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Administratieve gegevens 

Toponiem Stephensonweg 10 

Plaats Gorinchem 

Gemeente Gorinchem 

Provincie Zuid-Holland 

Projectnummer S220062 

Bevoegde overheid Gemeente Gorinchem. Deskundige namens de bevoegde 

overheid D. Rumpff, en diens adviseur: dhr. Pieter Floore 

(Hollandia). 

Opdrachtgever De Vries en Verburg Bouw B.V. 

Uitvoerende instantie Synthegra B.V. 

Datum uitvoering veldwerk 25-10-2022 

Uitvoerders veldwerk M. Stoll, MA 

Onderzoeksmelding (ARCHIS) 5304311100 

Datum onderzoeksmelding 24-10-2022 

Kaartblad 38G 

Periode Neolithicum tot en met Nieuwe tijd 

Oppervlakte 2Circa 0,18 ha / 1800 m

Perceelnummer(s) Kadastrale gemeente Gorinchem, sectie F, perceelnummer 

3976 (gedeeltelijk) 

Grondgebruik Bedrijfsterrein 

Geologie Formatie van Echteld 

Geomorfologie Rivierkomvlakte 

Bodem Kalkloze drechtvaaggronden 

Depot Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan 

het Gemeentelijk Depot voor Archeologie van Gorinchem. te 

Gorinchem 

De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende coördinaten: 

Noordwest: x 128444 y 428337 

Noordoost: x 128474 y 428330 

Zuidwest: x 128431 y 428283 

Zuidoost: x 128462 y 428277 

Centrum: x 128453 y 428308 
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Samenvatting 

Inleiding 

Synthegra B.V. heeft in opdracht van De Vries en Verburg Bouw B.V. een archeologisch bureauonderzoek in 

combinatie met een verkennend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Stephensonweg 10 te 

Gorinchem. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aanbouw van een bedrijfshal ten oosten van 

het bestaande gebouw. 

De oppervlakte van de toekomstige bodemverstoring bedraagt 1800 m2 met een diepte van maximaal 1,5 meter 

beneden maaiveld. De bodem zal waarschijnlijk tot ver in het archeologische niveau worden verstoord. 

Eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen daarbij verloren gaan. 

Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek 

Het plangebied ligt op afzettingen behorende tot de Spijk stroomgordel die vanaf het maaiveld worden verwacht 

en mogelijk ook de Gorkum-Arkel stroomgordel. Gezien de ouderdom van de te verwachte afzettingen kunnen 

in het plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het neolithicum tot en met de nieuwe tijd. Oudere 

archeologische resten worden in dit gebied niet verwacht maar zullen dieper dan 5,0 meter beneden maaiveld 

aangetroffen kunnen worden 

Bodemgaafheid: De kans is dat het bodemprofiel voorzien is van een ophogingspakket. Normaliter voor het 

bouwrijp maken en ophogen voor een industrieterrein zou de oude bouwvoor verwijderd zijn en daarmee een 

eventuele cultuurlaag. 

Veldonderzoek 

Aangezien het plangebied circa 1800 m2 groot is, zijn verspreid over het plangebied in totaal 5 boringen gezet. 

Vanwege het geringe oppervlak en de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) zijn 

de boringen zo gelijkmatig mogelijk over het plangebied verdeeld. De exacte boorlocaties zijn ingemeten met 

een GPS. Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter 

van 3 cm. De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 2,0 m beneden maaiveld en 1 boring tot 4,0 meter beneden 

maaiveld. 
Er is geboordtot 4,0 meter metbenedeneen Edelmanboormaaiveld. met een diameter van 7 cm en een gutsboor met endiameter van 3 cm. De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 2,0 m beneden maaiveld en 1 boring 

Archeologische interpretatie veldonderzoek 

De top van het oorspronkelijke maaiveld is sterk verstoord aangetroffen. Er is niet meer sprake van een oude 

bouwvoor of een laag die overeenkomt met het maaiveld van voor het industriegebied. Op deze verstoorde laag 

is ongeveer 1 meter opgebrachte grond aangetroffen. Hiermee kan gesteld worden dat het potentieel 

archeologisch niveau is verdwenen. De afzettingen van de Spijk stroomgordel zijn in boringen 1 en 2 

waargenomen echter hiervan is de top dus sterk verstoord. De dieperliggende Gorkum-Arkel stroomgordel is 

niet aangetroffen. Deze wordt ook meer ten oosten (Circa 100 meter) verwacht. 

Op basis van de bodemopbouw kan voor alle perioden de archeologisch verwachting naar laag worden 

bijgesteld. 

Aanbeveling 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied 

zoals omschreven in de vergunningsaanvraag geen nader archeologisch onderzoek geadviseerd. 

© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden 5 van 25 
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Bovenstaande vormt een selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog 

niet betekent dat in deze fase van het vergunningsverleningstraject reeds bodemverstorende activiteiten of 

daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek dienen 

vooraleerst te worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Gorinchem). Deze neemt een 

definitief selectiebesluit aangaande de vrijgave van het plangebied voor verdere ontwikkeling zoals omschreven 

in de vergunningsaanvraag. 

Er is getracht een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethoden. 

De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten. 

Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, indien tijdens de werkzaamheden een (mogelijke) 

archeologische vondst wordt gedaan dan geldt de wettelijke meldingsplicht, zoals omschreven in artikel 5.10 

van de Erfgoedwet bij de minister. Uit praktisch oogpunt kan een dergelijke toevalsvondst bij de gemeente 

worden gemeld. 

© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden 6 van 25 
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1 Inleiding 

1.1 Onderzoekskader 

Synthegra B.V. heeft in opdracht van De Vries en Verburg Bouw B.V. een archeologisch bureauonderzoek1 in 

combinatie met een verkennend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Stephensonweg 10 te 

Gorinchem. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aanbouw van een bedrijfshal ten oosten van 

het bestaande gebouw. 

De oppervlakte van de toekomstige bodemverstoring bedraagt 1800 m2 met een diepte van maximaal 1,5 meter 

beneden maaiveld. De bodem zal waarschijnlijk tot ver in het archeologische niveau worden verstoord. 

Eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen daarbij verloren gaan. 

Door de voorgenomen graafwerkzaamheden, kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden verloren 

gaan. Daarom is op basis van het bestemmingsplan, met daarin verwoord het gemeentelijk beleid, in het kader 

van een omgevingsvergunning voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

Het plangebied ligt in het bestemmingsplan Bedrijventerreinen en Stationsomgeving dat is vastgesteld door de 

gemeente Gorinchem op de datum 26-06-20142. Voor het plangebied geldt een dubbelbestemming Waarde – 

Archeologische verwachting hoog PM1. Voor terreinen met een dubbelbestemming Waarde – Archeologische 

verwachting hoog PM1 geldt, dat een rapport dient te worden overlegd waaruit blijkt dat de archeologische 

waarde van het terrein in voldoende mate is vastgesteld bij plangebieden groter dan 250 m2 en verstoringen die 

dieper reiken dan 30 centimeter beneden maaiveld. De bevoegde overheid, de gemeente Gorinchem, heeft een 

specifiek archeologisch beleid vastgesteld3 en beschikt over een Archeologische Waarden- en 

Verwachtingskaart4, en om een Beleidsadvieskaart5. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.16, en de 

beleidsnota Archeologie van de samenwerkende gemeenten van de Alblassserwaard-Vijfheerenlanden7. 

De bevoegde overheid, gemeente Gorinchem, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een 

selectiebesluit nemen aangaande de vrijgave van het plangebied voor verdere ontwikkeling zoals omschreven 

in de vergunningsaanvraag. 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 

de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 

waarden. 

1 BO, protocol 4002 

2 www.ruimtelijkeplannen.nl 

3 Boshoven, Buesink, Geerts, Krist, Tebbens, Willems (2009). 

4 Ibid. 

5 Ibid. 

6 SIKB 2018. 

7 Van der Weide-Haas en Cohen-Stuart (2009). 
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Het doel van het verkennend booronderzoek is het vervolgens toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel 

door de intactheid van de bodemopbouw vast te stellen en de eventuele aanwezigheid van archeologische 

resten te inventariseren. 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

• Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig of worden deze verwacht? 

Indien ja (dan zijn de volgende twee subvragen van toepassing)? 

o Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de (verwachte) 

archeologische waarden? 

o Wat is de vermoedelijke aard en datering van de (verwachte) archeologische resten? 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige of verwachte archeologische resten bedreigd door de 

voorgenomen ontwikkeling van het gebied? 

1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied beslaat een oppervlak van circa 0,18 ha / 1800 m2 en is gelegen aan de Stephensonweg 10 te 

Gorinchem (afbeelding 1). Het onderzoeksgebied wordt begrensd door een bedrijfshal in het westen, een sloot 

in het westen, en door de perceelsgrens in het zuiden. Ten noorden van het plangebied loopt het huidige 

bedrijfsterrein verder, tot aan de sloot. Het plangebied is in gebruik als bedrijfsterrein en is verhard met asfalt, 

en dient als open opslagruimte en parkeerplaats. 

Afbeelding 1: Het plangebied, rood omkaderd, op de Open Topografische Kaart van Nederland (Pdok.nl). 

© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden 8 van 25 
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1.4 Toekomstige situatie plangebied 

De huidige inrichting zal worden gewijzigd. Een bedrijfshal zal worden aangebouwd ten oosten van het 

bestaande gebouw. (afbeelding 2). De aanwezige verharding zal hierbij verwijderd worden, en een nieuw 

gebouw worden aangelegd. Hierbij zal de bodem tot circa 1,50 meter beneden maaiveld verstoord worden. 

Hierbij kunnen archeologische sporen verloren gaan. 

Afbeelding 2: Tekening van de toekomstige situatie binnen het plangebied geprojecteerd op de Open Topografische Kaart 

van Nederland. (Bron: De Vries en Verburg Bouw B.V. en Pdok.nl) 

© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden 9 van 25 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 

verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is gedaan door het raadplegen van voor de archeologie 

relevante (schriftelijke) bronnen. Voor het bureauonderzoek zijn met name gegevens over bekende 

archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied verzameld. Dit is aangevuld met historisch en fysisch-

geografisch onderzoek, waarbij informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van 

historische kaarten en tevens gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 

2.2 Landschapsgenese 

Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn de volgende 

bronnen met betrekking tot de landschapsgenese geraadpleegd: 

• Geomorfologische Kaart 1:50.000 (Afbeelding 3) 

• Stroomgordelkaart van Cohen en Stouthamer 2012 (afbeelding 4) 

• Bodemkaart 1:50.000 (Afbeelding 5) 

• Digitaal hoogtemodel, Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) (Afbeelding 6) 

• Relevante achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst) 

Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de Lithostratigrafische Indeling van de Ondiepe 

Ondergrond.8 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 

Geo(omorfo)logie en landschap 

Gorinchem ligt in het westelijk deel van het Nederlands rivierengebied. De ondiepe ondergrond in dit gebied 

bestaat uit een afwisseling van holocene rivierafzettingen van de Rijn en Veen. De rivierafzettingen worden 

gerekend tot de Formatie van Echteld, en het veen wordt gerekend tot de Formatie van Nieuwkoop, 

Hollandveen laagpakket. Onder de holocene sedimenten liggen oudere riviersedimenten van de Rijn uit de 

laatste koude fase van de laatste IJstijd, de Jonge Dryas. Deze afzettingen bestaan uit grindhoudend, grof 

zand en worden gerekend tot de Formatie van Kreftenheye. 

Gedurende een groot deel van het Holoceen, namelijk vanaf het Atlanticum tot en met het Subboreaal (6000 v. 

Chr. tot en met 900 v. Chr.) ligt Gorinchem in het zogenaamde perimariene gebied. Dit betekent dat de 

ontwikkeling van het landschap sterk onder invloed van de zeespiegeling staat, maar dat mariene afzettingen 

ontbreken. Door zeespiegelstijging in dit gebied, waar het verhang van de rivieren zeer gering is, werd het 

riviersediment over een steeds kortere afstand in westelijke richting afgevoerd. Door het sedimentoverschot, 

dat hierdoor ontstond werden de geulen smaller en traden ze vaker buiten hun oevers9 en ontstonden er grote 

8 De Mulder et al. 2003 en via www.dinoloket.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe 

Ondergrond. 

9 Rijks Geologische Dienst 1990 
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komgebieden met dikke pakketten zware klei, afgewisseld met (bos)veenpakketten10. Direct langs de geulen 

ontstonden oeverwallen, die bestaan uit sterk siltige of zwak zandige klei. 

Volgens de Geomorfologische Kaart van Nederland, ligt het plangebied op een rivierkomvlakte (1M23), of op 

een Rivier-inversierug (3K26). In de ondergrond kunnen de resten van de Spijk stroomgordel en de Arkel 

stroomgordel aanwezig zijn11 (zie afbeelding 4) 

Bodem 

Op basis van de bodemkaart maakt het plangebied deel uit van kalkloze drechtvaaggronden (zie afbeelding 

5). Dit zou betekenen dat tussen 50 en 100 centimeter beneden maaiveld het bodemtype over zou moeten 

gaan in veen. 

AHN 

De hoogte van het maaiveld is momenteel tussen 0 en 0,5 m +NAP.12 Wat opvalt als het beeld met de omgeving 

vergeleken wordt is dat er circa een halve meter hoogteverschil is met dit deel van het industriegebied en de 

nog meer oorspronkelijke percelen. Er bestaat derhalve een gerede kans dat er ophoging heeft plaatsgevonden 

voor het industriegebied, waarschijnlijk om drassigheid en wateroverlast te voorkomen. 

Afbeelding 3: Het plangebied, rood omkaderd, op de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000. (Bron: www.Pdok.nl). 

10 Berendsen 2005 

11 Cohen & Stouthamer 2012 

12 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP (Normaal Amsterdams Peil) 

geraadpleegd op www.ahn.nl 
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Afbeelding 4: Het plangebied, rood omkaderd, op de stroomgordelkaart. (Cohen & Stouthamer 2012). 

Afbeelding 5: Het plangebied, rood omkaderd, op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000. (Bron: www.Pdok.nl). 
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Afbeelding 6: Het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) (Bron: www.ahn.nl). 

2.3 Historische ontwikkeling 

Voor de historische ontwikkeling is divers kaart- en beeldmateriaal (Afbeelding 7 t/m 11) en relevante 

achtergrondliteratuur geraadpleegd (zie literatuurlijst). OP het kaartmateriaal is te zien dat het plangebied sinds 

het begin van de 19e eeuw deel uitmaakte van landelijk gebied.13 Verder is te zien dat de percelering na de 

Tweede Wereldoorlog veranderde door de aanleg van de voorloper van de A15. Het industriegebied werd eind 

jaren 70 voorbereid en de huidige inrichting is medio jaren 90 bereikt. 

13 Kadastrale Minuutplans zijn ten behoeve van de belastingheffing vervaardigde kaarten. De opnames zijn gestart in 1811, 

ten tijde van Frans bestuur en gecontinueerd tot 1832 (vanaf 1815 onder Nederlands bewind. Het zijn grondbeschrijvingen 

van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 
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Afbeelding 7: Het plangebied, globale ligging rood omcirkeld, op het kadastrale minuutplan uit het begin van de 19e eeuw. 

Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Vuren en Dalem, Gelderland, sectie G, blad 01 (Bron: RCE documentnr: 

MIN05163G01 ). 
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Afbeelding 8: Het plangebied, rood omkaderd, op de topografische kaart uit circa 1880 (Bron: www.topotijdreis.nl). 

Afbeelding 9: Het plangebied, rood omkaderd, op de topografische kaart uit circa 1947 (Bron: www.topotijdreis.nl). 
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Afbeelding 10: Het plangebied, rood omkaderd, op de topografische kaart uit circa 1978 (Bron: www.topotijdreis.nl). 

Afbeelding 11: Het plangebied, rood omkaderd, op de topografische kaart uit circa 1999 (Bron: www.topotijdreis.nl). 
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Bekende bodemverstoring 

Binnen het plangebied zijn voor zover bekend geen grondroeringen veroorzaakt door saneringen van munitie, 

bodemverontreinigingen of ondergrondse olietanks, benzinepompinstallaties en dergelijke bekend waardoor 

archeologische resten mogelijk verloren zijn gegaan.14 

2.4 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 

In deze paragraaf wordt gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische en/of ondergrondse 

bouwhistorische waarden bekend zijn. Hiervoor is het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS III) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd en in aanvulling daarop de archeologische 

verwachtingskaart en beleidskaart van de gemeente Gorinchem en achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst). 

Voor het plangebied geldt op basis van de archeologische beleidskaart van de gemeente Gorinchem voor het 

plangebied een hoge archeologische waarde (Afbeelding 12) Hierbij wordt binnen de gemeente een 

onderscheid gemaakt op diepte. Voor het plangebied geldt een samengestelde verwachting op basis van de 

stroomgordel Spijk en de stroomgordel Gorkum-Arkel die iets dieper in de ondergrond zal voorkomen. Hierdoor 

geldt een hoge verwachting voor het traject maaiveld tot 5 meter beneden maaiveld. 

Afbeelding 12: Het plangebied, rode kader, geprojecteerd op de Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente 

Gorinchem. Geel vertegenwoordigt een lage verwachting voor alle perioden (Bron: gemeente Gorinchem). 

14 www.bodemloket.nl, http://www.explosievenopsporing.nl/veo-bommenkaart/ 
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2.4.1 Monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen in (de nabijheid van) het plangebied 

Er zijn in (de nabijheid van) het plangebied, binnen een straal van 200 m, in ARCHIS III enkel gegevens bekend 

aangaande archeologische onderzoeken (zaakidentificaties). Er zijn geen gegevens bekend aangaande 

archeologische monumenten, bovengrondse bouwhistorische waarden, waarnemingen, vondstlocaties of 

vondstmeldingen. Van de in het kaartbeeld zichtbare onderzoeken zijn de drie meest relevante geselecteerd 

om te bespreken. Hierbij is in de gevallen duidelijk dat de afzettingen met hoge verwachting aanwezig kunnen 

en zullen zijn maar dat er nog geen archeologische resten hierop zijn aangetroffen. 

Afbeelding 13: Overzicht van de monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 200 m van het 

plangebied, (Bron:Archis3). 

Zaakidentificatie Afstand Soort onderzoek Bevindingen Aanbeveling 

2026330100 50 m 
noord 

bureauonderzoek Onderzoek in het kader van de Betuweroute. 
Het betreft bureauonderzoek met 
steeksproefsgewijs uitgevoerd veldwerk om 
adviezen te kunnen geven over het minst 
schadelijke trace. 

Niet relevant voor 
onderhavig 
plangebied 

2295908100 300 m 
ZO 

Bureau- en 
booronderzoek15 

Het plangebied bevindt zich binnen een 
rivierkomgebied. Het rivierkomgebied kent een 
lage indicatieve archeologische verwachting, 
behalve voor ontginningssporen vanaf de Late 
Middeleeuwen. Als er echter bepaalde 
morfologische fenomenen in de ondergrond 
worden aangetroffen, is de indicatieve 
archeologische verwachting hoog of 
middelhoog. De morfologische fenomenen die 
mogelijk verwacht worden zijn de volgende: 
donken (vanaf laat-Paleolithicum); de Gorkum-

Geen 
vervolgonderzoek 

15 Wijnen 2011 

© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden 18 van 25 



          

   
 

 
       

 

      

 
    

   
  

     
    

   
    

      
     
   

  
   

      
  

    
    

   
     

      
      

   
   

    
     

     
     

     
    

    
       

     
        

    

           
     

       
    

        
        

       
        

        
 

 

 

 
  

Project: Stephensonweg 10 te Gorinchem. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek 

Projectnummer: S220062 versie 1 

Zaakidentificatie Afstand Soort onderzoek Bevindingen Aanbeveling 

Arkelstroomgordel (Neolithicum-Bronstijd); 
crevasse-afzettingen die geassocieerd kunnen 
worden met de Gorkum-Arkel-stroomgordel 
(Neolithicum-Bronstijd); crevasse-afzettingen 
die geassocieerd kunnen worden met een 
zijtak van de Linge-stroomgordel (Late 
IJzertijd/Romeinse tijd-Middeleeuwen) en 
crevasse-afzettingen die geassocieerd kunnen 
worden met een nog onbekende stroomgordel. 
Donken en stroomruggen hebben in het 
verleden goede bewoningsmogelijkheden 
geboden en hebben hierdoor een hoge 
archeologische verwachting. In zowel de 
verkennende als de karterende boringen zijn 
de Gorkum-Arkel stroomgordel, 
oeverafzettingen op veen die geassocieerd 
kunnen worden met de Gorkum-Arkel-
stroomgordel en crevasse-afzettingen die 
geassocieerd kunnen worden met de Gorkum-
Arkel-stroomgordel of een zijtak van de Linge-
stroomgordel of mogelijk van een onbekende 
stroomgordel aangetroffen in de ondiepe 
ondergrond. Donkafzettingen werden bij dit 
onderzoek niet aangetroffen. Behalve 
houtskool, dat van nature veel in het 
rivierengebied voorkomt zijn er geen 
archeologische indicatoren aangetroffen in de 
stroomgordel. Verder ontbreken er eventuele 
vegetatiehorizonten en/of cultuurlagen. De 
enige archeologische indicator die werd 
aangetroffen met een datering vanaf de Late 
Middeleeuwen (IJsselsteen) is gevonden op 
de plaats van een voormalige weg en heeft 
waarschijnlijk gediend als verharding. 

5080290100 300 m O bureauonderzoek Voor het plangebied geldt een hoge 
archeologische verwachting voor de periode 
vanaf het neolithicum tot en met de 
middeleeuwen. Het archeologisch relevante 
niveau bevindt zich op een diepte vanaf circa 
2 à 3 m -mv. De voorgenomen bodemingrepen 
(waterbassin) beslaan circa 38 m2 en bereiken 
een diepte van circa 1 m onder waterpeil (NAP-
hoogte niet exact bekend; maaiveld ligt op 0,05 
m +NAP). 

Geenv 

ervolgonderzoek 

© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden 19 van 25 



          

   
 

 
       

 

  

            

     

 

           

                

           

         

 

 

           

              

 

 

     

  

 

    

    

    

 

 

 

    

   

  

  

    

  

      

  

   

       

    

 

  

    

  

 
  

Project: Stephensonweg 10 te Gorinchem. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek 

Projectnummer: S220062 versie 1 

2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld. De essentie hiervan is weergegeven in tabel 1. 

Het plangebied ligt op afzettingen behorende tot de Spijk stroomgordel die vanaf het maaiveld worden verwacht 

en mogelijk ook de Gorkum-Arkel stroomgordel. Gezien de ouderdom van de te verwachte afzettingen kunnen 

in het plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het neolithicum tot en met de nieuwe tijd. Oudere 

archeologische resten worden in dit gebied niet verwacht maar zullen dieper dan 5,0 meter beneden maaiveld 

aangetroffen kunnen worden 

Bodemgaafheid: De kans is dat het bodemprofiel voorzien is van een ophogingspakket. Normaliter voor het 

bouwrijp maken en ophogen voor een industrieterrein zou de oude bouwvoor verwijderd zijn en daarmee een 

eventuele cultuurlaag. 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

laat-paleolithicum – 

mesolithicum 

laag Bewoningssporen: tijdelijke kampementen 

Mobilia: vuursteen artefacten, haardkuilen 

Dieper dan 5 m -Mv 

neolithicum -

vroege 

middeleeuwen 

hoog Bewoningssporen: (semi permanente) 

nederzettingen, sporen van 

agrarisch/industrieel landgebruik, percelering: 

cultuurlaag, 

Mobilia: fragmenten keramiek, glas, metaal, 

natuursteen, bouwmaterialen 

vanaf 1,5 m tot 5,0 .m -Mv 

late middeleeuwen 

- nieuwe tijd 

hoog vanaf maaiveld tot 1,5 m -Mv 

Tabel 1: Gespecificeerde archeologische verwachting. 

2.6 Advies 

Er dient een archeologisch verkennend booronderzoek plaats te vinden om de mate van intactheid van het 

bodemprofiel te bepalen en de gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen. 

© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden 20 van 25 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 

3.1 Methode 

Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is een verkennend 

booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 5 boringen per hectare uitgevoerd. 

Aangezien het plangebied circa 1800 m2 groot is, zijn verspreid over het plangebied (afbeelding 14) in totaal 5 

boringen gezet. Vanwege het geringe oppervlak en de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, 

begroeiing etc.) zijn de boringen zo gelijkmatig mogelijk over het plangebied verdeeld. De exacte boorlocaties 

zijn ingemeten met een GPS 

Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. 

De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 2,0 m beneden maaiveld en 1 boring tot 4,0 meter beneden maaiveld. 

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

archeologische indicatoren. De boringen zijn lithologisch beschreven conform de NEN 510416 en 

bodemkundig17 geïnterpreteerd. 

Afbeelding 12: Boorpuntenkaart geprojecteerd op de meest recente luchtfoto uit 2020 (bron: www.pdok.nl). 

16 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 

17 De Bakker en Schelling 1989. 
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3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 

De laagopeenvolging is aan de hand van de boorprofielen bepaald18. 

Boring 2 is tot 4,0 meter beneden maaiveld gezet. Hier is tot deze diepte een sequentie van veen en humeuze 

klei met veenlagen aangetroffen, dit kan geïnterpreteerd worden als komafzettingen behorende tot de Formatie 

van Echteld. Hierop is met een abrupte overgang op 2,7 meter beneden maaiveld een matig tot sterk zandige 

klein met zandlagen aangetroffen. Dit is geïnterpreteerd als oeverafzettingen behorende tot de Spijk 

stroomgordel. Met een scherp abrupte overgang is op 1,5 meter beneden maaiveld verstoorde grond met 

puinfragmenten waargenomen. Op een diepte van 0,8 meter beneden maaiveld is hierop een opgebrachte 

pakket grond aangetroffen. 

Boring 1 vertoont een soortgelijk profiel. Echter is deze slechts tot in de Spijk stroomgordel afzettingen gezet 

die tot 2 meter beneden maaiveld zijn aangetroffen. 

Boringen 3,4 en 5 wijken in die zin af dat er op circa 1,8 meter beneden maaiveld veen is aangetroffen direct 

onder de zandige klei en de verstoring/ophoging tot gemiddeld 1,0 meter beneden maaiveld reikt. De 

stroomgordelafzettingen van de Spijk zijn hier duidelijk dunner. 

Deze drie boringen komen, als het 1 meter dikke ophoogpakket weggedacht wordt, bodemkundig overeen met 

het profieltype drechtvaaggronden. Door de aanwezigheid van de Spijk stroomgordel in boringen 1 en 2 kan 

hier beter van poldervaaggronden worden gesproken. De dieperliggende Gorkum-Arkel stroomgordel is niet 

aangetroffen. 

3.3 Archeologische indicatoren 

Ondanks dat het niet het doel is bij een verkennend booronderzoek om archeologische resten op te sporen zijn 

de boringen toch geïnspecteerd op de aanwezigheid van eventuele archeologische reten. Bij de controle van 

het opgeboorde bodemmateriaal zijn echter geen archeologische indicatoren aangetroffen die wijzen op de 

aanwezigheid van een archeologische vindplaats. 

3.4 Archeologische interpretatie 

De top van het oorspronkelijke maaiveld is sterk verstoord aangetroffen. Er is niet meer sprake van een oude 

bouwvoor of een laag die overeenkomt met het maaiveld van voor het industriegebied. Op deze verstoorde laag 

is ongeveer 1 meter opgebrachte grond aangetroffen. Hiermee kan gesteld worden dat het potentieel 

archeologisch niveau is verdwenen. De afzettingen van de Spijk stroomgordel zijn in boringen 1 en 2 

waargenomen echter hiervan is de top dus sterk verstoord. De dieperliggende Gorkum-Arkel stroomgordel is 

niet aangetroffen. Deze wordt ook meer ten oosten (Circa 100 meter) verwacht. 

Op basis van de bodemopbouw kan voor alle perioden de archeologisch verwachting naar laag worden 

bijgesteld. 

18 bijlage 2 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied gold op basis van het bureauonderzoek een hoge 

verwachting voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd. Het doel van het 

inventariserend veldonderzoek is het toetsen van deze verwachting. 

4.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

De top van het oorspronkelijke maaiveld is sterk verstoord aangetroffen. Er is niet meer sprake van 

een oude bouwvoor of een laag die overeenkomt met het maaiveld van voor het industriegebied. Op 

deze verstoorde laag is ongeveer 1 meter opgebrachte grond aangetroffen. Hiermee kan gesteld 

worden dat het potentieel archeologisch niveau is verdwenen. De afzettingen van de Spijk 

stroomgordel zijn in boringen 1 en 2 waargenomen echter hiervan is de top dus sterk verstoord. De 

dieperliggende Gorkum-Arkel stroomgordel is niet aangetroffen. Onder de afzettingen van de Spijk 

stroomgordel zijn komafzettingen aangetroffen (een afwisseling van humeuze klei en veen). 

• Op basis van de bodemopbouw kan voor alle perioden de archeologisch verwachting naar laag worden 

bijgesteld. 

• Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig of worden deze verwacht? 

In geen van de boringen zijn indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een 

archeologische vindplaats. De kans dat binnen het plangebied een archeologische vindplaats 

aanwezig is, wordt daarom klein geacht. 

Op grond van de beantwoording van de bovenstaande vraag zijn de twee onderstaande 

onderzoeksvragen niet meer van toepassing. 

• Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische waarden? 

• Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige of verwachte archeologische resten bedreigd door de 

voorgenomen ontwikkeling van het gebied? 

De verwachting is dat binnen het plangebied geen archeologische resten in situ aanwezig zijn, 

waardoor ook geen archeologische resten worden bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van 

het gebied. 

De hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek voor nederzettingssporen uit het neolithicum tot 

en met de nieuwe tijd kan op grond van de resultaten van het veldonderzoek naar laag worden bijgesteld. 
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4.3 Aanbevelingen 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied 

zoals omschreven in de vergunningsaanvraag geen nader archeologisch onderzoek geadviseerd. 

Bovenstaande vormt een selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog 

niet betekent dat in deze fase van het vergunningsverleningstraject reeds bodemverstorende activiteiten of 

daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek dienen 

vooraleerst te worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Gorinchem). Deze neemt een 

definitief selectiebesluit aangaande de vrijgave van het plangebied voor verdere ontwikkeling zoals omschreven 

in de vergunningsaanvraag. 

Er is getracht een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethoden. 

De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten. 

Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, indien tijdens de werkzaamheden een (mogelijke) 

archeologische vondst wordt gedaan dan geldt de wettelijke meldingsplicht, zoals omschreven in artikel 5.10 

van de Erfgoedwet bij de minister. Uit praktisch oogpunt kan een dergelijke toevalsvondst bij de gemeente 

worden gemeld. 
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Bijlage 1:  Overzicht van relevante geologische en archeologische 
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   Bijlage 4:  Boorprofielen 



Boring: S220062_1 
Kop algemeen: Projectcode: S220062, Boornummer: 1, Beschrijver(s): MS, Datum: 25-10-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200 
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte:
Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Zuid-Holland, Gemeente: Gorinchem, Opdrachtgever: De Vries en Verburg Bouw B.V., Uitvoerder: Synthegra B.V. 

0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Profielopname, 
Kleur: zwart 
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: Asfalt en beton
70 / -0.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Kalkgehalte: kalkrijk
Laag opmerking: Opmerking: Oranje grof zand aanwezig
180 / -1.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm, 
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig, Kalkgehalte: kalkloos 
Einde boring 200 / -2.00 

1 
bron: S220062.geojson - 25-10-2022 17:29:26 



Boring: S220062_2 
Kop algemeen: Projectcode: S220062, Boornummer: 2, Beschrijver(s): MS, Datum: 25-10-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400 
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte:
Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Zuid-Holland, Gemeente: Gorinchem, Opdrachtgever: De Vries en Verburg Bouw B.V., Uitvoerder: Synthegra B.V. 

0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Profielopname, 
Kleur: zwart 
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd, Veensoort: bosveen, Kalkgehalte: kalkloos 
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: asfalt en beton
70 / -0.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-grijs-zwart
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Kalkgehalte: kalkarm 
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
150 / -1.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-oranje
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: stevig, Kalkgehalte: kalkarm
180 / -1.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-oranje-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Kalkgehalte: kalkrijk 
Laag opmerking: Opmerking: Oranje zand, grote korel (2/3mm), niet afgerond, slecht gesorteerd.
220 / -2.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-oranje
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Kalkgehalte: kalkarm 
240 / -2.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Ondergrens laag in cm: 270, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkarm
270 / -2.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: zwart-bruin 
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak kleiig, Veensoort: bosveen, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos
280 / -2.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 290, Aard ondergrens: diffuus (3-10 
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: zwart-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: veenlagen-veel-dun, Kalkgehalte: kalkloos
290 / -2.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 290, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-zwart
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk kleiig, Sublagen1: veenlagen-veel-dun, Veensoort: bosveen, Kalkgehalte: kalkloos
300 / -3.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig, Kalkgehalte: kalkloos
320 / -3.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 320, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 380, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: veenlagen-enkele-dun, Plantenresten: riet-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos
380 / -3.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 380, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak kleiig, Veensoort: rietveen, Kalkgehalte: kalkloos
Einde boring 400 / -4.00 

2 
bron: S220062.geojson - 25-10-2022 17:29:26 



Boring: S220062_3 
Kop algemeen: Projectcode: S220062, Boornummer: 3, Beschrijver(s): MS, Datum: 25-10-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200 
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte:
Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Zuid-Holland, Gemeente: Gorinchem, Opdrachtgever: De Vries en Verburg Bouw B.V., Uitvoerder: Synthegra B.V. 

0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Profielopname, 
Kleur: zwart 
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: Asfalt en beton.
70 / -0.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel grind: sterk grindig, Consistentie: stevig, Kalkgehalte: kalkarm
Archeologie: Archeologsch puin: veel fragmenten
80 / -0.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-oranje
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkloos 
Bodem: Ijzer/mangaan: Mn-concreties
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
160 / -1.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: stevig, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%) 
180 / -1.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-zwart 
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk kleiig, Veensoort: bosveen, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos
Einde boring 200 / -2.00 

Boring: S220062_4 
Kop algemeen: Projectcode: S220062, Boornummer: 4, Beschrijver(s): MS, Datum: 25-10-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200 
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte:
Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Zuid-Holland, Gemeente: Gorinchem, Opdrachtgever: De Vries en Verburg Bouw B.V., Uitvoerder: Synthegra B.V. 

0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Profielopname, 
Kleur: zwart 
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: Asfalt en beton
60 / -0.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel grind: sterk grindig, Consistentie: stevig
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
80 / -0.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-oranje
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkloos 
Bodem: Ijzer/mangaan: Mn-concreties
Laag opmerking: Opmerking: Grof oranje zand aanwezig, grote korrel, slecht gestorteerd.
160 / -1.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: stevig, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos
180 / -1.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: zwart-bruin 
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk kleiig, Veensoort: bosveen, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos 
Einde boring 200 / -2.00 

3 
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Boring: S220062_5 
Kop algemeen: Projectcode: S220062, Boornummer: 5, Beschrijver(s): MS, Datum: 25-10-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200 
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte:
Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Zuid-Holland, Gemeente: Gorinchem, Opdrachtgever: De Vries en Verburg Bouw B.V., Uitvoerder: Synthegra B.V. 

0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Profielopname, 
Kleur: zwart 
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: Asfalt en beton
70 / -0.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel grind: sterk grindig, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkarm
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
150 / -1.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs-oranje
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig
Laag opmerking: Opmerking: Laagjes oranje grof zand in klei, voornamelijk onderaan de laag.
170 / -1.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs-blauw
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: stevig, Kalkgehalte: kalkloos 
Laag opmerking: Opmerking: Nog steeds een heel klein beetje oranje zand in deze laag.
180 / -1.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs-blauw
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkloos
190 / -1.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-zwart 
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak kleiig, Veensoort: bosveen, Kalkgehalte: kalkloos
Einde boring 200 / -2.00 
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