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Samenvatting 

In opdracht van A. de Nijs Beheer heeft Transect b.v. in september 2017 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan het Papland 8-10 in Gorinchem (gemeente 

Gorinchem). De aanleiding van het onderzoek vormt de herontwikkeling van het terrein, waarbij de 

bestaande bebouwing zal worden gesloopt en een nieuwe parkeergarage zal worden gebouwd. 

Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. 

Bij de voorgenomen ingrepen zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en 

daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. Om de 

voorgenomen ontwikkelingen te kunnen laten plaatsvinden, is op grond van het bestemmingsplan 

Buitenterrein en stationsgebied (2016) als onderdeel van de vergunningsaanvraag een archeologisch 

vooronderzoek nodig. Dit rapport beschrijft de resultaten van het archeologisch vooronderzoek in het 

plangebied en voorziet in die plicht. 

Op basis van het veldonderzoek is vastgesteld dat het plangebied een lage archeologische verwachting 

heeft. Er zijn geen oever- of crevasseafzettingen van de Linge of Spijk stroomrug aangetroffen, zoals 

dit op grond van het bureauonderzoek mogelijk zou zijn. Er zijn uitsluitend komafzettingen gevonden, 

die wijzen op relatief natte omstandigheden in het plangebied. Deze zijn doorgaans niet bewoonbaar, 

vanwaar een lage archeologische verwachting op resten uit de IJzertijd-Late Middeleeuwen is 

toegekend. De top van het bodemprofiel bestaat uit een dijkdoorbraakafzetting, die vermoedelijk in 

de vroege Nieuwe tijd in het plangebied is afgezet. Getuige de scherpe overgang tussen het 

overslagpakket en de komafzettingen heeft er mogelijk erosie plaatsgevonden van de top van de 

komafzettingen. Hierbij zullen eventuele ontginningssporen uit de Late Middeleeuwen-Vroege Nieuwe 

tijd zijn aangetast. 

Advies 

In het plangebied bestaat het voornemen het bestaande pand te slopen en er nieuwbouw voor terug 

te plaatsen. Op grond van het veldonderzoek is vastgesteld dat werkzaamheden tot deze diepte geen 

effect hebben op de natuurlijke ondergrond, wanneer graafwerkzaamheden zich beperken tot een 

diepte van 90-135 cm –Mv. Daaronder geldt op grond van het veldonderzoek een lage archeologische 

verwachting, aangezien hier uitsluitend natte, onbewoonbare omstandigheden zijn vastgelegd. Op 

grond hiervan zijn ten aanzien van de renoverende werkzaamheden in het plangebied geen 

aanvullende maatregelen noodzakelijk voor wat betreft het behoud van archeologische waarden. Wel 

geldt als er tijdens de graafwerkzaamheden toch zaken aan het licht komen, deze op grond van de 

Erfgoedwet 2016, artikel 5.10, bij de gemeente dienen te worden gemeld. 

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Gorinchem) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met 

eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 

https://artikel5.10
mailto:informatie@transect.nl
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1. Aanleiding 

In opdracht van A. de Nijs Beheer heeft Transect b.v.1 in september 2017 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan het Papland 8-10 in Gorinchem (gemeente 

Gorinchem). De aanleiding van het onderzoek vormt de herontwikkeling van het terrein, waarbij de 

bestaande bebouwing zal worden gesloopt en een nieuwe parkeergarage zal worden gebouwd. 

Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. 

Bij de voorgenomen ingrepen zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en 

daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. Om de 

voorgenomen ontwikkelingen te kunnen laten plaatsvinden, is op grond van het bestemmingsplan 

Buitenterrein en stationsgebied (2016) als onderdeel van de vergunningsaanvraag een archeologisch 

vooronderzoek nodig. Dit rapport beschrijft de resultaten van het archeologisch vooronderzoek in het 

plangebied en voorziet in die plicht. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 4.0. 

1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.0, en is gecertificeerd door 

middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: ‘KNA Protocol 4001 Programma 

van Eisen’, ‘KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek’, ‘Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig’, ‘Protocol 

4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven’ en ‘Protocol 4004 Opgraven’, en staat geregistreerd bij het RCE en 

de SIKB. 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting. Aan de hand van beschikbare informatie over de archeologie, cultuurhistorie, 

geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik binnen en rondom het plangebied, wordt de kans 

bepaald dat binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiertoe is onder andere 

het centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis3) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE) geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden (IKAW) zijn opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische informatie is 

verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de opbouw en 

ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en beschikbaar geologisch-

geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. Deze informatie is aangevuld met relevante informatie 

uit achtergrondliteratuur. 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting. De verkennende fase van het inventariserend 

veldonderzoek richt zich voornamelijk op de bodemopbouw en de mate van verstoring binnen het 

plangebied. Op basis van deze gegevens kan het bevoegd gezag kansrijke zones selecteren voor 

vervolgonderzoek en kansarme zones te vrijwaren voor aanvullend onderzoek. 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van 

de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het 

kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over 

de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 

kwaliteit van archeologische waarden. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform protocollen 4002 (bureauonderzoek) en 4003 (inventariserend 

veldonderzoek) van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.0 (KNA 4.0). 
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Plaats 

Toponiem 

Gemeente 

Provincie 

Kaartblad 

Perceelnummer(s) 

Centrumcoördinaat 

Oppervlakte 

Gorinchem 

Papland 8-10 

Gorinchem 

Zuid-Holland 

38G 

H378 

127.386 / 429.016 

Ongeveer 6.850 m2 

Binnen het archeologisch onderzoek is onderscheid gemaakt tussen het plangebied en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarbinnen de bodemingrepen worden uitgevoerd. 

Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende gebied, in een 

straal van circa 500 m, dat bij het onderzoek wordt betrokken om tot een beter inzicht te komen in de 

landschappelijke, archeologische en (cultuur)historische situatie in het plangebied. 

Het plangebied ligt aan het Papland 8-10 in Gorinchem (gemeente Gorinchem). Het maakt hierbij deel 

uit van het industrieterrein Papland en omvat kadastraal perceel H378. De zuidelijke en oostelijke 

begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de wegen Papland en Weide; de overige 

begrenzingen bestaan uit de perceelgrenzen van de aanliggende kavels. In totaal heeft het plangebied 

een oppervlakte van 6.850 m2. Hiervan is ongeveer 3.000 m2 bebouwd. De rest is in gebruik als 

parkeerplaats. De globale ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1. 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood omlijnd) op een topografische 

kaart. 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Planvorming Sloop bestaande bebouwing, nieuwbouw, aanleg stratenplan 

Aard bodemverstoringen Graafwerkzaamheden, aanleg fundering 

Verstoringsoppervlakte 2Ongeveer 6.850 m

Verstoringsdiepte Onbekend 

De initiatiefnemer heeft het voornemen om binnen het plangebied de bestaande bebouwing te 

slopen, waarna een nieuw bedrijfspand zal worden gerealiseerd. Ook de buitenruimte zal opnieuw 

worden ingericht, waarbij ook een onverdiepte parkeergarage zal worden aangelegd. Op het moment 

van het uitvoeren van onderhavig onderzoek is informatie over hoe diep ten behoeve van de 

funderingen in het plangebied gegraven zal worden, nog niet bekend. 

Een plattegrond van de toekomstige situatie binnen het plangebied is weergegeven in figuur 2. 

Figuur 2. Plattegrond van de toekomstige situatie in en om het plangebied. Bron: Moen & van Oosten 

architecten 
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Omgevingsvergunning 

Beleidskader Bestemmingsplan Bedrijventerrein en stationsomgeving (2014) 

Onderzoeksgrens 2> 250 m , dieper dan 30 cm –mv. 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening 

moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Met ingang van juli 2016 is het behoud 

en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De omgang met 

archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die (naar 

verwachting) in 2019 in werking zal treden. 

Volgens het bestemmingsplan Bedrijventerrein en stationsomgeving uit 2014 heeft het plangebied een 

dubbelbestemming ‘Waarde – archeologische verwachting hoog PM1’. De begrenzing van deze 

bestemmingsplanzone is afgeleid van de archeologische verwachtingskaart van de gemeente 

Gorinchem. Op deze beleidskaart heeft het plangebied een hoge verwachting aan of nabij het 

oppervlak gekregen (bijlage 3). Dit betekent vanuit het bestemmingsplan, dat in het plangebied een 

archeologische onderzoeksplicht geldt bij bodemingrepen groter dan 250 m2 en dieper dan 30 cm – 

Mv. 
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Geologie Westelijk rivierengebied 

Geomorfologie Rivieroeverwal (kaartcode 3K25) 

Maaiveldhoogte 0,6 m +NAP 

Bodem Kalkhoudende poldervaaggronden; zware zavel en lichte klei 

(kaartcode Rn95A) 

Grondwatertrap VI 

Landschap 

Het plangebied ligt in het westelijk rivierengebied. Het landschap hier is ontstaan sinds de laatste 

ijstijd, het Weichselien (115.000 tot 10.000 jaar geleden). In het Laat-Pleniglaciaal (26.000 – 13.000 

jaar geleden) wordt door een vlechtende Rijn en Maas een brede riviervlakte gevormd, het 

laatpleniglaciale terras, waar vooral grof zand en grind wordt afgezet dat door tot de Formatie van 

Kreftenheye wordt gerekend (Mulder, et al. 2003). In het eerste deel van het Laat Glaciaal (13.000 – 

10.000 jaar geleden), het Bølling-Allerød-interstadiaal (13.000-11.000 jaar geleden) verbetert het 

klimaat. De Rijn en Maas veranderen van vlechtende in meanderende rivieren, die zich insnijden in het 

laatpleniglaciale terras. Buiten de meanderende geulen wordt op de Kreftenheye-afzettingen zandige 

klei afgezet, de zogenaamde Laag van Wijchen binnen de Formatie van Kreftenheye. In de laatste 

koude fase van het Weichselien, vormen de, inmiddels weer vlechtende, Rijn en Maas een aantal 

smallere riviervlakten die zijn ingesneden in het laatpleniglaciale terras (de Jonge Dryas, (11.000 – 

10.000 jaar geleden). Op het laat-pleniglaciale terras ontstaan grote rivierduincomplexen. De 

rivierduinafzettingen worden tot het Laagpakket van Delwijnen binnen de Formatie van Boxtel 

gerekend (Berendsen, 2005). 

Tijdens de huidige warme periode, het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden), is in het rivierengebied 

doordat de meanderende Rijn en Maas voortdurend hun loop verlegden, een netwerk van fossiele 

rivierlopen (stroomgordels) ontstaan. In het komgebied tussen deze stroomgordels werd komklei 

afgezet en trad ook veengroei op. De Holocene rivierafzettingen worden gerekend tot de Formatie van 

Echteld en het veen tot de Formatie van Nieuwkoop (Hollandveen Laag). 

Nu de zeespiegel stijgt, zijn er meer overstromingen vanuit zee. In de Late Middeleeuwen en de 

Nieuwe Tijd, met een toegenomen stormfrequentie langs de kust, krijgt Nederland daar veel mee te 

maken. De situatie werd dreigend, omdat in de Middeleeuwen men de lager gelegen veengebieden 

had ontgonnen en polders had aangelegd. In 1421 is er een grote overstroming (Sint-Elisabethsvloed) 

die het landschap van heel Zuid-West-Nederland heeft bepaald. Een hevige storm in combinatie met 

verzwakte dijken leiden tot dijkdoorbraken op meerdere plaatsen. De voormalige middeleeuwse 

polder Groote Waard verdwijnt en De Biesbosch ontstaat. In het westelijke rivierengebied worden veel 

dorpen en steden overspoeld en deels weggespoeld. Enerzijds liggen deze dorpen bedekt onder een 

dikke laag zeeklei die door de vloed is achtergelaten, op andere plaatsen zijn ze door de kracht van het 

water verspoeld. 

Geomorfologie 

Op de geomorfologische kaart staat het plangebied gekarteerd als een rivieroeverwal (kaartcode 3K25, 

bijlage 3). Oeverafzettingen ontstaan wanneer de geul van een rivier tot de rand toe met water gevuld 

is en als gevolg van een lokale afname van de stroming fijn zand en zandige klei tot afzetting komt 

langs de geul. Als gevolg van kleine variaties in waterstanden in combinatie met het eerstgenoemde 

proces kan in de loop van de tijd een hoger gelegen oever of zelfs een oeverwal ontstaan. Deze oevers 

vormen als het ware natuurlijke dijken langs een rivier vanwege hun hogere ligging en voorkomen 

vaak het optreden van overstromingen. Oeverafzettingen liggen daarbij vaak op beddingafzettingen, 
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die bestaan uit matig fijn tot matig grof zand. Het zand is afgezet als rivierzand dat door de rivier 

stroomafwaarts is getransporteerd vanuit een brongebied. Het wordt zowel aan de basis als aan de 

binnenbocht van een geul afgezet, waardoor sprake is van lateral accretion deposits. De binnenbocht 

van een rivier wordt ook wel een kronkelwaard genoemd (Berendsen, 2005). Restgeulafzettingen zijn 

tenslotte afzettingen die als gevolg van een afgenomen activiteit of zelfs het inactief worden van een 

riviergeul worden gevormd. Door de afgenomen of gestopte stroming in de rivier kunnen fijnere 

deeltjes (zoals silt en klei) tot afzetting komen en verkleint de omvang van de geul. Wanneer 

rivierafvoer (en daarmee sedimentaanvoer) volledig gestopt is kan een geul zich zelfs met organisch 

(veen) en organoklastisch materiaal (gyttja) opvullen, waardoor sprake is van een restgeul. 

Bodem en grondwater 

Op de bodemkaart staat het plangebied gekarteerd als een kalkloze poldervaaggrond (kaartcode 

Rn95A, bijlage 3). Deze poldervaaggronden zijn over het algemeen kleigronden met een grijze, door 

oxidatie rood-gevlekte ondergrond, die niet slap is. Daarbij worden ze gekenmerkt door een grijze 

humusarme bovengrond. Poldervaaggronden zijn wijd verbreid en komen over het algemeen veel in 

westelijk Nederland voor (de Bakker, 1966). In een poldervaaggrond kunnen begraven bodemniveaus 

aanwezig zijn, zogenaamde vegetatiehorizonten, die een indicatie vormen voor oudere 

bodemvorming. Een dergelijk niveau heeft zich in het rivierengebied kunnen vormen op het moment 

dat er sprake was van een verminderde afvoer en door een afgenomen opslibbing van sediment. 

Hierdoor trad begroeiing op en kon zich een humeus niveau vormen. Op het moment dat er sprake 

was van een toename in rivierafvoer, raakte dit niveau begraven. Het kenmerkt zich door een licht tot 

matig humeuze kleilaag in de bodem 

Binnen het plangebied is de grondwatertrap gekarteerd als een GWT VI. Dit betekent dat dat de 

laagste grondwaterstand altijd beneden 120 cm –mv staat en de hoogste grondwaterstand tussen 40 

en 80 cm –mv. Bij dergelijke grondwaterstanden worden binnen 120 cm –mv geen onverbrande 

organische archeologische resten meer verwacht. De wisselingen in grondwaterstanden leiden ertoe 

dat organische resten, zoals bot- of plantenmateriaal, worden aangetast als gevolg van oxidatie. 

Binnen 120 cm -Mv kunnen wel anorganische resten, zoals vuursteen en aardewerk, of verbrande 

organische resten worden aangetroffen. Beneden 120 cm -Mv kunnen daarnaast theoretisch gezien 

ook onverbrande organische resten worden aangetroffen. 
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7. Archeologische waarden en onderzoeken 

Wettelijk beschermde monumenten Nee 

AMK-terreinen (binnen 500 m) Ja 

Archeologische waarden Ja 

(binnen 500 m) 

In het plangebied is, afgezien van het opstellen van de archeologische verwachtingskaart, niet eerder 

een archeologische onderzoek uitgevoerd. Ook zijn geen archeologische vondsten of waarnemingen 

gemeld binnen het plangebied. Tenslotte ligt het plangebied niet in een zone aangemerkt als een 

archeologisch waardevol terrein (AMK-terreinen). In de omgeving van het plangebied is echter wel een 

dergelijke terrein van waarde bekend, zijn vondsten gedaan en onderzoeken uitgevoerd. Deze zullen 

hieronder kort besproken worden aan de hand van gegevens bekend uit Archis3 en Dans Easy. De 

ruimtelijke ligging van deze zaken is weergegeven in bijlage 7. 

Archeologische waardevol terrein 

180 meter ten noorden van het plangebied, in en om de Haarweg, is een terrein van hoge 

archeologische waarde aanwezig (AMK terrein 6793). Tijdens een opgraving in 2004 is in dit terrein 

een Romeinse cultuurlaag aangetroffen met daarin veel botresten. Het valt echter te verwachten dat 

een gedeelte van de vindplaats verstoord is geraakt. Het AMK-terrein bevindt zich op de Spijk 

stroomgordel. Deze stroomgordel was actief tussen 750 en 200 v. Chr. (Cohen e.a., 2012). Na het 

droogvallen van deze stroomrug zijn de voormalige beddingafzettingen dus bewoond geraakt. Binnen 

de contouren van het AMK-terrein zijn tijdens veldkarteringen ook veel archeologische waarden uit de 

Romeinse Tijd aangetroffen. 

Archeologische onderzoeken 

• 230 meter ten zuidwesten van het plangebied is een karterend booronderzoek uitgevoerd. 

Tijdens dit onderzoek is gebleken dat in het plangebied de ondergrond verstoord is geraakt tot 

een diepte van 0,9 tot 1,5 m –Mv (Sonders, 2012, onderzoeksmeldingen 2362408100). 

• 330 meter ten zuidwesten van het plangebied, aan de Arkelsedijk, is een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat in het plangebied de 

ondergrond verstoord is geraakt tot circa 1,2 tot 4,2 meter diepte (Coppens, 2013, 

onderzoeksmelding 2417220100). 

• 370 meter ten noordoosten van het plangebied is een inventariserend booronderzoek uitgevoerd 

in dit plangebied was een modern ophogingspakket van 120 cm aanwezig. Indien de verstoringen 

niet dieper dan 120 cm –Mv zouden reiken was geen vervolgonderzoek vereist (Nales, 2015, 

onderzoeksmelding 2485123100). 

Vondstmeldingen 

• 270 meter ten noordwestwesten van het plangebied is keramiek uit de Romeinse Tijd 

aangetroffen, waarondereen stuk van een dikwandige amfoor. (vondstmelding 2865832100). 

• 180 meter ten noorden van het plangebied is tijdens een veldkartering handgevormd aardewerk 

uit de Romeinse Tijd aangetroffen (vondstmeldingen 2865824100 en 2849705100). 

• 235 meter ten noorden van het plangebied ligt een voormalig AMK-terrein. Het gaat hier om een 

huisterp (vondstmelding 3222369100). 

• 150 meter ten oosten van het plangebied aardewerk uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd 

aangetroffen tijdens een veldkartering (vondstmelding 2881279100). Het is onduidelijk of het 
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gevonden materiaal samenhangt met een nederzettingsterrein op die plek, aangezien hier niet 

nader onderzoek naar heeft plaatsgevonden. 

• 170 meter ten noordoosten van het plangebied is tijdens een veldkartering aardewerk uit de 

Late-Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aangetroffen. Ook is er een loden spinklos uit de Late 

Middeleeuwen aangetroffen (vondstmeldingen 2881708100 en 2962173100). 

• 225 meter ten oosten van het plangebied is een koperen gesp uit de Late-Middeleeuwen 

aangetroffen (vondstmelding 2962165100). 

In de omgeving van het plangebied zijn vondsten uit de Romeinse tijd tot en met de Nieuwe tijd 

gevonden. Er valt af te leiden dat het Romeinse vondstmateriaal met name in relatie staat met de Spijk 

stroomrug die ten noorden van het plangebied gelegen is. Deze relatief smalle stroomrug zorgde voor 

slechts beperkte bewoningsmogelijkheden (vanwege de geringe breedte) en verklaart waarom 

nederzettingsresten uit deze tijd uitsluitend noordelijk van het plangebied liggen. De overige vondsten 

uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd hebben niet direct een ruimtelijke samenhang tot een 

bepaalde plek en zijn vermoedelijk het gevolg van de laatmiddeleeuwse ontginningen in het gebied. 
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historisch gebruik Akker-, of bouwland 

Huidig gebruik Bebouwd, parkeerplaats 

Bekende verstoringen Bebouwing, fundering 

Historische situatie 

Het plangebied ligt net ten noorden van de historische stad Gorinchem, in het agrarisch buitengebied 

dat vermoedelijk in de loop van de 13e eeuw is ingepolderd. Gorinchem was rond het jaar 1000 na Chr. 

ontstaan als vissers- en boerendorp. Het dorp kon groeien op een rivieroeverwal bij de kruising van de 

Merwede en de Linge. Aan het einde van de 13e eeuw kreeg de nederzetting stadsmuren, nadat het in 

1273 door Jan II van Arkel was gekocht. Gorinchem kreeg in 1382 stadsrechten. In 1402, tijdens de 

Arkelse Oorlogen, werd Gorinchem belegerd door Albrecht van Beieren en later door de Arkelse heren 

(bron: geschiedschrijving-gorinchem.nl). Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Gorinchem zonder 

krijgshandelingen overgenomen door zowel het Staatse als het Spaanse leger. Daarop werd besloten 

de stadsmuren te vernieuwen. Na de Tachtigjarige Oorlog werd Gorinchem één van de hoekpunten 

van de Hollandse Waterlinie (bron: vestingsteden.nl). In 1813 en 1814 werd het Franse garnizoen in de 

stad belegerd door Pruisen en Kozakken. Hierbij werd ongeveer 70% van de huizen in Gorinchem 

vernield (geschiedschrijving-gorinchem.nl). Na de Franse overheersing in Nederland werd Gorinchem 

het zuidelijkste deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Door de (Verboden) Kringenwet mocht 

Gorinchem niet uitbreiden. Pas in de 20e eeuw, bij het opheffen van de militaire functie, mocht 

Gorinchem uitbreiden (Steenbergen e.a., 2009). 

Op historisch kaartmateriaal is te zien dat er weinig stedelijke uitbreiding was tot het opheffen van de 

waterlinies. Het verkavelingspatroon in en om het plangebied is vanaf de oudste geraadpleegde kaart 

(het kadastrale minuutplan uit 1811-1832) onveranderd gebleven tot de aanleg van bedrijventerrein 

Papland. Wel is in de 20e eeuw geleidelijk meer fruitteelt geintroduceerd in plaats van landbouw. 

Tussen 1950 en 1970 is in het plangebied ook een boomgaard aangelegd. In 2001 werd de huidige 

bebouwing, het bedrijventerrein, aangelegd gelijktijdig met de aanleg van het industrieterrein Papland 

(edugis.nl). 

Huidig gebruik en bodemverstoringen 

Het plangebied is ten tijde van het onderzoek in gebruik als bedrijfsterrein. Er is een bedrijfsgebouw 

aanwezig met eromheen terreinverharding. Er zijn geen bouwtekeningen van het pand voorhanden 

aan de hand waarvan de mate van verstoring van de ondergrond in het plangebied kan worden 

afgeleid. De verwachting is dat de aanleg van het industrieterrein tot verstoringen in de bodem heeft 

geleid, maar hiervan zijn verder geen feitelijke gegevens beschikbaar. In het Bodemloket zijn geen 

gegevens bekend over uitgevoerde milieuonderzoeken binnen het plangebied (www.bodemloket.nl). 

Op basis hiervan wordt verwacht dat er binnen het plangebied geen milieukundige saneringen plaats 

hebben gevonden, die tot een verstoring van het bodemarchief hebben geleid. 
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Figuur 3. Het plangebied (rood omlijnd) op de kadastrale minuutkaart uit 

1811-1832. Bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl 

Figuur 4. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 

1880. Bron: topotijdreis.nl 
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Figuur 5. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 

1900. Bron: topotijdreis.nl. 
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Figuur 6. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 

1920. Bron: topotijdreis.nl. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

   

           

   

Figuur 7. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 

1950. Bron: topotijdreis.nl. 
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Figuur 8. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 

1970. Bron: topotijdreis.nl. 



 

 

 

 

 

  

           

   

Figuur 9. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 

1990. Bron: topotijdreis.nl. 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Hoog 

Periode IJzertijd - Nieuwe tijd 

Complextypen Nederzettingen, sporen van landgebruik, strooiing van 

vondsten 

Stratigrafische positie Top van oeverwal afzettingen 

Diepteligging Vanaf maaiveld 

Archeologische verwachting 

Op basis van het bureauonderzoek valt af te leiden dat in het plangebied mogelijk oever- of 

crevasseafzettingen aanwezig kunnen zijn van de Spijk of de Linge stroomrug. Beide rivieren zijn in de 

Late IJzertijd en Romeinse tijd actief geworden, vanwaar in het gebied bewoningsmogelijkheden 

bestonden. De oevers (en daaraan gerelateerde crevasseafzettingen) vormden relatief gezien de 

meest hoog gelegen delen in het plangebied. Daarom bestaat in het plangebied een hoge 

archeologische verwachting op de aanwezigheid van resten uit de periode IJzertijd-Late 

Middeleeuwen (tot de bedijking) op het moment in de ondergrond oeverafzettingen aanwezig zijn. Dit 

is op dit moment nog niet bekend vanwaar een aanvullend archeologisch onderzoek hierin inzicht kan 

bieden (door middel van boringen). 

Voor wat betreft de Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd heeft het plangebied een lage archeologische 

verwachting. Het plangebied ligt niet direct aan een dijk (waar de meeste bewoning sindsdien heeft 

plaatsgevonden) en op historisch kaartmateriaal is het plangebied onbebouwd. Wel kunnen sporen 

van landgebruik aanwezig zijn geweest. Naast sporen van landgebruik heeft de bedijking als 

onbedoeld gevolg gehad dat er een vergroot risico op overstroming bestond op het moment een dijk 

zou doorbreken. In de omgeving zijn met name in de Kleine IJstijd (de periode in de 16e en 18e eeuw) 

als gevolg van hoog water en ijsschotsen in de rivier dijken doorgebroken, waarbij polders zijn 

overstroomd. De kans bestaat dat ook de polder, waarin het plangebied gelegen is, hieraan ten prooi 

is gevallen. In dat geval zou aan de hand van boringen kunnen worden vastgesteld of een afdekkend 

pakket overslagmateriaal aanwezig is en in hoeverre door dit pakket de oude afzettingen alsmede 

eventuele archeologische resten zijn geconserveerd. 

Complextypen 

In het plangebied worden nederzettingsterreinen, sporen van landgebruik en grafvelden verwacht. 

Nederzettingsterreinen in het rivierengebied zouden zich kunnen kenmerken door een cultuurlaag of 

dichte vondstenstrooiing, hetgeen met name te danken is aan de langdurigheid van bewoning op een 

bepaalde plek. In een vochtige omgeving als die van het rivierengebied was de bewegingsruimte voor 

nederzettingen namelijk niet al te groot, waardoor bewoning vaak geconcentreerd bleef op vaste 

plekken. Daarentegen zullen sporen van landgebruik (waaronder ook grafvelden) zich juist kenmerken 

door grondsporen en verkleuringen in de bodem en in veel mindere mate door de aanwezigheid van 

vondstmateriaal. 

Stratigrafische positie en diepteligging 

• Volgens Cohen e.a. (2012) bevindt het plangebied zich niet op de stroomrug van de Spijk of de 

Linge stroomrug. Wel kunnen oeverafzettingen van een van beide rivieren aanwezig zijn, die zich 

vermoedelijk direct onder het maaiveld bevinden. In die top van de afzettingen kunnen resten 

vanaf de IJzertijd aanwezig zijn. 
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10. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoekstrategie Verkennend booronderzoek 

Aantal boringen 7 

Type boor Edelmanboor en gutsboor 

Boordiameter 7 en 3 cm 

Maximale boordiepte 300 cm -Mv 

Werkwijze 

Het doel van het veldonderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in 

het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd. De boringen zijn gebruikt om de mate van intactheid van de bodem te 

bepalen, inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de exacte landschappelijke ligging van het 

plangebied. In totaal zijn in het plangebied 7 boringen gezet (boring 1-7). 

De boringen zijn handmatig gezet met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. 

Beneden de grondwaterspiegel is gebruik gemaakt van een gutsboor met een diameter van 3 cm, tot 

een diepte van maximaal 300 cm -Mv. De opgeboorde monsters zijn handmatig verbrokkeld, 

versneden en doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals bot, aardewerk, 

baksteen, bewerkt vuursteen en houtskool). De boringen zijn gefotografeerd, waarna ze zijn 

beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 

SIKB 2008). Deze foto’s en beschrijvingen zijn terug te vinden in bijlage 11 en 12. De boringen zijn zo 

gelijkmatig mogelijk verdeeld in het plangebied. De ligging van de boringen is opgenomen in bijlage 9. 

De hoogteligging ten opzichte van NAP van de boorpunten is afgeleid van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN; bijlage 5). 
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Veldwaarnemingen 

In het plangebied is een bedrijfsterrein aanwezig. Er staat hier een loods, die verdiept is aangelegd. Op 

het terrein is een loading dock aanwezig die naar de bebouwing toe leidt. Hieraan valt in ieder geval af 

te leiden dat in het plangebied graafwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, waarbij delen van het 

plangebied archeologisch mogelijk verstoord zijn geraakt. Verder valt aan het vlakke verloop van het 

maaiveld geen archeologische of paleogeografische informatie af te leiden, waarover de ondergrond 

van het plangebied uitspraken kunnen worden gedaan. Enkele foto’s van het plangebied ten tijde van 

het onderzoek zijn weergegeven in figuur 10. 

Figuur 10. Impressie van het plangebied. Links de situatie aan het zuiden van het plangebied. Rechts 

de insteek naar de kelder onder de bebouwing in het plangebied. 

Lithologie en bodemopbouw 

Onder in de boringen is vanaf een diepte van 135-180 cm –Mv zwak tot matig siltige klei 

aanwezig. De klei is humusarm, grijs van kleur en is volledig kalkloos. De klei is vermoedelijk als 

overstromingsafzettingen vanuit de Spijk stroomrug of de Linge stroomrug in het plangebied 

afgezet. Ze zijn hiermee geïnterpreteerd als komafzettingen en wijzen doorgaans op relatief 

natte omstandigheden. Direct op de komklei ligt een pakket bruingekleurd matig tot sterk 

zandige klei. De top van dit pakket bevindt zich op een diepte van 90 tot 135 cm –Mv. In de klei 

zijn afgeronde resten baksteen aanwezig. Dit pakket is geïnterpreteerd als een overslagpakket. Er 

is immers geen sprake van een aflopende lithologie de diepte in en sterk zandige menging, de 

bruine kleur en de aanwezigheid van baksteenresten zijn karakteristiek voor een dergelijk pakket. 

De top van het bodemprofiel bestaat uit een pakket ophoogzand dat in dikte varieert tussen de 

90 en 135 cm. Dit zand bestaat uit zeer grof grindig zand, dat vermoedelijk ten behoeve van de 

aanleg van het industrieterrein is aangelegd. 

Archeologische indicatoren 

Tijdens het veldonderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Opgemerkt moet 

worden dat het opsporen van indicatoren niet het hoofddoel van dit onderzoek is geweest. Het 

opsporen van archeologische indicatoren vereist een meer intensieve en gebiedsgerichte 

onderzoeksstrategie. 

Archeologische interpretatie 

Op basis van het veldonderzoek is vastgesteld dat het plangebied een lage archeologische verwachting 

heeft. Er zijn geen oever- of crevasseafzettingen van de Linge of Spijk stroomrug aangetroffen, zoals 

dit op grond van het bureauonderzoek mogelijk zou zijn. Er zijn uitsluitend komafzettingen gevonden, 
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die wijzen op relatief natte omstandigheden in het plangebied. De top van het bodemprofiel bestaat 

uit een dijkdoorbraakafzetting, die vermoedelijk in de vroege Nieuwe tijd in het plangebied is afgezet. 

Getuige de scherpe overgang tussen het overslagpakket en de komafzettingen heeft er mogelijk erosie 

plaatsgevonden van de top van de komafzettingen. 
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11. Conclusies en advies 

Conclusie 

Op basis van het veldonderzoek is vastgesteld dat het plangebied een lage archeologische verwachting 

heeft. Er zijn geen oever- of crevasseafzettingen van de Linge of Spijk stroomrug aangetroffen, zoals 

dit op grond van het bureauonderzoek mogelijk zou zijn. Er zijn uitsluitend komafzettingen gevonden, 

die wijzen op relatief natte omstandigheden in het plangebied. Deze zijn doorgaans niet bewoonbaar, 

vanwaar een lage archeologische verwachting op resten uit de IJzertijd-Late Middeleeuwen is 

toegekend. De top van het bodemprofiel bestaat uit een dijkdoorbraakafzetting, die vermoedelijk in 

de vroege Nieuwe tijd in het plangebied is afgezet. Getuige de scherpe overgang tussen het 

overslagpakket en de komafzettingen heeft er mogelijk erosie plaatsgevonden van de top van de 

komafzettingen. Hierbij zullen eventuele ontginningssporen uit de Late Middeleeuwen-Vroege Nieuwe 

tijd zijn aangetast. 

Advies 

In het plangebied bestaat het voornemen het bestaande pand te slopen en er nieuwbouw voor terug 

te plaatsen. Op grond van het veldonderzoek is vastgesteld dat werkzaamheden tot deze diepte geen 

effect hebben op de natuurlijke ondergrond, wanneer graafwerkzaamheden zich beperken tot een 

diepte van 90-135 cm –Mv. Daaronder geldt op grond van het veldonderzoek een lage archeologische 

verwachting, aangezien hier uitsluitend natte, onbewoonbare omstandigheden zijn vastgelegd. Op 

grond hiervan zijn ten aanzien van de renoverende werkzaamheden in het plangebied geen 

aanvullende maatregelen noodzakelijk voor wat betreft het behoud van archeologische waarden. Wel 

geldt als er tijdens de graafwerkzaamheden toch zaken aan het licht komen, deze op grond van de 

Erfgoedwet 2016, artikel 5.10, bij de gemeente dienen te worden gemeld. 

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Gorinchem) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met 

eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
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Archeologische periode-indeling voor Nederland 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

Recent 1945 na Chr. 2050 na Chr. 

Nieuwe Tijd Late-Nieuwe tijd 1850 na Chr. 1945 na Chr. 

Midden-Nieuwe tijd 1650 na Chr. 1850 na Chr. 

Vroege-Nieuwe tijd 1500 na Chr. 1650 na Chr. 

Middeleeuwen Late-Middeleeuwen B 1250 na Chr. 1500 na Chr. 

Late-Middeleeuwen A 1050 na Chr. 1250 na Chr. 

Vroege-Middeleeuwen D 900 na Chr. 1050 na Chr. 

Vroege-Middeleeuwen C 725 na Chr. 900 na Chr. 

Vroege-Middeleeuwen B 525 na Chr. 725 na Chr. 

Vroege-Middeleeuwen A 450 na Chr. 525 na Chr. 

Romeinse Tijd Laat-Romeinse tijd B 350 na Chr. 450 na Chr. 

Laat-Romeinse tijd A 270 na Chr. 350 na Chr. 

Midden-Romeinse tijd B 150 na Chr. 270 na Chr. 

Midden-Romeinse tijd A 70 na Chr. 150 na Chr. 

Vroeg-Romeinse tijd B 25 na Chr. 70 na Chr. 

Vroeg-Romeinse tijd A 12 voor Chr. 25 na Chr. 

IJzertijd Late-IJzertijd 250 voor Chr. 12 voor Chr. 

Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

Vroege-IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

 

 

     

    

       

          

          

          

         

          

          

          

          

          

           

           

           

           

           

           

        

         

         

        

          

          

         

         

          

          

          

          

          

        

         

         

        

        

       

      

 

 

Bronstijd Late-Bronstijd 1100 voor Chr. 800 voor Chr. 

Midden-Bronstijd B 1500 voor Chr. 1100 voor Chr. 

Midden-Bronstijd A 1800 voor Chr. 1500 voor Chr. 

Vroege-Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

Neolithicum Laat-Neolithicum B 2450 voor Chr. 2000 voor Chr. 

Laat-Neolithicum A 2850 voor Chr. 2450 voor Chr. 

Midden-Neolithicum B 3400 voor Chr. 2850 voor Chr. 

Midden-Neolithicum A 4200 voor Chr. 3400 voor Chr. 

Vroeg-Neolithicum B 4900 voor Chr. 4200 voor Chr. 

Vroeg-Neolithicum A 5300 voor Chr. 4900 voor Chr. 

Mesolithicum Laat-Mesolithicum 6450 voor Chr. 4900 voor Chr. 

Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 
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Geomorfologie 
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Maaiveldhoogte 
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Bodem 

29 



 

 

     

 

Archeologische waarden en onderzoeken 
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Stroomgordelkaart 
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  Boorpuntenkaart 
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Foto’s van de boringen 

De boorkernen (Edelmanboor) op onderstaande foto’s zijn van links naar rechts uitgelegd (per 50 cm), waarbij 

de onderkanten van de boringen naar boven wijzen. De boorkernen uit de steekguts zijn van boven naar 

beneden met de bovenzijde aan de rechterkant uitgelegd. 

Boring 4: 0 – 200 cm –Mv. 
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Boring 5: 0 – 120 cm –Mv. 
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Boring 6: 0-270 cm –Mv. 
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Boorstaten 
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boring: GORKUM-1
datum: 13-9-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, opdrachtgever: A. De Nijs beheer b.v., uitvoerder: FvP 

0 cm -Mv 
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtbruin, zeer grof
Opmerking: gestaakt in puinlaag

 Einde boring op 50 cm -Mv 

boring: GORKUM-2
datum: 13-9-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, opdrachtgever: A. De Nijs beheer b.v., uitvoerder: FvP 

0 cm -Mv 
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtbruin, zeer grof
Opmerking: gestaakt in puinlaag

 Einde boring op 50 cm -Mv 

boring: GORKUM-3
datum: 13-9-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, opdrachtgever: A. De Nijs beheer b.v., uitvoerder: FvP 

0 cm -Mv 
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtbruin, zeer grof
Opmerking: gestaakt in puinlaag

 Einde boring op 50 cm -Mv 

1 



boring: GORKUM-4
datum: 13-9-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, opdrachtgever: A. De Nijs beheer b.v., uitvoerder: FvP 

0 cm -Mv 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, bruin, normaal (alleen zand en veen), uiterst grof, kalkrijk 

10 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zandbrokken, normaal (alleen zand en veen), zeer grof, schelpengruis, kalkarm
Opmerking: opgehoogd, nat door regenbui 

90 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruin, zeer stevig, schelpengruis, kalkloos
Opmerking: baksteen, monster meegenomen 

135 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, matig stevig, schelpengruis, kalkarm 

210 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, stevig, schelpengruis, kalkarm

 Einde boring op 300 cm -Mv 

boring: GORKUM-5
datum: 13-9-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, opdrachtgever: A. De Nijs beheer b.v., uitvoerder: FvP 

0 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zandbrokken, normaal (alleen zand en veen), zeer grof, schelpengruis, kalkarm
Opmerking: opgehoogd, nat door regenbui 

55 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, zand- en kleibrokken, normaal (alleen zand en veen), zeer grof, schelpengruis, kalkrijk 

90 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruin, zeer stevig, schelpengruis, kalkloos

 Einde boring op 120 cm -Mv 

2 



boring: GORKUM-6
datum: 13-9-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, opdrachtgever: A. De Nijs beheer b.v., uitvoerder: FvP 

0 cm -Mv 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

10 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingeel, zandbrokken, normaal (alleen zand en veen), zeer grof, kalkrijk
Opmerking: piepschuim, puin en zandbrokken 

60 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, normaal (alleen zand en veen), zeer grof 

80 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruinzwart, zand- en veenbrokken, normaal (alleen zand en veen), zeer grof 

130 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijs, stevig, schelpengruis, kalkarm 

150 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, slap, spoor plantenresten, kalkloos
Opmerking: venig 

155 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, matig stevig, schelpengruis, kalkarm 

180 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, stevig, schelpengruis, kalkarm

 Einde boring op 300 cm -Mv 

boring: GORKUM-7
datum: 13-9-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, opdrachtgever: A. De Nijs beheer b.v., uitvoerder: FvP 

0 cm -Mv 
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtbruin, zeer grof
Opmerking: gestaakt in puinlaag

 Einde boring op 50 cm -Mv 

3 



boring: GORKUM-1
datum: 13-9-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, opdrachtgever: A. De Nijs beheer b.v., uitvoerder: FvP 

0 cm -Mv 
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtbruin, zeer grof
Opmerking: gestaakt in puinlaag

 Einde boring op 50 cm -Mv 

boring: GORKUM-2
datum: 13-9-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, opdrachtgever: A. De Nijs beheer b.v., uitvoerder: FvP 

0 cm -Mv 
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtbruin, zeer grof
Opmerking: gestaakt in puinlaag

 Einde boring op 50 cm -Mv 

boring: GORKUM-3
datum: 13-9-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, opdrachtgever: A. De Nijs beheer b.v., uitvoerder: FvP 

0 cm -Mv 
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtbruin, zeer grof
Opmerking: gestaakt in puinlaag

 Einde boring op 50 cm -Mv 

boring: GORKUM-4
datum: 13-9-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, opdrachtgever: A. De Nijs beheer b.v., uitvoerder: FvP 

0 cm -Mv 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, bruin, normaal (alleen zand en veen), uiterst grof, kalkrijk 

10 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zandbrokken, normaal (alleen zand en veen), zeer grof, schelpengruis, kalkarm
Opmerking: opgehoogd, nat door regenbui 

90 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruin, zeer stevig, schelpengruis, kalkloos
Opmerking: baksteen, monster meegenomen 

135 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, matig stevig, schelpengruis, kalkarm

 Einde boring op 200 cm -Mv 

1 



boring: GORKUM-5
datum: 13-9-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, opdrachtgever: A. De Nijs beheer b.v., uitvoerder: FvP 

0 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zandbrokken, normaal (alleen zand en veen), zeer grof, schelpengruis, kalkarm
Opmerking: opgehoogd, nat door regenbui 

55 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, zand- en kleibrokken, normaal (alleen zand en veen), zeer grof, schelpengruis, kalkrijk 

90 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruin, zeer stevig, schelpengruis, kalkloos

 Einde boring op 120 cm -Mv 

boring: GORKUM-6
datum: 13-9-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, opdrachtgever: A. De Nijs beheer b.v., uitvoerder: FvP 

0 cm -Mv 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

10 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingeel, zandbrokken, normaal (alleen zand en veen), zeer grof, kalkrijk
Opmerking: piepschuim, puin en zandbrokken 

60 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, normaal (alleen zand en veen), zeer grof 

80 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruinzwart, zand- en veenbrokken, normaal (alleen zand en veen), zeer grof 

130 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijs, stevig, schelpengruis, kalkarm 

150 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, slap, spoor plantenresten, kalkloos
Opmerking: venig 

155 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, matig stevig, schelpengruis, kalkarm 

180 cm -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, stevig, schelpengruis, kalkarm

 Einde boring op 270 cm -Mv 

2 



boring: GORKUM-7
datum: 13-9-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Gorinchem, opdrachtgever: A. De Nijs beheer b.v., uitvoerder: FvP 

0 cm -Mv 
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtbruin, zeer grof
Opmerking: gestaakt in puinlaag

 Einde boring op 50 cm -Mv 
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   Het is onbekend of dit rapport is getoetst en/of is goedgekeurd door de bevoegde overheid. 
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