: 02

Weeknr:5

Rapporteur:

J. Hubers

Bezoek (+functie):

Hans Oude Rengerink (BG)

Weer:

Regen

Paraaf SA
Dag:do

Datum: 04-02-2016

Temp: 7°C

DD-MM-2016

PERSONELE INZET

(S)KA=(senior) KNA-archeoloog), (S)V=(senior) veldtechnicus, DT=digitaal tekenaar, FG=fysisch geograaf, DB=databeheer, VM=
veldmedewerker)

Naam

Functie

Werktijd

J. Hubers

SVT

7:30-14:00

Naam kraanmachinist

Naam bedrijf

Plaatsnaam bedrijf

Totaal uren

Totaal uren

Via opdrachtgever
WERKZAAMHEDEN EN BEVINDINGEN
Vlak aangelegd in werkputten

1

Sporen bewerkt in werkputten

1

WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

(Beschrijf werkzaamheden, motivatie keuzes/werkwijze, afwijkingen t.o.v. PvE/PvA & motivatie)

Vandaag het laatste deel van werkput 1 begeleid, van 42 tot 62 meter (tot aan de straat).
WERKZAAMHEDEN EN BEVINDINGEN(PER WERKPUT)
Beschrijf globaal de eerste bevindingen (eventueel per werkput)

04-02: dit laatste deel van wp1 werd op 1 m breed aangelegd. Het vlak werd aangelegd in een grijze
kleiige laag die nog geroerd was met humeus materiaal, geen vondsten.
Van 42 tot 44,80 zwart humeus zand met zwak puin.
V.a. 44,80 tot 50 dgr kleiig zand, veel bst, mortel, keramiek. Baksteen: - x 10.5 x 4.
Op 42 meter is een boring gezet:
0-12 cm: venig zand, zw, weinig bst. Mortel
12-50: venig zand, dgr
50-61: kleiig zand, dgr. Gro
61-60: klei, gro, hout (nat)
60-88: vuil groene klei (natuurlijk)
Bij inspectie van het uitgegraven cunet van wp2 waren houten palen te zien die mogelijk de beschoeiing
zijn van een gracht. Ten noorden hiervan zwarte grond, ten zuiden hiervan natuurlijk zand. Schets
gemaakt.
OVERIG

1
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Afspraken/ overleg:
Overige bijzonderheden:

NOG DOEN (VELDWERK)

DEEL II (Dagelijks aanvullen, hoeft geen informatie verwijderd te worden (alleen de onjuiste gegevens/inzichten).
PROJECTOVERZICHT
OVERZICHT WERKPUTTEN

Data van de werkzaamheden en grootte van de werkputten. Bij meer dan 10 cm verschil in vlakdiepte de minimum en maximum diepte
vermelden, eventueel met windrichting erbij

WP

Vlak

1
1

1
1

Vlak
aangelegd
03-02
04-02

Alle documentatie afgerond
(inclusief evt. afwerken sporen)

Werkput
dichtgedraaid

Lengte x
Breedte
42 x 2
20 x 1

Diepte
(t.o.v. maaiveld)
1
1

MEETWERK
Noteer met welke Leica gemeten is en in welke job. In de kolom ‘Nog doen’ bijzonderheden vermelden

waarop gelet moet worden bij het
uitlezen van de job. Ook kan hier vermeld worden wat de volgende werkdag nog ingemeten moet worden.

Datum

Leica
(nr)

Job

Omschrijving meetwerk (globaal)

03-02

CE

04-02

JH Handmatig ingemeten

Nog doen

WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN (PER WERKPUT/WERKPUT OVERSCHRIJDEND)

Schrijf dit met het evaluatierapport in het achterhoofd. Vul de tekst dagelijks aan. Voorafgaand aan elke nieuwe aanvulling je initialen en de
datum vermelden Veranderde inzichten kunnen met een terugverwijzing naar eerdere inzichten toegelicht worden. Koppel terug naar de
onderzoeksvragen: Denk hierbij o.a. aan de aard, omvang, datering en gaafheid van de vindplaatsen en aan de bodemopbouw.

04-02: In werkput 1 zijn sporen aangetroffen die aansluiten bij de sporen die aangetroffen zijn bij het
vooronderzoek. Ten westen van de sporen lijkt een gracht gelegen te hebben.
In het aangelegde cunet van werkput 2 waren palen zichtbaar. Deze zijn gefotografeerd en ingeschetst.
Hier lijkt aan de noordzijde van deze beschoeiing(?) een gracht te hebben gelegen. Het cunet werd
vrijwel direct opgevuld met geel zand.
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