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Samenvatting 

In opdracht van Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. heeft RAAP Archeologisch 

Adviesbureau in maart 2015 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase, door 

middel van handboringen uitgevoerd in het plangebied Gorkumse Avelingen, deelgebieden 

Bouwsteen 2/3, 4 en 6, in de gemeente Gorinchem. 

Het inventariserend veldonderzoek is een vervolg op een reeds uitgevoerd bureauonderzoek 

(Heunks, 2010). Uit dit onderzoek is gebleken dat de deelgebieden ‘Bouwsteen 2/3’ en 

‘Bouwsteen 4’ in een zone met jonge open aanwas liggen waarvoor een lage archeologische 

verwachting geldt. Deelgebied ‘Bouwsteen 6’ ligt ter hoogte van een laat-middeleeuwse dijk 

waarvoor een middelhoge verwachting geldt. Op basis van dit verwachtingsmodel zal het 

veldonderzoek zich richten op deelgebied ‘Bouwsteen 6’, de overige deelgebieden zijn niet 

onderzocht middels een veldonderzoek. 

In het plangebied zijn de verwachte fluviatiele afzettingen aangetroffen. De bovenste 0,5 m is 

recent geroerd. Het kan niet worden uitgesloten dat er in het plangebied een restant van het laat-

middeleeuwse dijklichaam aanwezig is. Dit is mogelijk aangetroffen op een niveau van 1,2 - 1,6 

m -Mv. De archeologische verwachting voor de laat-middeleeuwse dijk blijft gehandhaafd. 

Andere vindplaatstypen worden gezien de aangetroffen bodemopbouw niet (meer) verwacht. 

Voor het overgrote deel bereiken de voorgenomen ingrepen het niveau waarop het restant van 

het dijklichaam wordt verwacht niet en vinden plaats in de reeds geroerde gerond. De graafwerk-

zaamheden ten behoeve van de kreek in het centrale gedeelte van het plangebied bereiken dit 

niveau echter wel. 

Aanbevolen wordt om in het centrale gedeelte van het plangebied ter hoogte van de te graven 

kreek in het kader van de voorgenomen bodemingrepen een vervolgstap uit het proces van de 

Archeologische Monumentenzorg (AMZ) te nemen. Geadviseerd wordt om de aanleg van deze 

kreek archeologisch te begeleiden conform het protocol opgraven uit de KNA versie 3.3. Met als 

doel, binnen de AMZ-cyclus, om in het plangebied eventueel aanwezige laat middeleeuwse dijk 

in kaart te brengen en te documenteren. 

In het overige, overgrote deel van het plangebied wordt in het kader van de voorgenomen 

bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. 

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Gorinchem een besluit. 

RAAP-notitie 5058 / eindversie, 7 april 2015 [3] 



 

 

 

 

 

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

  

 

Plangebied Gorkumse Avelingen (Bouwsteen 6) in Gorinchem, gemeente Gorinchem; archeo-

logisch vooronderzoek: een inventariserend vooronderzoek (verkennende fase)  

Inhoudsopgave 

Samenvatting .......................................................................................................................... 3 

Inhoudsopgave ....................................................................................................................... 4 

Administratieve gegevens ....................................................................................................... 5 

1 Inleiding............................................................................................................................. 6 

1.1 Aanleiding................................................................................................................................ 6 

1.2 Omschrijving van het plangebied...............................................................................................6 

1.3 Onderzoeksopzet ..................................................................................................................... 6 

1.4 Kwaliteit................................................................................................................................... 8 

2 Gespecificeerde archeologische verwachting ...................................................................... 9 

3 Veldonderzoek ................................................................................................................. 11 

3.1 Methode ................................................................................................................................ 11 

3.2 Resultaten ............................................................................................................................. 12 

3.3 Synthese ............................................................................................................................... 13 

4 Conclusies en aanbevelingen ........................................................................................... 15 

4.1 Onderzoeksvragen ................................................................................................................. 15 

4.2 Conclusies ............................................................................................................................. 16 

4.3 Aanbevelingen ....................................................................................................................... 17 

Literatuur .............................................................................................................................. 18 

Gebruikte afkortingen ............................................................................................................ 18 

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen ............................................................................ 18 

Bijlage 1: Archeologische Monumentenzorg (AMZ) ................................................................ 23 

Bijlage 2: Boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel) .................................................... 24 

RAAP-notitie 5058 / eindversie, 7 april 2015 [4] 



 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Plangebied Gorkumse Avelingen (Bouwsteen 6) in Gorinchem, gemeente Gorinchem; archeo-

logisch vooronderzoek: een inventariserend vooronderzoek (verkennende fase)  

Administratieve gegevens 

Projectcode DOGO 

ARCHIS Onderzoeksmelding 65663 

Type onderzoek archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek 

(verkennende fase) 

Opdrachtgever Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. 

de heer C. van der Heiden 

Postbus 326, 4900 AH Oosterhout NB 

c.vanderheiden@mvogroep.nl; 0162 - 474747 

Onderzoekskader aanvraag omgevingsvergunning 

Locatie plangebied Gorkumse Avelingen (bouwsteen 6) 

Plaats Gorinchem 

Gemeente Gorinchem 

Provincie Zuid-Holland 

Oppervlakte plangebied 7.800 m² 

Kaartblad 38G 

Centrumcoördinaat 123.545 / 427.269 

Bevoegde overheid Gemeente Gorinchem 

de heer T. Sprong 

Postbus 108, 4200 AC Gorinchem 

t.sprong@gorinchem.nl; 0183-659312 

Onderzoeksperiode maart 2015 

Afbakening onder-

zoeksgebied 

het inventariserend vooronderzoek (verkennende fase) is beperkt gebleven 

tot het plangebied 

RAAP-notitie 5058 / eindversie, 7 april 2015 [5] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Plangebied Gorkumse Avelingen (Bouwsteen 6) in Gorinchem, gemeente Gorinchem; archeo-

logisch vooronderzoek: een inventariserend vooronderzoek (verkennende fase)  

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In opdracht van Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. heeft RAAP Archeologisch 

Adviesbureau in maart 2015 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase, door 

middel van handboringen uitgevoerd in het plangebied Gorkumse Avelingen (Bouwsteen 6) in de 

gemeente Gorinchem (figuur 1). De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om in het 

plangebied, in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW), zoetwatergetijdenatuur te realise-

ren. Dit gebeurt verspreid over een aantal deelgebieden, te weten Bouwstenen 2/3, 4 en 6. Het 

onderzoek is nodig aangezien naar verwachting eventueel aanwezige archeologische waarden 

bij toekomstige graafwerkzaamheden in het gebied kunnen worden verstoord. 

Het inventariserend veldonderzoek is een vervolg op een reeds uitgevoerd bureauonderzoek 

(Heunks, 2010). Uit dit onderzoek is gebleken dat de deelgebieden ‘Bouwsteen 2/3’ en 

‘Bouwsteen 4’ in een zone met jonge open aanwas liggen waarvoor een lage archeologische 

verwachting geldt. Deelgebied ‘Bouwsteen 6’ ligt ter hoogte van een laat-middeleeuwse dijk 

waarvoor een middelhoge verwachting geldt. Op basis van dit verwachtingsmodel zal het 

veldonderzoek zich richten op deelgebied ‘Bouwsteen 6’; de overige deelgebieden zijn niet 

onderzocht middels een veldonderzoek. 

1.2 Omschrijving van het plangebied 

Het plangebied ligt direct ten westen van het industriegebied Avelingen West (figuur 1). Het 

plangebied bestaat uit een 30 m brede strook op de noordoever van het Avelingerdiep (Boven 

Merwede). De oostgrens wordt gevormd door de Groote Kreek en de westgrens door het 

Schelluinse Gat (figuur 1). Op recente topografische kaarten (schaal 1:25.000) en satellietfoto’s 

uit Google Maps en Bing Maps is het plangebied afgebeeld als natuurgebied. Volgens het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) bedraagt de huidige maaiveldhoogte in het 

plangebied ongeveer 1,5 m +NAP. 

In het plangebied wordt een zone met zoetwatergetijdenatuur gerealiseerd. Hiertoe wordt de 

bovengrond onder een flauwe helling tot max. ca. 1,5 m -Mv verwijderd (figuur 2). In het centrale 

gedeelte van het plangebied bedraagt de maximale ontgraving ca. 2 m -Mv in verband met de 

aanleg van een getijdekreek. De begroeiing (bomen en struiken) in het plangebied zijn zeer 

recentelijk verwijderd. 

1.3 Onderzoeksopzet 

Archeologische Monumentenzorg: de onderzoekketen 

Het doel van archeologisch vooronderzoek is om uitsluitsel te geven over de archeologische 

waarde van een plangebied. Ruggengraat en leidraad voor dit onderzoek is het proces van de 
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Archeologische Monumentenzorg (AMZ-cyclus). Deze behelst niets meer en minder dan de vorm, 

fasering en intensiteit van het benodigde archeologische onderzoek wanneer een ruimtelijke 

ontwikkeling daartoe vraagt. De hele cyclus draait primair om de vraag: is sprake van (een) 

behoudenswaardige vindplaats(en)? Om dit (aantal) te kunnen bepalen, is een gefaseerd 

onderzoekstramien opgezet dat gekenschetst kan worden als een vorm van trechtering (bijlage 

1). Op extensieve wijze wordt onderzoek in grote gebieden gedaan, dat kan leiden tot intensief 

onderzoek in kleine gebieden. In de huidige praktijk heeft het bureauonderzoek een expliciete 

positie in de beginfase van archeologisch vooronderzoek.  

Het doel van het reeds uitgevoerde bureauonderzoek is het verwerven van informatie - aan de 

hand van bestaande bronnen - over reeds aanwezige en behoudenswaardige archeologische 

resten, verwachte kenmerken van mogelijk aanwezige archeologische resten, of de afwezigheid 

van behoudenswaardige archeologische resten. Het bureauonderzoek resulteert in het opstellen 

van een gespecificeerde archeologische verwachting en dient verder ook de inhoudelijke basis te 

leveren voor zoekstrategieën om mogelijk aanwezige archeologische resten systematisch op te 

sporen. 

Het inventariserend veldonderzoek kent drie fasen of vormen die doorlopen kunnen worden. De 

eerste fase is het verkennend onderzoek. Het verkennend veldonderzoek heeft als doel om de 

tijdens het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen 

en verder aan te scherpen. Zijn er bijvoorbeeld verstoorde zones die niet verder onderzocht 

hoeven te worden en is sprake van zones die archeologisch kansrijk zijn? Tijdens de karterende 

fase worden binnen deze archeologisch kansrijke zones ‘de stippen op de kaart gezet’; vind-

plaatsen worden opgespoord en in kaart gebracht. In een eventueel navolgende waarderende 

fase (als er vindplaatsen zijn) wordt de behoudenswaardigheid van de vindplaats bepaald. Dit 

wordt vastgesteld door middel van een daartoe opgestelde puntentelling (‘waardestelling’) aan 

de hand van vastliggende criteria, vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA, versie 3.3). 

Archeologisch vooronderzoek plangebied Gorkumse Avelingen (bouwsteen 6) 

Voor het plangebied is reeds een bureauonderzoek uitgevoerd (Heunks, 2010). Hierin is voor het 

plangebied een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld. Op basis daarvan is in 

het plangebied een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd dat in deze 

notitie wordt beschreven. Om bovenstaande doelstellingen te kunnen verwezenlijken, is dit 

onderzoek er op gericht om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 

1. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw tot ca. 2 m -Mv van het plangebied eruit? 

2. Zijn in het plangebied archeologisch/cultuurhistorisch relevante geo(morfo)logische eenheden 

aanwezig? 

3. Wat is de verspreiding en diepte van (recente) bodemverstoringen? 

4. Hoe verhouden deze (1-3) zich tot de voorgenomen werkzaamheden? 

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

verwachting bijgesteld te worden? 
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6. Is op basis van deze archeologische verwachting (5) in relatie tot de voorgenomen ingreep 

archeologisch vervolgonderzoek aan de orde in (delen van) het plangebied? 

7. Welke methoden zouden bij het archeologisch vervolgonderzoek ingezet kunnen worden? 

8. Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te 

worden omgegaan? 

De onderzoeksopzet is verwoord in een Plan van Aanpak (PvA; Coppens, 2015) dat voorafgaand 

aan het veldonderzoek aan de bevoegde overheid (de gemeente Gorinchem) is aangeboden. 

Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodem-

ingrepen is vervolgens in hoofdstuk 4 een advies geformuleerd met betrekking tot eventueel 

archeologisch vervolgonderzoek. Na afronding van dit onderzoek neemt de bevoegde overheid 

op basis van de onderzoeksresultaten en het advies van RAAP een besluit over het 

vervolgtraject. Het besluit kan inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond of dat één 

van de vervolgstappen uit het proces van de AMZ moet worden doorlopen 

1.4 Kwaliteit 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 

24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeolo-

gie (KNA, versie 3.3), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

(SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsver-

gunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie tabel 1 voor de 

dateringen van de in dit rapport genoemde geologische en archeologische perioden. 
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Geologische perioden Archeologische perioden 
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Chronozone Tijdvak Tijdperk Datering Datering 

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2014 

Paleolithicum 
(Oude Steentijd) 

Mesolithicum 
(Midden Steentijd) 

Neolithicum 
(Nieuwe Steentijd) 

Middeleeuwen 

Nieuwe tijd 

Recente tijd 

Romeinse tijd 

IJzertijd 

Bronstijd 

Laat 

Midden 

Vroeg 

V
ro

e
g

 

Laat 

Midden 

Vroeg 

Laat 

Midden 

Vroeg 

Laat 

Midden 

Vroeg 

Laat 

Midden 

Vroeg 

Laat B 

Laat A 

A 

B 

C: Karolingische tijd 

B: Merovingisch tijd 

A: Volksverhuizingstijd 

D: Ottoonse tijd 

Subboreaal 

Atlanticum 

Boreaal 

Preboreaal 

Denekamp 

Hengelo 

Moershoofd 

Odderade 

Eemien 

W
e

ic
h

s
e

li
e

n

P
le

n
ig

la
c
ia

a
l

V
ro

e
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G
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L
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a
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G
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a
l

L
a

a
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M
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d
e

n
V
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Belvedère/Holsteinien 

Elsterien 

Brørup 

Saalien II 

Saalien I 

Glaciaal x 

Bølling 

Allerød 

Late Dryas 

Vroege Dryas 

Vroegste Dryas 

Vroeg 

Subatlanticum 

Laat 

Subatlanticum 

Oostermeer 

Holsteinien 

- 1945 

- 1500 

- 1250 

- 1050 

- 900  

- 725  

- 525  

- 450  

- 1650 

C 
- 1850 

- 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 1. Geologische en archeologische tijdschaal. 
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2 Gespecificeerde archeologische 

verwachting 

In het reeds uitgevoerde bureauonderzoek (Heunks, 2010) is de volgende archeologische 

verwachting voor het plangebied gespecificeerd. 

Het plangebied ligt ter hoogte van een verlaten laat-middeleeuwse dijk waarvoor een middelhoge 

verwachting geldt. Deze dijk is aangelegd in de 12e/13e eeuw en vormde de eerste beteugeling 

van de Merwede (Waal). Aan het eind van de 16e eeuw is het gebied buitendijks komen te liggen 

als gevolg van een grote dijkverlegging. De oorspronkelijke dijk werd verlaten en enkele honder-

den meters naar het noorden werd de nieuwe Merwededijk aangelegd. Overigens wordt de 

Merwededijk ter hoogte van het plangebied de Wolpherensche of Wolferse Dijk genoemd, 

mogelijk verwijzend naar een niet meer bestaand buurtschap.  

In het plangebied kunnen, naast resten van de voormalige dijk, aan de binnendijkse zijde van de 

dijk nog resten van boerderijen bevinden uit de periode late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe 

tijd. Archeologische resten worden aan of direct onder het maaiveld verwacht. 

Indien de bodemopbouw echter verstoord is geraakt door (graaf)werkzaamheden in de 20e eeuw 

dan geldt voor het plangebied een lage verwachting voor alle hierboven beschreven perioden. 

Eventuele archeologische waarden zullen door dergelijke (graaf)werkzaamheden verstoord zijn 

waardoor resten waarschijnlijk niet meer in situ aanwezig zijn, en de informatiewaarde van deze 

resten gering is. Om het verwachtingsmodel te toetsen en aan te vullen is een verkennend 

veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een booronderzoek verkennende fase 

(figuur 3). De onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van de resultaten van 

het bureauonderzoek (Heunks, 2010; gespecificeerde archeologische verwachting), het protocol 

inventariserend veldonderzoek uit de KNA versie 3.3 en het vooraf opgestelde Plan van Aanpak 

(PvA; Coppens, 2015). 

Het doel van het verkennend booronderzoek is om de in het bureauonderzoek opgestelde 

specifieke archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. Tijdens het 

veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is gebleven en 

waar niet. Daarnaast wordt vastgesteld of het bodemprofiel en eventuele archeologische 

indicatoren aanleiding geven te veronderstellen dat archeologische resten aanwezig kunnen zijn 

in het plangebied. 

In het plangebied zijn hiertoe zeven boringen gezet in één boorraai in de lengterichting van de 

voorgenomen ingrepen (figuur 4: boringen 1 t/m 7). De onderlinge afstand tussen de boringen 

bedraagt maximaal circa 40 m. In aanvulling daarop zijn vijf boringen uitgevoerd om nader 

inzicht in de bodemopbouw te verkrijgen (figuur 4: boringen 8 t/m 12). Deze boringen zijn 

uitgevoerd in een boorraai met een onderlinge afstand tussen de boringen van maximaal 5 m, 

haaks op de ligging van het te verwachte dijklichaam. 

Er is geboord tot maximaal 4 m -Mv (ca. 2,3 m -NAP). De gemiddeld geboorde diepte bedroeg 

circa 2,4 m -Mv (circa 0,9 m -NAP). Tot aan het grondwaterniveau is gebruikgemaakt van een 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Om de boringen dieper te kunnen zetten en een 

nauwkeurige laagbeschrijving van de bodem te geven, is vervolgens gebruikgemaakt van een 

gutsboor met een diameter van 3 cm. 

De boringen zijn beschreven volgens het RAAP Bodem Beschrijvingssysteem (bijlage 2). Dit 

systeem voldoet aan NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989). Het opgeboorde 

materiaal is in het veld versneden en verbrokkeld. Genoteerd zijn onder meer de diepte, textuur, 

kleur en samenstelling van de bodemverschijnselen evenals de aanwezigheid van artefacten 

(aardewerk, metaal, vuurstenen artefacten en verbrande leem) en archeologische indicatoren 

(houtskool, (on)verbrand bot, steen en fosfaatvlekken). Speciale aandacht is geschonken aan de 

mate van bodemverstoring in het deelgebied alsmede aan de aanwezigheid van bodemvorming 

(rijping), de mate en aard van de gelaagdheid en aan de aard van de overgang tussen lagen 

(bijv. wel of niet erosief). De boringen zijn digitaal vastgelegd in het programma Deborah II. Het 

bepalen en inmeten van zo wel de locatie (X- en Y- coördinaten) als de hoogteligging (Z-coördi-

naat) van de boringen heeft plaats gevonden met behulp van een RTK-GPS systeem. De 

meetnauwkeurigheid bedraagt circa 1 cm. 
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3.2 Resultaten 

Veldwaarnemingen 

Tijdens het veldonderzoek bleek dat de voormalige begroeiing zeer recentelijk was verwijderd. 

De bomen en struiken zijn gerooid en de wortelstobben waren verwijderd. Het terrein ligt nu 

braak en het maaiveld bestond uit losse kleigrond met resten van bomen en wortels (figuur 3). 

De uit te diepen kreek in het centrale gedeelte van het plangebied was zichtbaar als een ondiepe 

depressie. Aan het maaiveld was veel modern afval (glasflessen, plastic, puin en metaal) 

zichtbaar.  

Gelijktijdig met het veldonderzoek is een bodemonderzoek uitgevoerd om de mate van vervuiling 

van de bovengrond vast te stelen. Gezien de milieu hygiënische situatie in nabij gelegen 

onderzochte gebieden is de bovengrond in het plangebied naar verwachting vervuild met zware 

metalen (mondelinge informatie medewerker bodemonderzoeksbureau). 

Bodemopbouw 

De ondergrond van het plangebied bestaat, binnen de geboorde diepte, uit een laag met recent 

geroerde grond op natuurlijke fluviatiele oever-, geul- en beddingafzettingen. 

De laag met recent geroerde grond is een direct gevolg van het verwijderen van de voormalige 

begroeiing. De dikte van de laag bedraagt gemiddeld ca. 0,5 m en vertoont lokaal een grote varia-

tie (max. ca. 1 m -Mv). De grond bestaat uit (donker)bruingrijze, uiterst siltige, kalkrijke klei met 

veel schelpenresten. De klei is los van structuur en bevat veel wortel- en plantenresten.  

Met een scherpe overgang gaat de laag met geroerde grond in natuurlijke fluviatiele afzettingen. 

Deze bestaan uit een (licht)bruingrijze, uiterst siltige tot zwak zandige klei en worden geïnterpre-

teerd als oeverafzettingen van de Merwede. De klei is compact en stevig, kalkrijk en ijzerhou-

dend. Met het toenemen van de diepte neemt de zandigheid toe en komen er (meer) silt- en 

zandlaagjes voor.  

Boring 1 is gezet in rietland waar de bodem niet recent is geroerd door het verwijderen van de 

begroeiing. Hier zijn vanaf het maaiveld bovengenoemde kalkrijke oeverafzettingen aangetroffen. 

In boring 10 is tussen ca. 1,2 - 1,6 m -Mv een laag met gevlekte (kleibrokken) uiterst siltige klei 

aangetroffen. Hier komen er (grote) fragmenten hout in voor. 

Vanaf circa 1,5 m -Mv komt (matig)slappe, grijze uiterst siltige klei voor met humus-, silt- en 

zandlaagjes. Met het toenemen van de diepte neemt het aantal laagjes toe. Deze klei is 

geïnterpreteerd als geulafzettingen. Boring 5 is dieper doorgezet. Hier gaan vanaf 3,7 m -Mv de 

kleiige geulafzettingen abrupt over in zandige beddingafzettingen. Deze bestaan uit zwak siltig, 

matig fijn zand met enkele detritus- en keilaagjes. 

Archeologische indicatoren  

Tijdens het veldonderzoek is in de laag met geroerde grond, verspreid en fragmentarisch 

(modern) puin aangetroffen. Dit bestaat veelal uit fragmenten (bouw)puin, maar ook uit plastic, 

glas en metaal. Omdat deze fragmenten zijn aangetroffen in het ophogingspakket vormen deze 

fragmenten geen aanleiding om de aanwezigheid van nederzettingsterreinen in het plangebied te 

vermoeden. 
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In de fluviatiele (oever)afzettingen zijn geen duidelijke aanwijzingen aangetroffen voor bewoon-

bare niveaus en/of archeologische vindplaatsen. Mogelijk dat het hout in boring 10 samenhangt 

met de mogelijk aanwezigheid van een middeleeuwse dijk, echter het hout kan ook een 

natuurlijke oorsprong hebben. 

3.3 Synthese 

Voor het plangebied gold een middelhoge verwachting voor de aanwezigheid van archeologische 

resten, dat wil zeggen het dijklichaam en nederzettingsterreinen, bijvoorbeeld boerderijplaatsen, 

uit de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd. 

De ondergrond van het plangebied bestaat, binnen de geboorde diepte, uit een laag met recent 

geroerde grond op natuurlijke fluviatiele oever-, geul- en beddingafzettingen. Naar verwachting 

zou de intacte top van de oeverafzettingen kunnen bestaan uit ontkalkte en gerijpte klei al dan 

niet met een (middeleeuwse) bouwvoor. Deze aanwijzingen zijn niet aangetroffen. Gezien de 

scherpe overgang met de bovenliggende laag is de top van de oeverafzettingen niet meer intact 

aanwezig en opgenomen in de geroerde grond. 

Het in boring 10 aangetroffen hout kan een natuurlijke oorsprong hebben, maar kan ook zijn 

gebruikt als onderdeel van het dijklichaam (beschoeiing); de kleibrokken kunnen duiden op een 

(antropogene?) verstoring van de ondergrond. Indien het daadwerkelijk een restant van een 

dijklichaam betreft, is deze vermoedelijk na de dijkverlegging in de 16
e
 eeuw grotendeels 

geslecht en/of geërodeerd door latere rivieractiviteit, gezien het dikke oeverpakket dat er later 

overheen is afgezet. 

Deze bodemopbouw en houtresten zijn in de bovenliggende lagen noch in de andere boringen 

aangetroffen. Behoudens de locatie rondom boring 10 zijn er in het grootste deel van het 

plangebied geen (duidelijke) aanwijzingen aangetroffen die duiden op de mogelijke aanwezigheid 

van de laat-middeleeuwse dijk. 

Nederzettingstereinen 

In het plangebied zijn geen aanwijzingen aangetroffen die kunnen duiden op de aanwezigheid 

van een archeologische vindplaats in de vorm van nederzettingsterreinen (boerderijplaats). De 

archeologische verwachting voor resten uit deze periode wordt dan ook bijgesteld naar laag. 

Dijklichaam 

De verwachte laat-middeleeuwse dijk is met het veldonderzoek in het plangebied niet eenduidig 

aangetoond. De aangetroffen bodemopbouw in boring 10, op een diepte van ca. 1,2 - 1,6 m -Mv, 

kan wijzen op een restant van een dijklichaam. Indien deze daadwerkelijk aanwezig is kan deze 

zich op een vergelijkbare afstand (ca. 15 m) van de oever als boring 10 uitstrekken in de lengte 

richting over het plangebied. Het is niet duidelijk of en in welke mate dit het geval is.  

Op basis van de onderzoeksresultaten kan de gespecificeerde archeologische verwachting niet 

bijgesteld worden en blijft de verwachting voor de laat-middeleeuwse dijk middelhoog.  
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De voorgenomen ingrepen zullen echter in het overgrote deel van het plangebied het restant van 

het dijklichaam niet of nauwelijks bereiken. De ingrepen bedragen ter hoogte van de vermoede 

ligging van het dijklichaam maximaal 1 m -Mv (figuur 2). Het restant van het vermoedelijke dijk-

lichaam is vanaf 1,2 m -Mv aangetroffen. Een uitzondering vormt de geplande kreek in het 

centrale gedeelte van het plangebied. Hier reiken de ingrepen tot maximaal circa 2 m -Mv en 

doorsnijden het niveau van het verwachte dijklichaam wel. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Onderzoeksvragen 

In deze paragraaf worden de antwoorden gegeven op de specifieke onderzoeksvragen (zie § 1.3). 

1. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw tot ca. 2 m -Mv van het plangebied eruit? 

De ondergrond van het plangebied bestaat, binnen de geboorde diepte, uit een laag met 

recent geroerde grond op natuurlijke fluviatiele oever-, geul- en beddingafzettingen. 

2. Zijn in het plangebied archeologisch/cultuurhistorisch relevante geo(morfo)logische eenheden 

aanwezig?  

In de fluviatiele (oever)afzettingen zijn geen duidelijke aanwijzingen aangetroffen, bijvoor-

beeld in de vorm van intacte en gerijpte oeverafzettingen, voor bewoonbare niveaus en/of 

archeologische vindplaatsen.  

In boring 10 is tussen circa 1,2 en 1,6 m -Mv een laag met gevlekte (kleibrokken), uiterst 

siltige klei aangetroffen. Hier komen er (grote) fragmenten hout in voor. Dit hout kan een 

natuurlijke oorsprong hebben maar ook zijn gebruikt als onderdeel van het dijklichaam; de 

kleibrokken kunnen duiden op een (antropogene?) verstoring van de ondergrond. Indien het 

daadwerkelijk een restant van een dijklichaam betreft, is deze vermoedelijk na de dijkverleg-

ging in de 16e eeuw grotendeels geslecht en/of grotendeels geërodeerd door latere rivier-

activiteit gezien het dikke oeverpakket dat er later overheen is afgezet. 

Deze bodemopbouw en houtresten zijn in de bovenliggende lagen noch in de andere boringen 

aangetroffen. Behoudens de locatie rondom boring 10 zijn er in het grootste deel van het 

plangebied geen (duidelijke) aanwijzingen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van 

de laat-middeleeuwse dijk. 

3. Wat is de verspreiding en diepte van (recente) bodemverstoringen? 

De bovenste 0,5 m van de bodem is (recent) geroerd. Deze laag is naar verwachting 

verontreinigd en de vervuilde grond zal waarschijnlijk voorafgaand aan de voorgenomen 

werkzaamheden worden afgevoerd. 

4. Hoe verhouden deze (1-3) zich tot de voorgenomen werkzaamheden? 

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

verwachting bijgesteld te worden? 

De verwachte laat-middeleeuwse dijk is met het veldonderzoek in het plangebied niet eenduidig 

aangetoond. De aangetroffen bodemopbouw in boring 10, op een diepte van circa 1,2 en 1,6 m 

-Mv, kan wijzen op een restant van een dijklichaam. Indien deze daadwerkelijk aanwezig is kan 

deze zich op een vergelijkbare afstand (ca. 15 m) van de oever als boring 10 uitstrekken in de 

lengte richting over het plangebied. Het is niet duidelijk of en in welke mate dit het geval is. 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan de gespecificeerde archeologische verwachting 

niet bijgesteld worden en blijft de verwachting voor de laat-middeleeuwse dijk middelhoog. 
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De voorgenomen ingrepen zullen echter in het overgrote deel van het plangebied het restant 

van het dijklichaam niet of nauwelijks bereiken. De ingrepen bedragen ter hoogte van de 

vermoede ligging van het dijklichaam maximaal 1 m -Mv (figuur 2). Het restant van het ver-

moedelijke dijklichaam is vanaf 1,2 m -Mv aangetroffen. Een uitzondering vormt de geplande 

kreek in het centrale gedeelte van het plangebied. Hier reiken de ingrepen tot maximaal circa 

2 m -Mv en doorsnijden het niveau van het verwachte dijklichaam wel. 

In het plangebied zijn geen aanwijzingen aangetroffen die kunnen duiden op de aanwezigheid 

van een archeologische vindplaats in de vorm van nederzettingsterreinen (boerderijplaats): 

de archeologische verwachting wordt dan ook bijgesteld naar laag. 

 

6. Is op basis van deze archeologische verwachting (5) in relatie tot de voorgenomen ingreep 

archeologisch vervolgonderzoek aan de orde in (delen van) het plangebied?  

7. Welke methoden zouden bij het archeologisch vervolgonderzoek ingezet kunnen worden? 

8. Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te 

worden omgegaan? 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen 

bodemingrepen (§1.3) grotendeels worden gerealiseerd in de laag met geroerde grond. Dit 

met uitzondering van het centrale gedeelte van het plangebied ter hoogte van de geplande 

kreek. In het kader van de voorgenomen ingrepen wordt hier een vervolgstap aanbevolen uit 

het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Vanwege de aard en de vorm van 

de werkzaamheden en de ligging van het plangebied wordt aanbevolen om de aanleg van de 

kreek archeologisch te laten begeleiden. Andere onderzoeksmethoden kennen meer beper-

kingen en bezwaren: met karterend booronderzoek kan het dijklichaam minder nauwkeurig in 

kaart worden gebracht en een proefsleuvenonderzoek is zo mogelijk destructiever dan de 

geplande ingreep. Daarnaast brengen de toegankelijkheid van het plangebied, het is alleen 

bereikbaar per boot, en de losse en instabiele bovengrond praktische beperkingen met zich 

mee voor nader onderzoek. 

 

4.2 Conclusies 

In het plangebied zijn de verwachte fluviatiele afzettingen aangetroffen. De bovenste 0,5 m is 

recent geroerd. Het kan echter niet worden uitgesloten dat er in het plangebied een restant van 

een laat-middeleeuws dijklichaam aanwezig is. Dit is aangetroffen op een niveau van 1,2 - 1,6 m 

-Mv. De archeologische verwachting voor de laat-middeleeuwse dijk blijft gehandhaafd. Andere 

vindplaatstypen worden gezien de aangetroffen bodemopbouw niet (meer) verwacht. 

 

Voor het overgrote deel bereiken de voorgenomen ingrepen het niveau waarop het restant van 

het dijklichaam wordt verwacht niet en vinden plaats in de reeds geroerde gerond. De graafwerk-

zaamheden ten behoeve van de kreek in het centrale gedeelte van het plangebied bereiken dit 

niveau echter wel. 
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4.3 Aanbevelingen 

Vervolgonderzoek 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt aanbevolen om in het centrale gedeelte van 

het plangebied ter hoogte van de te graven kreek een vervolgstap uit het proces van de Archeo-

logische Monumentenzorg (AMZ) te nemen. Geadviseerd wordt om de aanleg van deze kreek 

archeologisch te begeleiden conform het protocol opgraven uit de KNA versie 3.3. Met als doel, 

binnen de AMZ-cyclus, om in het plangebied eventueel aanwezige laat middeleeuwse dijk in 

kaart te brengen en te documenteren. Een archeologische begeleiding behoort plaats te vinden 

op basis van een goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). Dit PvE dient voor aanvang van het 

onderzoek te worden opgesteld door een senior-archeoloog en ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan de bevoegde overheid. 

 

In het overige, overgrote deel van het plangebied wordt in het kader van de voorgenomen 

bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. 

 

Toevalsvondsten 

Voor het gehele plangebied geldt dat indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht 

toch archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monu-

mentenwet 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). 

 

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Gorinchem een besluit. 
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KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

-Mv beneden maaiveld 
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PvE Programma van Eisen 

 

 

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen  

Figuur 1. De ligging van het plangebied (gearceerd), omliggende ARCHIS-waarnemingen 

(rood) geprojecteerd op de CHS kaart 1a; inzet: ligging in Nederland (ster). 

Figuur 2. Overzicht van de voorgenomen ingrepen in het plangebied (MVO, 2014). 

Figuur 3. Impressie van het veldonderzoek: de foto's zijn genomen in zuidwestelijke richting ter 

hoogte van boring 3 (bovenste foto) en boring 7. 

Figuur 4. Resultaten veldonderzoek. 

 

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal. 

 

Bijlage 1.  Archeologische Monumentenzorg (AMZ). 

Bijlage 2.  Boorbeschrijvingen.  
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Figuur 1. De ligging van het plangebied (gearceerd), omliggende ARCHIS-waarnemingen 
(rood) geprojecteerd op de CHS kaart 1a; inzet: ligging in Nederland (ster).



Figuur 2. Overzicht van de voorgenomen ingrepen in het plangebied (MVO, 2014).



Figuur 3. Impressie van het veldonderzoek: de foto's zijn genomen in zuidwestelijke richting ter hoogte van 
boring 3 (bovenste foto) en boring 7.
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Figuur 4. Resultaten veldonderzoek.
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Plangebied Gorkumse Avelingen (Bouwsteen 6) in Gorinchem, gemeente Gorinchem; archeo-

logisch vooronderzoek: een inventariserend vooronderzoek (verkennende fase)  

RAAP-notitie 5058 / eindversie, 7 april 2015 [23]  

Bijlage 1: Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 

Zoals uit onderstaand schema blijkt, kan het archeologisch onderzoek uit verschillende fasen 

bestaan. Om inhoudelijke, prijs- en planningstechnische redenen wordt er soms - indien mogelijk 

- voor gekozen om bepaalde fasen samen uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende 

informatie voorhanden is, in sommige gevallen een fase worden overgeslagen. Indien na een 

bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeologisch 

onderzoek afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Archeologische bege-

leiding * 

Begeleiden van de 

grondwerkzaamheden 

door archeologen. 

Opgraving * 

Opgraven van de ar-

cheologische resten, 

daarna oplevering van 

het terrein. 

Vrijgeven 

Vrijgeven (evt. onder 

voorwaarde) van het 

terrein voor de grond-

werkzaamheden. 

Beschermen 

Beschermen van de 

archeologische resten 

in de grond door plan-

aanpassing of planin-

passing. 

Selectiebesluit door de overheid op basis van de resultaten van het onderzoek 

Bureauonderzoek (opstellen archeologische verwachting) 

Inventariserend veldonderzoek 

 

Verkennende fase 

Karterende fase * 

Waarderende fase * 

* Bij proefsleuven, opgraving of archeologische begeleiding dient dit onderzoek te worden uitgevoerd  

op basis van een goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). 



 

Plangebied Gorkumse Avelingen (Bouwsteen 6) in Gorinchem, gemeente Gorinchem; archeo-

logisch vooronderzoek: een inventariserend vooronderzoek (verkennende fase)  

RAAP-notitie 5058 / eindversie, 7 april 2015 [24]  

Bijlage 2: Boorbeschrijvingen (inclusief litholo-

gisch profiel) 

 

 

 



boring: DOGO-1
beschrijver: CC, datum: 19-3-2015, X: 123.423,47, Y: 427.264,46, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38G, hoogte: 1,23, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: natuurterrein, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, plaatsnaam: Avelingen, opdrachtgever: MVO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig slap, weinig riet, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

25 cm -Mv / 0,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, slap, weinig riet, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, humusvlekken, matig stevig, schelpfragment zoet water, spoor plantenresten, kalkrijk, 
interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen, matig stevig, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele humus- en siltlagen, matig slap, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 0,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, veel dunne humus- en siltlagen, matig slap, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: 
zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,27 m -NAP



boring: DOGO-2
beschrijver: CC, datum: 19-3-2015, X: 123.462,62, Y: 427.267,42, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38G, hoogte: 1,66, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, plaatsnaam: Avelingen, opdrachtgever: MVO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, los (alleen zand en veen), spoor plantenresten
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

25 cm -Mv / 1,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, los (alleen zand en veen), spoor plantenresten
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 1,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

140 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, stevig, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

200 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele humus- en siltlagen, matig slap, kalkconcreties, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, veel dunne humus- en siltlagen, matig slap, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,34 m -NAP



boring: DOGO-3
beschrijver: CC, datum: 19-3-2015, X: 123.502,28, Y: 427.267,85, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38G, hoogte: 1,59, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, plaatsnaam: Avelingen, opdrachtgever: MVO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,59 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, los (alleen zand en veen), spoor plantenresten
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 1,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, los (alleen zand en veen), spoor plantenresten
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 1,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig slap, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

180 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele humus- en siltlagen, matig slap, kalkconcreties, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 0,91 m -NAP

boring: DOGO-4
beschrijver: CC, datum: 19-3-2015, X: 123.541,39, Y: 427.268,85, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38G, hoogte: 1,62, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, plaatsnaam: Avelingen, opdrachtgever: MVO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, zandbrokken, los (alleen zand en veen), spoor plantenresten
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 1,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, veel dunne siltlagen, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, veel dunne siltlagen, stevig, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

170 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties

 Einde boring op 220 cm -Mv / 0,58 m -NAP



boring: DOGO-5
beschrijver: CC, datum: 19-3-2015, X: 123.584,07, Y: 427.267,82, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38G, hoogte: 1,69, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, plaatsnaam: Avelingen, opdrachtgever: MVO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, zandbrokken, los (alleen zand en veen), spoor plantenresten
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 1,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, veel dunne siltlagen, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,99 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, veel dunne siltlagen, matig stevig, veel riet en wortels, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,69 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, stevig, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, stevig, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe- en Mn-concreties

200 cm -Mv / 0,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, matig slap, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele humus- en siltlagen, slap, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 1,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele humus- en zandlagen, slap, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne humus- en zandlagen, slap, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

370 cm -Mv / 2,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 2,31 m -NAP



boring: DOGO-6
beschrijver: CC, datum: 19-3-2015, X: 123.622,85, Y: 427.265,15, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38G, hoogte: 1,70, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, plaatsnaam: Avelingen, opdrachtgever: MVO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, los (alleen zand en veen), spoor plantenresten
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

15 cm -Mv / 1,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, los (alleen zand en veen), spoor plantenresten
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig slap, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig slap, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,30 m -NAP

boring: DOGO-7
beschrijver: CC, datum: 19-3-2015, X: 123.655,84, Y: 427.261,55, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38G, hoogte: 1,74, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, plaatsnaam: Avelingen, opdrachtgever: MVO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,74 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, zandbrokken, los (alleen zand en veen), spoor plantenresten
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 1,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 1,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig slap, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

180 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele humus- en siltlagen, matig slap, spoor riet, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 270 cm -Mv / 0,96 m -NAP



boring: DOGO-8
beschrijver: CC, datum: 19-3-2015, X: 123.501,53, Y: 427.285,08, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38G, hoogte: 1,40, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: natuurterrein, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, plaatsnaam: Avelingen, opdrachtgever: MVO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,40 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, matig stevig, weinig plantenresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, schelpengruis zoet water, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, schelpengruis zoet water, spoor plantenresten, interpretatie: 
oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele humus- en siltlagen, matig slap, schelpengruis zoet water, spoor plantenresten, interpretatie: 
zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,60 m -NAP

boring: DOGO-9
beschrijver: CC, datum: 19-3-2015, X: 123.501,36, Y: 427.279,35, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38G, hoogte: 1,53, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, plaatsnaam: Avelingen, opdrachtgever: MVO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,53 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, matig stevig, weinig plantenresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

25 cm -Mv / 1,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, schelpengruis zoet water, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, schelpengruis zoet water, spoor plantenresten, interpretatie: 
oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele humus- en siltlagen, matig slap, schelpengruis zoet water, spoor plantenresten, interpretatie: 
zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,47 m -NAP



boring: DOGO-10
beschrijver: CC, datum: 19-3-2015, X: 123.500,96, Y: 427.272,82, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38G, hoogte: 1,59, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, plaatsnaam: Avelingen, opdrachtgever: MVO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,59 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, matig stevig, weinig plantenresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

25 cm -Mv / 1,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, schelpengruis zoet water, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig stevig, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

160 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele humus- en siltlagen, matig slap, spoor hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

165 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele humus- en siltlagen, matig slap, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele humus- en siltlagen, matig slap, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,41 m -NAP

boring: DOGO-11
beschrijver: CC, datum: 19-3-2015, X: 123.501,10, Y: 427.262,10, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38G, hoogte: 1,17, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, plaatsnaam: Avelingen, opdrachtgever: MVO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, los (alleen zand en veen), veel plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

25 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, schelpengruis zoet water, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig slap, schelpengruis zoet water, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele humus- en siltlagen, matig slap, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,63 m -NAP



boring: DOGO-12
beschrijver: CC, datum: 19-3-2015, X: 123.500,00, Y: 427.274,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38G, hoogte: 1,60, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, plaatsnaam: Avelingen, opdrachtgever: MVO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,60 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, matig stevig, weinig plantenresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

25 cm -Mv / 1,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, schelpengruis zoet water, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele humus- en siltlagen, matig slap, spoor hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

165 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele humus- en siltlagen, matig slap, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele humus- en siltlagen, matig slap, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,40 m -NAP
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