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1 Inleiding 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van LievenseCSO is Archeodienst BV aanwezig geweest bij de uitvoering van de 

boringen voor het bodemonderzoek op de locatie aan de Merwedehaven in Gorinchem. De 

boringen zijn vanuit archeologisch oogpunt beschreven en onderzocht.  

 

In een eerder stadium is voor het plangebied een archeologische en cultuurhistorische inventari-

satie uitgevoerd (Heunks/ Van Hemmen 2012). Op basis van dit onderzoek worden een aantal 

cultuurhistorische elementen binnen en in de directe omgeving van het plangebied verwacht. Het 

doel van het huidige onderzoek is om door middel van de archeologische boorbeschrijvingen 

meer inzicht te krijgen in de archeologische bodemopbouw zodat de archeologische/cultuur-

historische verwachting kan worden meegenomen in de variantenafweging voor het project (zie 

paragraaf 1.3).  

 

Fig. 1.1: Het plangebied op de topografische kaart (bron: kadaster 2014). 

1.2 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied is ca. 6.000 m2 groot en ligt aan de Krinkelwinkel in Gorinchem (Fig. 1.1). Het 

terrein grenst in het oosten aan het water van de huidige Merwedehaven en wordt in het westen 

begrensd door de weg Krinkelwinkel. In het noorden van het plangebied staat een bedrijfsgebouw 

met behorende parkeerplaats. Ten zuiden daarvan heeft ook een gebouw gestaan (nog zichtbaar 

op de topografische kaart uit 2014, Fig. 1.1) maar dit is inmiddels gesloopt. Ook de verharding is 

verwijderd zodat momenteel sprake is van een braakliggend terreindeel. Ten zuiden daarvan 

liggen nog twee parkeerplaatsen. De zuidelijke punt van het plangebied betreft een groenstrook/ 

gazon. De hoogte van het maaiveld (geraadpleegd op www.ahn.nl) varieert van ca. 3,1 tot 4,0 m 

+NAP (Normaal Amsterdams Peil). 



3997654100 IVO-V Merwedehaven te Gorinchem Archeodienst BV 

  

  

6 

1.3 Toekomstige situatie plangebied 

Binnen het plangebied zal een overnachtingshaven worden gerealiseerd. Een van de varianten be-

treft het afgraven van de huidige kade die daarmee naar het westen wordt verplaatst (Bijlage 4). 

Het plangebied betreft het gedeelte van de kade dat zal worden afgegraven. 
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2 Vooronderzoek  

2.1 Inleiding 

In maart-april 2012 is een archeologische en cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd voor drie 

plangebieden waaronder de Merwedehaven (Heunks/ Van Hemmen 2012). In dit hoofdstuk volgt 

een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek die betrekking hebben 

op het huidige plangebied. 

2.2 Paleo-landschappelijke opbouw en bewoningsgeschiedenis 

De geschiedenis van het gebied rond de Merwedehaven is nauw verbonden met de genese van de 

Merwede in de afgelopen 1500 jaren en de invloed van de mens hierop door aanleg van kaden, 

dijken en andere werkzaamheden ten behoeve van de waterbeheersing. 

 

De noordwaartse beweging van de Merwede lijkt ter hoogte van de stad Gorinchem (en de Mer-

wedehaven) met succes beteugeld, afgezien van lokale dijkdoorbraken. Het was de middeleeuwse 

stadsbewoners er dan ook alles aan gelegen om de opgebouwde stad inclusief kade‐ en verdedi-

gingswerken te behoeden voor erosie. De stad kon zich ontwikkelen op de oever van de Merwede, 

waarvan de noordelijkste geul zich aan het eind van de middeleeuwen aan de voet van de stads-

muren bevond. Met de aanleg van de 17e eeuwse omwalling werd de Merwede in dit deel iets van 

de stad af gedirigeerd. Daarbij werd vanaf het midden van de stadskern in stroomafwaartse rich-

ting een nieuwe Merwededijk aangelegd met daartussen de stadssingel van de stadsomwalling. 

Deze dijk komt overeen met de huidige dijk tussen de Merwede en de haven. Een aanzienlijk deel 

van de huidige haven ligt stroomafwaarts van de middeleeuwse stad in de luwte van dit ‘vaste 
punt’. De geul van de Merwede is hier nooit geweest en de ondergrond moet voor aanleg van de 

haven bestaan hebben uit afzettingen van voor de eerste bedijkingen. Op basis van geologische 

gegevens betreft het meest waarschijnlijk oeverafzettingen van de Merwede (Cohen e.a. 2012). 

Volgens de verwachtingskaart van de uiterwaarden (Cohen e.a. 2014) is inderdaad sprake van 

oeverafzettingen van de Merwede. Daaronder worden afzettingen van een drassig komlandschap 

verwacht (veen en klei). Op grotere diepte ligt een afgedekt pre-deltaïsch landschap. De 

(oost‐west) grens tussen deze oude afzettingen noordelijk en de jonge geul‐ en beddingafzettingen 

van de bedijkte Merwede zuidelijk moet gezocht worden ter hoogte van het zuidelijk deel van de 

singel (Bijlage 5). 

 

De Merwedehaven is aangelegd aan het eind van de 19e eeuw en reeds in haar huidige vorm 

weergegeven op de topografische kaart van 1890. Het oostelijk en noordoostelijk deel van de 

haven maakt deel uit van de historische watersingel rond de 17e eeuwse omwalling van Gorin-

chem. De oostgrens van de haven volgt deze omwalling met diverse bolwerken.  

 

Het centrale en westelijke deel van de haven, waar het plangebied ligt, betreft een klein poldertje; 

de Zwaanpolder (Fig. 2.1). Deze polder is pas ontstaan in de 19e eeuw met de aanleg van het 

Kanaal van Steenenhoek rond 1819. Tot dan maakte het gebied deel uit van het binnendijkse 

gebied achter de Merwededijk (oudhoevige landschap), maar met de aanleg van het kanaal werd 

het gebied hiervan afgesneden. De zuidelijke dijk van dit kanaal vormde de noordgrens van het 

nieuw ontstane poldertje. De polder werd aan de westzijde begrensd door een bolwerk waarvan 

de contouren de westgrens vormen van de Merwedehaven. Het bolwerk en hierin opgenomen 16e 

eeuwse Merwededijk vormen een bochtig geheel dat bekend staat als de ‘krinkelwinkel’ (Bijlage 

5). 
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Fig. 2.1: Het plangebied op de historische kaart uit 1881 (www.topotijdreis.nl). 

2.3 Archeologische verwachting 

De kans op het aantreffen van archeologische resten (in situ) concentreert zich tot de mogelijke 

aanwezigheid van watergerelateerde resten in het meest oostelijke en noordoostelijke deel van 

de haven: de voormalige stadssingel. Direct ten oosten van het plangebied dat aan de westkant 

van de haven ligt, geldt dat de mogelijke aanwezigheid van watergerelateerde resten zich beperkt 

tot eind 19e en 20e eeuw. In hoeverre deze informatief zijn is mede afhankelijk van de intactheid 

van de resten. Aan het plangebied zelf is op de gemeentelijke verwachtingskaart een zeer hoge 

verwachting toegekend voor oude verdedigings- en kadewerken uit de Late-Middeleeuwen en de 

Nieuwe tijd. 

 

De Merwededijk, waarmee de haven wordt gescheiden van de Merwede stamt uit de 16e eeuw. 

De haven zelf is pas aangelegd aan het eind van de 19e eeuw en heeft nadien haar vorm behou-

den. Het plangebied ligt nog in een restant van de Zwaan Polder dat onderdeel was van het 

oudhoevige land. Voor dit gebied geldt vooralsnog een middelmatige tot hoge archeologische 

verwachting. De verwachting wordt hier in hoge mate bepaald door de geologische opbouw van 

het gebied, waarvan op dit moment onduidelijk is hoe die in detail er uit ziet. Daar waar fossiele 

stroomgordels en in de ondergrond aanwezig zijn is sprake van een middelmatige tot hoge arche-

ologische verwachting, ter hoogte van komgronden is eerder sprake van een lage archeologische 

verwachting. Specifiek voor het oorspronkelijke dijktracé en de zone hier direct noordelijk van, 

kan worden uitgegaan van een hoge archeologische verwachting voor archeologische resten uit de 

Late Middeleeuwen en begin Nieuwe tijd (16e eeuw). Zowel de aanwezigheid van een middel-

eeuws oeverpakket als van een hierop gesitueerde middeleeuwse dijk maakte deze zone tijdelijk 

aantrekkelijk voor bewoning en andere activiteiten. 
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3 Booronderzoek 

3.1 Werkwijze 

Voor het bodemonderzoek zijn in totaal 6 boringen gezet. Het betreft twee boorraaien met een 

tussen afstand van 15 m. De afstand tussen de boringen op de raai bedraagt ca. 50 m. Vanwege 

de archeologische verwachting (locatie 16e eeuwse Merwededijk) is boring 6 meer richting het 

zuiden verplaatst. De exacte boorlocaties zijn ingemeten met een GP (Bijlage 6).  

 

De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 10 cm. De boringen 

van de westelijk gelegen raai zijn doorgezet tot 3,0 m beneden maaiveld (de boringen 1, 3 en 5). 

De boringen van de oostelijke raai zijn doorgezet 7 à 8,5 m diep (de boringen 2, 4 en 6). Hiervoor 

is bij boring 2 vanaf 6,5 m diepte gebruik gemaakt van een zuigerboor en bij de boringen 4 en 6 

vanaf 5,5 m een gutsboor. 

 

Het opgeboorde sediment is verbrokkeld en versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

archeologische indicatoren zoals houtskool, vuursteen en aardewerk. De boringen zijn beschreven 

conform de NEN 5104 en de bodemclassificatie volgens De Bakker en Schelling (1989) (Bijlage 

6).  

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 

In de boringen 1 t/m 4 en 6 zijn binnen de maximale boordiepte van 3,0 m geen natuurlijke sedi-

mentlagen aangetroffen. In boring 5 is onder een laag opgebracht bouwzand een intacte bodem-

opbouw aangetroffen. Deze bestaat uit een zwak humeuze, donkerbruine bouwvoor (Ap-hori-

zont) met enkele brokjes steenkool met daaronder zwak zandige kleiafzettingen tot aan de maxi-

male boordiepte van 3,0 m. Het zandige kleipakket bevat geen antropogene indicatoren en oogt 

schoon. Op basis van de textuur en de ligging langs de Merwede kan dit sediment worden gein-

terpreteerd als een oeverafzetting van de Merwede. Gezien de ligging wordt echter een laat-

middeleeuws dijklichaam en/of 17e eeuws bolwerk verwacht (Bijlage 5 en Fig. 3.1). De conclusie 

is dat vermoedelijk schoon en uniform sediment is gebruikt bij de aanleg van de dijk of bolwerk. 

In de top heeft bodemvorming plaatsgevonden waardoor de bovenste halve meter (oranje)bruin 

van kleur is. Deze oranjebruine laag is geïnterpreteerd als een Bw-horizont. De bodem wordt naar 

beneden toe geleidelijk lichter van kleur en gaat via de BC-horizont over in de C-horizont (Fig. 

3.2). Op basis van de aanwezigheid van een Bw-horizont is de bodem geclassificeerd als een 

ooivaaggrond. 

 

 

Fig. 3.1: De dijk ter plaatse van de Krinkelwinkel (links op de foto) waar aan de voet boring 5 is gezet. 
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Fig. 3.2: Opgeboorde sediment van boring 5. 

In de rest van het plangebied is geen uniform zwak zandig kleipakket aangetroffen maar bestaan 

de bovenste meters uit antropogene lagen. Het antropogene pakket wordt gekenmerkt door een 

afwisseling van kleiige, zandige en venige lagen die vaak niet meer dan enkele decimeters dik zijn. 

Sommige lagen zien er verrommeld (gevlekt) uit andere lagen zijn meer homogeen. Ook komen 

insluitsels voor zoals brokjes baksteenpuin en enkele fragmenten aardewerk op basis waarvan een 

antropogene oorsprong duidelijk is. De overgang van het antropogene pakket naar de natuurlijke 

afzettingen is vanwege de grote verscheidenheid aan textuur en het ontbreken van antropogene 

indicatoren in een groot deel van de lagen moeilijk vast te stellen.  

 

In boring 2 zijn tussen 4,0 en 6,3 m beneden maaiveld antropogene indicatoren aangetroffen in 

de vorm van resten baksteen. In de sterk siltige, venige laag tussen 4,4 en 4,9 m beneden maai-

veld zijn twee fragmenten aardewerk gevonden die ruim gedateerd kunnen worden in de periode 

1450 - 1700 na Chr. (vondst 1). Vanaf 6,5 m beneden maaiveld is zeer grof schoon zand aange-

troffen wat een natuurlijke afzetting zou kunnen zijn. 

 

Zuidelijker in boring 4 zijn op vergelijkbare diepte in het traject tussen 3,7 en 6,4 m beneden 

maaiveld antropogene indicatoren aangetroffen. Op een diepte van ca. 4,5 m beneden maaiveld is 

een fragment aardewerk gevonden dat is gedateerd in de periode 1450 – 1650 na Chr. (vondst 2). 

Vanaf 6,4 m beneden maaiveld ontbreken antropogene indicatoren maar bevatten de sterk siltige 

kleilagen houtresten waardoor ze een wat verrommelde indruk maken. Vanaf 8,0 m beneden 

maaiveld is een schone venige kleilaag op veen aangetroffen die zijn aangezien voor natuurlijke 

afzettingen. Op basis van de textuur kunnen ze worden geïnterpreteerd als een komafzetting.  

 

In boring 6 zijn geen dateerbare indicatoren gevonden maar nog wel een enkele baksteenspikkel 

op een diepte van 4,5 – 4,9 beneden maaiveld. Vanaf 5,0 m beneden maaiveld is sprake van 

schoon sediment dat overwegend uit sterk siltige klei (met plantenresten) bestaat met een enkele 

inschakeling van zwak zandige klei en zand. Vanwege het ontbreken van antropogene indicatoren 

en een niet verrommeld uiterlijk zijn deze lagen als natuurlijke afzettingen geïnterpreteerd. Het 

gaat hierbij om een komkleipakket waarin periodes voorkomen met een verhoogde rivieracti-

viteit/nabijgelegen stroomgordel van waaruit zandige oeverafzettingen zijn gevormd. 

3.3 Archeologische interpretatie 

In het plangebied is met uitzondering van boring 5 die langs de Krinkelwinkel is gezet, sprake van 

een antropogeen pakket van minimaal 5,0 m dik in de zuidelijke punt van het plangebied en mini-
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maal 6,5 m dik in het centrale en noordelijke deel van het plangebied. Onder het antropogene 

pakket liggen natuurlijke afzettingen die hoofdzakelijk uit komafzettingen (sterk siltige klei en 

veen) bestaan. 

 

De fragmenten aardewerk die in het antropogene pakket zijn aangetroffen dateren uit de periode 

1450 – 1650 (1700). Deze fragmenten passen daarmee binnen de (cultuur)historische context 

van de bolwerken (17e eeuw) en de Merwededijk (16e eeuw) die ter hoogte van het plangebied 

voorkomen. 

 

Om vast te stellen of het gaat om een opgebracht pakket, een meters diepe bodemverstoring of 

een opvulling van bijvoorbeeld een waterloop is de maaiveldhoogte van het plangebied vergeleken 

met de omgeving. Ter plaatse van het plangebied varieert de maaiveldhoogte van ca. 3,1 tot 4,0 

m +NAP. Op het aangrenzende bedrijventerrein ten westen van het plangebied is de maaiveld-

hoogte vergelijkbaar. Aan de overkant van het kanaal ligt het maaiveld rond 0,2 m +NAP en in de 

stad (straatniveau) op ca. 0,5 m +NAP. Aangezien het plangebied in het verleden binnendijks 

heeft gelegen en een geheel vormde met de gronden ten noorden van het kanaal en de stad, wordt 

aangenomen dat het oorspronkelijke maaiveldniveau binnen het plangebied ook rond 0,2 – 0,5 m 

+NAP moet hebben gelegen. Dit zou betekenen dat het antropogene pakket is opgebracht. De 

ophoging dateert op basis van de fragmenten aardewerk op zijn vroegst uit de 16e eeuw. Mogelijk 

is het gerelateerd aan de aanleg van het bolwerk. Een andere voor de hand liggende verklaring is 

dat de grond afkomstig is uit de Merwedehaven. Bij de aanleg van de haven aan het einde van de 

19e eeuw kan de uitgegraven grond zijn gebruikt om het plangebied en het terrein ten westen 

daarvan op te hogen. Dit zou de sterk wisselende gelaagdheid binnen en tussen de verschillende 

boringen kunnen verklaren. In dat geval zou het bolwerk gerekend vanaf de Krinkelwinkel ten 

opzichte van het plangebied een hoogte van ca. 4 à 5 m hebben gehad. 
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4 Conclusie en aanbeveling 

4.1 Conclusie 

Binnen het plangebied is een antropogeen ophogingspakket aangetroffen van minimaal 5,0 à 6,5 

m dik. De fragmenten aardewerk die zijn aangetroffen dateren in de periode 1450 – 1650 (1700). 

Deze fragmenten passen binnen de (cultuur)historische context van de bolwerken (17e eeuw) en 

de Merwededijk (16e eeuw) die ter hoogte van het plangebied voorkomen. Het is echter de vraag 

of het antropogene pakket direct aan deze cultuurhistorische context kan worden gekoppeld. Het 

is goed mogelijk dat de grond afkomstig is uit de Merwedehaven. Bij de aanleg van de haven aan 

het einde van de 19e eeuw kan de uitgegraven grond zijn gebruikt om het plangebied en het ter-

rein ten westen daarvan op te hogen. Dit zou de sterk wisselende gelaagdheid tussen de verschil-

lende boringen kunnen verklaren. 

 

Archeologische resten onder het ophogingspakket kunnen nog niet worden uitgesloten. Langs 

en/of onder de dijk kunnen bewoningssporen aanwezig zijn met name als sprake is van oude 

oeverwalafzettingen van de Merwede. 

4.2 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn er twee hypotheses opgesteld als verklaring voor 

de aanwezigheid van het antropogene ophogingspakket. 

 

1) Het ophogingspakket is aan het einde van de 19e eeuw opgebracht en bestaat uit sedi-

ment dat is uitgegraven om de Merwedehaven te realiseren. De aangetroffen archeologi-

sche indicatoren zijn in dat geval secundair en niet te koppelen aan een archeologische 

vindplaats. In dat geval is de archeologische waarde van het terrein laag. Mogelijk is bij 

de gemeente bekend of (een deel van) de uitgegraven grond indertijd op de naastgelegen 

terrein is opgebracht. 

2) Het ophogingspakket kan gerelateerd worden aan het bolwerk uit de 17e eeuw (en moge-

lijk de Merwededijk uit de 16e eeuw). In dat geval is de archeologische waarde van het 

terrein hoog. 

 

De lage dan wel hoge archeologische waarde vormt geen belemmering voor de aanleg van de 

overnachtingshaven, mits het bestaande landschappelijke element (de dijk Krinkelwinkel) be-

houden blijft. Wel zullen voorwaarden gesteld moeten worden om de eventueel aanwezige 

archeologische waarden te documenteren en veilig te stellen wanneer ervoor wordt gekozen deze 

variant uit te voeren. De aanbeveling is om voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een proef-

sleuvenonderzoek uit te voeren om de archeologische waarde van het terrein vast te stellen. Als 

blijkt dat er sprake is van een lage archeologische waarde (ophogingspakket dat is opgebracht aan 

het einde van de 19e eeuw) en geen afgedekte archeologische vindplaats kan de aanleg van de 

overnachtingshaven zonder archeologische begeleiding worden ontgraven. Als wel restanten van 

het bolwerk of een bewoningsplaats op oude oeverafzettingen in de ondergrond aanwezig zijn, 

zullen de graafwerkzaamheden of een deel daarvan begeleid moeten worden. 

 

Gezien de grote diepteligging van de archeologisch relevante lagen, is een proefsleuvenonderzoek 

praktisch gezien moeilijk uitvoerbaar (met name door problemen met het grondwater). In dat 

geval wordt geadviseerd om het proefsleuvenonderzoek aan de start van de daadwerkelijke graaf-

werkzaamheden uit te voeren (in combinatie met bronnering) en na het graven van de sleuven 

meteen een beslissing te nemen of een archeologische begeleiding van de resterende graafwerk-

zaamheden nodig is.  

 

De kosten van een dergelijk gecompliceerd proefsleuvenonderzoek (getrapte aanleg en/of in 

schuin talud van de proefsleuf en bronnering) zijn hoog en bovendien is het de vraag of het 

verantwoord en veilig kan worden uitgevoerd. Hoewel een proefsleuvenonderzoek de geëigende 

methode is om de archeologische waarde van een terrein vast te stellen, wordt vanwege de hoge 

kosten en het veiligheidsrisico een alternatief voorgesteld in de vorm van een gedetailleerde 

kartering door middel van een booronderzoek. Dit betreft een boorraai loodrecht op de 
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Krinkelwinkel met een onderlinge boorafstand van 2 m. De boringen worden doorgezet tot een 

diepte van 10 m beneden maaiveld. Vanwege de grote boordiepte wordt geadviseerd om de 

boringen uit te voeren met een mechanische boormachine (aqualock-systeem, diameter 7 cm). 

Na het open snijden van de boorkernen kan het opgeboorde sediment nauwkeurig worden 

bekeken en beschreven. Aan de hand daarvan zal een dwarsdoorsnede van de bodemopbouw 

worden gereconstrueerd waarmee mogelijk de archeologische waarde van het terrein in kaart kan 

worden gebracht. 

 

De gemeente Gorinchem zal als bevoegd gezag op basis van de resultaten van dit onderzoek en de 

bovengenoemde aanbevelingen een beslissing moeten nemen of nader archeologisch onderzoek 

nodig is en zo ja, welke strategie gevolgd moet worden.     
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Bijlage 1: Periodentabel 
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Bijlage 2: Verklarende woordenlijst 
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Bijlage 3: Afkortingenlijst 
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Bijlage 4: Inrichtingsplan   
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Bijlage 5: Cultuurhistorische kenmerken Merwedehaven  
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Bijlage 6: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 7: Boorbeschrijvingen 

 



Project 3997654100-Gorinchem-Merwedehaven_IVO-V
Datum 29-4-2016
Beschreven door Susanne Koeman
Boortype Edelmanboor 10 cm, boring 2 vanaf 6,5 m met zuigerboor, 

boring 4 en 6 vanaf 5,5 m met guts

Boring 

Diepte in 

cm - mv Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

1 8 klinker XX
25 z5s1 ge XX bouwzand

70 kz3/z4 grbr XX
zand gemengd met klei, 
verrommelde laag

100 ks3 h2 grbr XX lijkt antropogeen
200 Vk br houtrestenXX brokkelig, compact veen
250 kV brgr XX lijkt natuurlijk 
270 Vm br XX lijkt natuurlijk 

300
kz3 +  zand 
+  gr XX lijkt verrommeld, is slordig geboord

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

2 8 klinker XX
20 z5s1 ge XX bouwzand

70 kz3/z4 grbr XX
zand gemengd met klei, 
verrommelde laag

100 ks3 gr XX lijkt natuurlijk 

140 kz3 brgr XX
z4s1 gemengd met 
kleibrokken, slordig geboord

190 Vm br XX antropogeen

255 kz3 gr XX antropogeen
340 kz3V grbr XX antropogeen
370 Vm br XX veraard
400 ks3V grbr XX iets gevlekt, verrommelde laag

440

ks3V 
gemengd 
met zand grbr bs spikkel XX antropogeen

490 ks3V grbr pu2 XX antropogeen V1
600 z3k gr pu1,bs1 XX enkele veenbrokken/ lagen
630 Vk br bs2 XX antropogeen
650 z3k h3 dgr XX vermoedelijk antropogeen
730 z6s1 gr C? zeer grof schoon zand

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

3 50 kz3 grbr
90 ks3 h2 dgr

120 kz2 h1 grbr pu1, bs1
200 kz2 h2 dgr brokkelig
290 Vk br plr, hout matig veraard
300 kz1 gr brokjes veen, alles wrsl.antropogeen



Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

4 8 klinker XX
25 z4s1 ge XX bouwzand
50 puinlaag dbr XX recente laag
70 kz3 grbr pu1, bs1 XX recente laag
90 kz3 grbr/zwsteenkool XX recente laag

100 kz1 grbr XX ruikt naar olie
110 kz3 gr XX antropogeen
130 kz3/kV grbr XX antropogeen
150 kV br plr1 XX antropogeen
280 ks3 gr XX met enkele veen en zandbrokken
310 kz3V br XX antropogeen
360 Vk br XX matig veraard
370 kz3 gr bsspikkel XX antropogeen
460 kz1V grbr XX antropogeen V2
610 kz2 h1 dgr enkele bsspikkXX antropogeen
630 ks3 gr XX antropogeen
640 kz3 grbr bsspikkel XX antropogeen
720 ks3 gr XX met veenbrokken, wrsl. antropogeen
750 ks3V grbr C? met houtresten
800 ks3 gr C? met houtresten
820 kV grbr C komafzetting
850 Vm br C komafzetting

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

5 60 z3s1 brgr XX opgebracht bouwzand
120 kz1 h1 dbr enkele brokjAp bouwvoor 
150 kz1 orbr fe1, sc1 Bw lijkt natuurlijk sediment
170 kz1 br fe1, sc1 BC lijkt natuurlijk sediment
300 kz1 lbr fe1 C? lijkt natuurlijk sediment

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

6 60 kz2 h1 grbr XX
recente bovengrond, onderin 
wat puinbrokken

140 ks3/V dgr XX
iets gevlekt,  veraard veen, 
antropogeen

200 kz3 brgr sc1, bs1 onXX met veenbrokken 
240 ks3/V grbr sc1 XX gevlekt, verrommeld 
255 kz3 gr XX antropogeen
265 Vz br XX antropogeen
300 V/Z br/gr bsspikkel, scXX gemengde laag, antropogeen
350 kz3 dgr enkele bsspikkXX gevlekt, verrommeld , antropogeen
370 ks3 h2 dgr XX antropogeen
430 kz3 gr XX antropogeen
440 ks3 h2 grbr XX antropogeen
450 kz1V zwbr XX antropogeen
490 kz3 brgr bsspikkel XX antropogeen
500 ks3 h2 brzw sc1 XX met veenbrokken 
610 ks3 gr plr1 C lijkt natuurlijk
620 kz1 gr verslagen vC oeverafzetting
650 ks3 gr pl1 C komafzetting
680 z4s1 gr C oeverafzetting
800 ks3 gr C slap, zeer fijnzandig, komafzetting




