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In opdracht van het Waterschap Rivierenland heeft Archol een bureauonderzoek 
en verkennend booronderzoek uitgevoerd ten behoeve van natuurontwikkeling 
langs de Vierbanse Gantel en de aanleg van een ecologisch talud langs de A27, 
beide in de gemeente Werkendam. Doel van het bureauonderzoek was een 
speci�ek verwachtingsmodel op te stellen over bekende en verwachte archeolo-
gische waarden, en op basis hiervan een advies te geven over de noodzaak van 
vervolgonderzoek. Doel van het booronderzoek was de aan- of afwezigheid van 
de in een deel van het plangebied verwachte stroomgordels aan te tonen. 
De gespeci�ceerde archeologische verwachting van de twee hiervoor behan-
delde plangebieden valt uiteen in vier gebieden met elk een eigen archeologi-
sche verwachting. Deelgebied 1 ligt op Almkerk stroomgordel en het noordelijke 
deel bestaat uit de historische kern van de plaats Nieuwendijk. Ook deelgebied 2 
ligt binnen een historische kern, in dit geval van het dorp Vierbannen. Voor beide 
gebieden is archeologische begeleiding geadviseerd. Deelgebied 3 bestaat uit 
een komgebied met een lage verwachting op archeologische resten waarvoor 
geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht. Op basis van 
het bureauonderzoek werd in deelgebied 4 de Biesheuvel-Hamer stroomgordel 
verwacht. Tijdens het booronderzoek kon de aanwezigheid van stroomgordel-
resten in de ondergrond echter niet worden aangetoond en bleek het te gaan 
om een zeer �jnschalig oever- en kommenlandschap dat beduidend minder 
geschikt is voor bewoning. Alleen in het zuiden van dit gebied worden op basis 
van historisch kaartmateriaal de resten van een oude herberg verwacht waar-
voor tevens archeologische begeleiding is geadviseerd.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van het Waterschap Rivierenland heeft Archol een bureauonderzoek en 

verkennend booronderzoek uitgevoerd ten behoeve van natuurontwikkeling langs de 

Vierbanse Gantel en de aanleg van een ecologisch talud in de gemeente Werkendam 

(fig. 1.1). De werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van de mogelijk aanwezige 

archeologische waarden. Doel van het bureauonderzoek is een specifiek ver-

wachtingsmodel op te stellen over bekende en verwachte archeologische waarden, en 

op basis hiervan een advies te geven over de noodzaak van vervolgonderzoek. Naar 

aanleiding van het bureauonderzoek heeft het bevoegd gezag in haar selectiebesluit 

laten weten dat in een deel van het plangebied een aanvullend verkennend 

booronderzoek moet worden uitgevoerd. Doel van het booronderzoek is de aan- of 

afwezigheid van de verwachte stroomgordels aan te tonen.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied kent twee ruimtelijk gescheiden delen. Het gaat om de noordwestelijke 

oever van de Vierbanse Gantel tussen de Buitendijk bij Vierbannen in het zuiden en 

de plaats Nieuwendijk in het noorden en om een smalle strook ten westen van de A27 

(fig. 1.2). De noordwestelijke oever van de Vierbanse Gantel zal worden afgegraven 

ten behoeve van de aanleg van een natuurvriendelijke oever en een zogenaamde 

“plas-dras zone”. De werkzaamheden komen er feitelijk op neer dat de oeverzone 

verbreed wordt door het afgraven van een deel van de bovengrond, zodat een meer 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied in rood (Top25 Kadaster)
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6 Vierbanse Gantel

geleidelijk oeverprofiel ontstaat. Het af te graven deel heeft een maximale breedte 

van 8 meter. Tevens zal in het noordoosten van het plangebied een poel worden 

aangelegd. De ontgrondingdiepte varieert, maar bedraagt maximaal 0,95 meter voor 

de oever en 1,05 meter voor de poel. Naast de huidige oever van de Gantel zelf zullen 

de werkzaamheden plaatsvinden op de strook direct langs de oever die momenteel 

enerzijds in gebruik is als weiland en anderzijds als akkerland. 

Enkele honderden meters naar het oosten langs de westzijde van het talud van de A27 

zullen soortgelijke werkzaamheden plaatsvinden. Daar wordt de westelijke oever van 

een reeds bestaande sloot aangepast zodat een ecologisch talud ontstaat. Ook hier 

wordt de sloot feitelijk verbreed. De werkzaamheden hebben betrekking op een strook 

met een lengte van 660 meter, een breedte van 3,20 meter en een diepte van circa 2 

meter. Binnen deze strook wordt de sloot door middel van een schuin talud verbreed. 

 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) 

van kracht geworden. Deze wet regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. 

Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt verstoord kan door 

de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit de archeologische 

waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport 

is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek 

heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen. 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) 

en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan-

daardrapportages. Dit rapport betreft een bureauonderzoek en een inventariserend 

veldonderzoek, verkennende fase (IVO-o). Het bureauonderzoek geeft een 

samenvatting van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is 

over het plangebied. Het doel is om door middel van bestaande bronnen te komen tot 

een gespecificeerde archeologische verwachting. Op basis van deze archeologische 

Figuur 1.2 
Situering plangebied in rood (Luchtfoto 
Bingmaps).
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verwachting kan het bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel 

vervolgonderzoek. Het verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen 

in de vormeenheden van het landschap en de gespecificeerde archeologische 

verwachting nader aan te scherpen of controleren. Het booronderzoek heeft alleen 

betrekking op het deel van het plangebied dat langs de A27 ligt.

Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek  en 

verkennend booronderzoek 

Projectnaam: Werkendam – Vierbanse Gantel

Archolprojectcode: WVG1377

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 15 november 2012

Rapport gereed: 6 december 2012

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Werkendam

Plaats: Vierbannen / Nieuwendijk

Toponiem: Vierbanse Gantel

Coördinaten gebied: 122.426 / 418.256 

(centrumcoördinaat plangebied)

122.978/418.642 – 122.876/418.535 

(deelgebied 1)

121.926/417.956 – 121.855/417.941 

(deelgebied 2)

122.876/418.535 – 121.926/417.956 

(deelgebied 3)

122.993/418.428 – 122.804/417.797 

(deelgebied 4)

Kaartblad: 44E

Oppervlakte plangebied: ca. 12.000 m2

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, S.A. Opić 

(projectleider)

Bevoegd gezag: Provincie Noord-Brabant en de gemeente 

Werkendam

Adviseur bevoegd gezag: Drs. L.  Weterings-Korthorst (Senior 

Regioarcheoloog (beleidsadviseur) Regio 

West-Brabant)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 54028

Beheer en plaats van documentatie: Archis (RCE) / E-Depot Nederlandse 

Archeologie (DANS)

Geomorfologie: Getij-kreekbedding (2R13) in vlakte van 

getij-afzettingen (2M35)

Bodem: Kalkrijke poldervaaggronden; zware 

zavel, profielverloop 5 (eMn25A-VI) en 

Kalkrijke poldervaaggronden; lichte 

klei, profielverloop 5 (eMn35A-VI), beide 

grondwatertrap 6.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

De gemeenten Werkendam, Aalburg en Woudrichem hebben besloten om één inter-

gemeentelijk beleid ten aanzien van de erfgoedzorg voor archeologische resten te 

voeren. Voor de gemeente Werkendam is dit beleid vastgelegd in de Nota archeologie, 

Erfgoedverordening 2011 gemeente Werkendam.1 De basis van deze nota wordt 

gevormd door de actuele archeologiekaart en cultuurhistoriekaart die in 2010 door 

RAAP zijn vervaardigd. Beide kaarten zijn voorzien van een toelichting waarin 

uitgebreid wordt ingegaan op de landschappelijke, archeologische en  cultuurhistori-

sche kenmerken van het grondgebied van beide gemeenten.2 

De genoemde Nota (inclusief  kaarten en toelichtingen) vormt de basis van het hier 

gepresenteerde  bureauonderzoek. Aanvullend onderzoek is gedaan door middel van 

het raadplegen van historisch kaartmateriaal en de bodemkaart en geomorfologische 

kaart. Tevens is het archeologisch informatiesysteem (Archis) geraadpleegd om de 

bekende archeologische waarnemingen binnen en direct rondom het plangebied in 

kaart te brengen; met name die waarnemingen die ten tijde van het schrijven van de 

Nota nog niet bekend waren. 

2.2 Landschappelijk kader

Uit de geomorfologische kaart valt op te maken dat de loop van de Vierbanse Gantel 

een oude getij-kreekbedding volgt (kaarteenheid 2R13, fig. 2.1). De kreekbedding 

bevindt zich in een grote komvlakte van getij-afzettingen (kaarteenheid 2M35, 

fig. 2.1). Komgronden zijn de lager gelegen gebieden achter de oeverwallen waar 

door periodieke overstromingen in het verleden klei werd afgezet. Dit zal vanwege 

dijkdoorbraken in dit gebied nog zeker tot aan het eind van de 19e en het begin 

van de 20e eeuw voorgekomen zijn, totdat de Nieuwe Merwede en Bergsche Maas 

1  Zie ook Huijbregts 2011.
2  Ellenkamp 2010.
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Geomorfologische kaart (Archis)
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werden aangelegd.3 Het gaat dus om een relatief laaggelegen nat gebied dat minder 

geschikt is geweest voor bewoning. Het plangebied langs de Vierbanse Gantel bevindt 

zich voor het grootste deel op de grens van de twee voorgenoemde kaarteenheden. 

Alleen in het uiterste noorden liggen er over een lengte van circa 120 meter oude 

beddinggordels onder het oppervlak.4 Het gaat om de Almkerk en de Biesheuvel-

Hamer stroomgordels. Het plangebied langs de A27 ligt ook op rand van de Biesheuvel-

Hamer stroomgordel en in het uiterste zuiden van dit gebied kunnen mogelijk ook 

nog crevasse-afzettingen in de ondergrond worden aangetroffen (fig. 2.2). Beide 

stroomgordels bevinden zich op een diepte van 0,5-1,5 meter onder het maaiveld. 

De Almkerk stroomgordel dateert tussen 1983 en 890 BP en doorsnijdt de oudere 

Biesheuvel-Hamer stroomgordel die tussen 4020 en 3210 BP wordt gedateerd. Door de 

relatief hoge ligging vormen de stroomgordels een geschikte bewoningsplaats in het 

verder overwegend natte landschap.

In de getijdenafzettingen heeft zich vanwege de slechte afwatering en de constante 

overstromingen maar moeilijk een bodem kunnen ontwikkelen. Binnen het plangebied 

worden dan ook alleen poldervaaggronden aangetroffen. Volgens de bodemkaart zijn 

deze in de zuidelijke helft van het plangebied gevormd in zware klei, terwijl dat in het 

noordelijke deel van het plangebied is gebeurd in lichte klei. 

2.3 Archeologisch en historisch kader

Om tot een goed onderbouwd archeologiebeleid te komen is in opdracht van 

de gemeenten Werkendam en Aalburg een erfgoedkaart en een archeologische 

beleidskaart ontwikkeld. De erfgoedkaart geeft reeds bekende en verwachte

archeologische en cultuurhistorische waarden binnen de grenzen van de gemeentes 

weer. De kaart is gebaseerd op geologische, geomorfologische, archeologische, 

3  Ellenkamp 2010, 33-34.
4  Ellenkamp 2010, fig. 8.
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historisch-geografische en historisch bouwkundige gegevens van het gebied.5 Op 

basis hiervan is een beleidsadvieskaart ontwikkeld met verschillende archeologische 

verwachtingswaarden met bijbehorende ondergrenzen en beleidsmaatregelen. 

Het plangebied langs de Vierbanse Gantel ligt bijna geheel in een gebied met 

lage archeologische verwachting dat overeenkomt met de hiervoor beschreven 

komgronden (fig. 2.3). Alleen ter hoogte van de meest noordelijke en meest zuidelijke 

geplande werkzaamheden geldt een hogere archeologische verwachting. In het 

uiterste zuiden en noorden van het plangebied langs de Vierbanse Gantel ligt het 

plangebied binnen historische kernen, respectievelijk Vierbannen en Nieuwendijk. 

Tevens bevinden zich in het noorden van het plangebied langs de Vierbanse Gantel en 

bij het plangebied langs de A27 oude stroomgordels onder het oppervlak. 

2.3.1 Plangebied  Vierbanse Gantel

De historische bewoningskernen worden elk als één grote archeologische vindplaats 

gezien en hebben een hoge archeologische verwachting.6 Hiervoor geldt een onder-

zoeksplicht en wordt behoud in situ of archeologisch onderzoek bij elke bodemingreep 

dieper dan 0,3 m onder het maaiveld en groter dan 50m² verplicht gesteld. De plaats 

Nieuwendijk is van oorsprong een dijknederzetting die zich vanaf de 17e eeuw heeft 

ontwikkeld.7 De stichtingsdatum van Vierbannen is niet exact bekend, maar zal in ieder 

geval pas na de St. Elisabethsvloed van 1421 moeten worden gezocht, vermoedelijke 

rond dezelfde tijd als die van Nieuwendijk. Het dorp komt in ieder geval al voor op 

kaarten uit het begin van de 19e eeuw.8 Uit deze en andere historische kaarten blijkt 

echter dat zich aan de noordzijde van de Vierbanse Gantel zeker tot in het begin van 

de 20e eeuw nauwelijks bebouwing heeft bevonden (fig. 2.4).9 De bebouwde kom van 

Vierbannen (in het zuiden van het plangebied) bevindt zich aan de zuidzijde van de 

Vierbanse Gantel terwijl er aan de noordzijde een dijk gelegen is. Enige uitzondering 

5  Ellenkamp 2010, 5.
6  Ellenkamp 2010, 89.
7  Ellenkamp 2010, 63 en 100.
8  Kadastrale Minuut 1811-1832.
9  Bonnekaarten 1850-1925
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hierop is meest zuidelijke 40 meter van het plangebied waar op de historische kaart 

van 1901-1905 langs de dijk een gebouw ligt. Op de kadastrale minuut van 1811-1832 

is vermoedelijk dezelfde bebouwing afgebeeld (fig. 2.5). Aanvullend geldt in het 

noorden van het plangebied langs de Vierbanse Gantel een hoge en middelhoge 

archeologische verwachting. De zone met hoge en middelhoge verwachting komt 

overeen met de aanwezigheid van stroomgordels in de ondergrond. Het gaat om, zoals 

eerder genoemd, de Almkerk en de Biesheuvel-Hamer stroomgordels. Zoals gezegd 

waren deze relatief hoog gelegen delen in het landschap geschikte bewoningslocaties 

in het verleden. Ook de stroomgordels werden op een gegeven moment echter weer 

afgedekt door toenemende rivieractiviteit en de daaruit voortkomende sedimentatie 

en veengroei vanaf de bronstijd, die vermoedelijk in de ijzertijd zijn maximale omvang 

bereikte.10 De stroomgordels zijn goed onderzocht en van de meeste stroomgordels 

is bekend wanneer zij (ongeveer) gevormd zijn. Deze datering gekoppeld met een 

datering voor de afdekking van de stroomgordel geeft een indicatie van wat er aan 

archeologische waarden verwacht kan worden. In de toelichting van de erfgoedkaart 

10  Ellenkamp 2010, 49.

Figuur 2.4 
Uitsnede Bonnekaarten 1901-1925.

Figuur 2.5 
Uitsnede Kadastrale Minuut 1811-1832, 
Sectie D, Blad 1.
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van de gemeente is een goed overzicht gegeven van de archeologische verwachtingen 

die gelden voor de verschillende stroomgordels.11 Zo kunnen op de Biesheuvel-Hamer 

stroomgordel op een diepte tussen de 0,5 en 1,50 meter vondsten en sporen worden 

aangetroffen die kunnen dateren vanaf het laat-neolithicum. Op het kleine stukje 

van de Almkerk stroomgordel dat wordt aangesneden in het uiterste noorden van 

het plangebied langs de Vierbanse Gantel kunnen tussen 0,5 en 1,5 m onder maaiveld 

vondsten vanaf de Romeinse tijd verwacht worden. 

2.3.2 Plangebied A27

Het plangebied langs de A27 ligt op de rand van de Biesheuvel-Hamer stroomgordels. 

Hierboven is aangeven dat op deze stroomgordel (tussen de 0,5 en 1,50 meter -Mv) 

vondsten en sporen vanaf het laat-neolithicum kunnen worden verwacht. In het 

uiterste zuiden van het plangebied kunnen mogelijk ook nog crevasse-afzettingen in 

de ondergrond worden aangetroffen. Deze crevasses zijn vermoedelijk het gevolg van 

doorbraken van oevers van de Biesheuvel-Hamer stroomgordels. Ook deze crevasses 

hebben een relatief hoge ligging en zijn daardoor in het verleden geschikt voor 

bewoning geweest. Op grond hiervan kunnen  op deze afzettingen eveneens vondsten 

en sporen vanaf het laat-neolithicum aanwezig zijn.

Uit zowel de Bonnekaarten als de Kadastrale Minuut kan opgemaakt worden dat er 

langs de “Weg van Amsterdam”, de huidige A27, bebouwing heeft gestaan binnen het 

plangebied. Ergens binnen de meest zuidelijke 100 meter van dit plangebied bevond 

zich een gebouw met opstallen dat op de Kadastrale Minuut wordt aangegeven als 

“Herberg” (fig. 2.6). Het gebouw staat zeer dicht op de toenmalige weg waardoor er 

rekening mee moet worden gehouden dat de resten van dit gebouw zijn verdwenen bij 

de aanleg van de A27.

11  Ellenkamp 2010, tabel 6.

Figuur 2.6
 Herberg op de Kadastrale Minuut 1811-1832, 
Sectie E, Blad 1.
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2.3.3 Archisgegevens

Binnen de beide plangebieden zijn geen Archiswaarnemingen of archeologische 

monumenten bekend. Wel bevinden zich in de directe omgevingen twee terreinen die 

op de archeologische monumentenkaart (AMK) staan afgebeeld (fig. 2.7). Nog geen 

500 meter ten noordwesten van het plangebied langs de Vierbanse Gantel bevinden 

zich funderingresten in de ondergrond van het vermoede kasteel Almsteijn.12 Minder 

dan een kilometer ten zuidwesten van hetzelfde plangebied, net buiten de bebouwde 

kom van Hank, bevindt zich het tweede AMK-terrein.13 Vermoed wordt dat zich hier de 

resten van een versterkte woning in de ondergrond bevinden. In ieder geval gaat het 

om resten die behoren tot het verdronken dorp Heeraartswaarde dat in 1421, tijdens 

de St. Elisabethsvloed, werd vernietigd. Ten noordwesten van het plangebied langs de 

Vierbanse Gantel zijn op een afstand van circa 450 respectievelijk circa 900 meter nog 

twee waarnemingen bekend.14 In beide gevallen gaat het om losse oppervlaktevonds-

ten gedaan op een akker. Het materiaal bestaat uit enkele scherven afkomstig uit de 

late middeleeuwen (ca. 1050-1500 na Chr.).

2.3.4 Gebiedsgerichte specialisten

Om eventuele informatie te achterhalen die in slecht ontsloten of niet openbare 

bronnen aanwezig zou kunnen zijn is contact gezocht met het Biesboschmuseum en 

de Historische Vereniging Werkendam en De Werken. Dit contact heeft verder geen 

nieuwe informatie opgeleverd.  Wel kon op basis van verklaringen die zijn afgelegd 

door de plaatselijke bevolking tijdens een “informatie” opgemaakt in 1521 en 1523 

worden bevestigd dat het plangebied goed bewoond  is geweest in de tijd vóór de St. 

Elisabethsvloed.15 

12  Archiswaarneming 46.741 / AMK-nummer 11.111.
13  Archiswaarneming 22.157 / AMK-nummer 11.110.
14  Archiswaarnemingen 37.144 en 37.144 en 37.145
15  Persoonlijke mededeling Valentine Wikaart (Biesboschmuseum). Zie ook Wikaart 2009.

Figuur 2.7 
Verspreidingskaart Archeologische waarnemi-
ngen en AMK terreinen (BingMaps/Archis).



Vierbanse Gantel   15

Pr
eh

is
to

rie
Pl

ei
st

oc
ee

n
H

ol
oc

ee
n

Geologische periodenArcheologische perioden
Chronozone TijdperkDatering
Laat
Subatlanticum

Vroeg
Subatlanticum

Subboreaal

Atlanticum

Boreaal
Preboreaal

Late Dryas

Allerød

Vroege Dryas

Bølling

Vroegste Dryas

Denekamp

Hengelo

Moershoofd

Odderade

Brørup

Eemien
Saalien II

Oostermeeer

Saalien I
Belvedere/Holsteinien

Glaciaal x

Holsteinien

Elsterien

Nieuwste tijd  (=Nieuwe tijd C)

Nieuwe tijd

Middeleeuwen

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

B

A
Laat
Vol

Ottoons

Karolingisch
Merovingisch laat

Merovingisch vroeg

Laat

Midden
Vroeg

Laat

Laat

Laat

Laat

Midden
Vroeg

Midden
Vroeg

Midden
Vroeg

Laat

Jong B

Jong A

Midden

Oud

Midden
Vroeg

1150 na Chr.

450 voor Chr.

3700

7300
8700

9700

11050
11500

12000
12500

13500

30500

60000

71000

114000

126000
236000

241000
322000

336000

384000

416000

463000

1795

1650
1500
1250
1050

900

725

525
450

270
70 na Chr.
15 voor Chr.

250
500

800

1100
1800

2000
2850

4200
4900/5300

6450

8640
9700

12500

16000

35000

250000

Vr
oe

g

W
ei

ch
se

lie
n

Pl
en

ig
la

ci
aa

l
Vr

oe
g

G
la

ci
aa

l
Vr

oe
g

La
at

M
id

de
n

La
at

G
la

ci
aa

l

0

Figuur 2.8 
Tijdstabel.



16 Vierbanse Gantel



Vierbanse Gantel   17

Verkennend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van het booronderzoek is de aan- of afwezigheid van de in een deel van het 

plangebied verwachte stroomgordels aan te tonen. In het Plan van Aanpak zijn een 

aantal gerichte vraagstellingen opgenomen:16

-     Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?

- Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?

-      Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonder-

zoek zinvol is?

-      Indien vindplaatsen worden aangetroffen: wat is de diepteligging, dikte en 

stratigrafische positie van de archeologische laag waarin de archeologische 

indicatoren zijn aangetroffen?

-      Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische 

waarden te worden omgegaan? 

3.2 Methodiek 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende fase van het IVO-Overig. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Specificatie Inventariserend Veldonderzoek 

VS04  van de KNA 3.2. De boringen worden gezet in één raai met een afstand van 50 

meter tussen de boringen. Daarnaast kunnen maximaal 5 extra boringen worden gezet 

voor het nauwkeuriger bepalen van grenzen of overgangen tussen twee geomorfo-

logische eenheden, zoals bijvoorbeeld de rand van de stroomgordel. Deze methode 

is geschikt voor het in kaart brengen van de verwachte geologische afzettingen 

(stroomgordelafzettingen). Daarnaast kunnen grote nederzettingsterreinen met een 

vondstlaag opgespoord worden. Deze methode is niet geschikt voor het opsporen 

van  middelgrote, kleine of vondstarme nederzettingen. Zeer lokale archeologische 

resten, zoals graven, greppels, rituele deposities, etc. zijn eveneens vaak niet op te 

sporen door middel van een booronderzoek. De boringen worden uitgevoerd met 

een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, in combinatie met een guts met een 

diameter van 3 cm. De boringen worden gezet tot minimaal 2,5 meter beneden het 

maaiveld of 30 cm in het beddingzand. De boringen worden in het veld beschreven 

door een senior prospector volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving 

(ASB) welke voldoet aan de NEN5104 norm.

3.3 Resultaten

Eckhart Heunks

Het booronderzoek is uitgevoerd volgens het Plan van Aanpak met uitzondering van 

de registratie. In afwijking op het PvA zijn de boorgegevens analoog geregistreerd en 

vervolgens gedigitaliseerd. De boringen zijn gezet in één raai met een afstand van 50 

meter tussen de boringen (fig. 3.1). Daarnaast zijn 4 extra boringen ingezet om twee 

afwijkende boringen (boring 6 en 12)  nader te duiden.  De locatie van de boringen is 

bepaald aan de hand van de lokale topografie. De hoogte is afgeleid van het Actueel 

Hoogtebestand Nederland (AHN), versie 1.

16  Van de Geer 2012.

3
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Het boorprofiel (fig. 3.2) heeft een duidelijk beeld gegeven van de geologische 

opbouw van de bovenste drie meter van het bodemprofiel. De bovenste meter wordt 

gekenmerkt door zeer siltrijke afzettingen die naar beneden steeds zandiger worden. 

De basis van dit pakket is meest zandig (Zs3) en bevat (grovere) zandlagen en siltlagen. 

Het pakket is kalkrijk en bevat veel schelpresten. In de meeste gevallen lijkt het om 

kleine fragmenten van zoetwaterschelpen te gaan, alleen in boring 6 zijn in de basis 

van het zandpakket zeeschelpen herkend.

Het siltrijke pakket ligt strak op een pakket humeuze, matig tot sterk siltige klei 

(Ks2) dat vrijwel vanaf de top gereduceerd is. Deze overgang verloopt zeer abrupt. 

De strakke overgang  en de uiterlijke kenmerken van de toplaag lijken duidelijke 

aanwijzingen dat het hier de afzettingen van tijdens en na de St. Elisabethsvloed 

betreft. In het gehele gebied van de Biesbosch en omliggende zones komt deze 

toplaag voor. De dikte ervan neemt richting de kern van de Biesbosch toe tot meer 

dan 3,0 meter. Het betreft een getijde-afzettingen, die in vrij korte tijd de als gevolg 

van de St. Elisabethsvloed gevormde bres in het rivierenlandschap heeft opgevuld. 

Daarbij zijn ook de onbedijkte omliggende gronden, waar het onderzoeksgebied deel 

van uitmaakt, opgeslibd. Het onderliggende rivierenlandschap hoeft daarbij niet te zijn 

geërodeerd.

Het horizontale verloop en de constante abrupte overgang lijken niet te wijzen op 

intensieve erosie van de ondergrond. Mogelijk is dit wel het geval ter hoogte van een 

kleine depressie in het landschap ter hoogte van boring 15. Deze boring is geplaatst 

in een laagte die in het AHN-beeld goed te volgen is als oost-west verlopende smalle 

depressie (fig. 3.1) . Het lijkt te gaan om een voormalige afwatering, die ook de diverse 

historische kaarten (zie bijv. fig. 2.4) terug te vinden is. De gekromde vorm lijkt te 

wijzen op een natuurlijke oorzaak, waarbij gedacht kan worden aan een kleine kreek 

ontstaan tijdens de St. Elisabethsvloed. 

De ondergrond (1,0 - 3,0 meter –Mv) vertoont een variabele profielopbouw. Vast 

beddingzand ontbreekt en daarmee lijkt deze zone buiten de meandergordel van de 

Biesheuvel-Hamer stroomgordel te liggen die hier tussen de 0,5 en 1,5 meter beneden 
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maaiveld werd verwacht op basis van de archeologische beleidskaart. Deels wordt 

de ondergrond gekenmerkt door zones met relatief siltrijke kleien en lokale zandige 

insluitingen. Afzettingen die horen bij een oever- en crevassemilieu en mogelijk 

gerelateerd kunnen worden aan de nabij gelegen meandergordel van Biesheuvel-

Hamer. Deze zones worden echter onderbroken door zones met een dik pakket 

humeuze homogene matig zware klei (Ks2) wat veel eerder geassocieerd kan worden 

met een kommilieu. Er is dus geen sprake van een te verwachten oever-op-komprofiel, 

maar veel eerder lijkt sprake van een zeer fijnschalige oever-en kommenlandschap 

dat in vele eeuwen moet zijn opgebouwd. Of deze zone werkelijk te relateren is aan 

de iets oostelijker te verwachten meandergordel is maar de vraag. Mogelijk gaat het 

hier om een veel ouder op zichzelf staand crevasse-complex, waar de relatief jonge 

meandergordel van Biesheuvel-Hamer zich in een latere fase een weg door heeft 

gebaand. Dit zou beter passen in het beeld van een kleinschalig en vertakt perimarien 

landschap waarin anastomoserende riviersystemen (zie kadertekst) nauwelijks oever-

afzettingen buiten de meandergordel sedimenteren. 

Anastomoserende systemen: Anastomoserende systemen worden gekenmerkt 

door meerdere onderling verbonden geulen, die komgebieden omsluiten. De 

individuele geulen kunnen recht, meanderend of vlechtend zijn. Veelal bestaan 

anastomoserende systemen uit rechte geulen, die over het algemeen smal en diep 

zijn. In tegenstelling tot meanderende geulen verplaatsen de bochten in rechte geulen 

zich nauwelijks zijwaarts. Vorming van brede kronkelwaarden komt dan ook niet 

voor bij anastomoserende systemen. De beddingafzettingen zijn scherp begrensd en 

aangrenzende oeverwallen goed ontwikkeld. In een anastomoserend systeem treden 

regelmatig stroomgordelverleggingen op en komen crevasseafzettingen veelvuldig 

voor. Met name in het Atlanticum en Subboreaal kwamen onder invloed van een snelle 

zeespiegelstijging in het westelijke en centrale rivierengebied bijna uitsluitend rechte 

rivieren voor. 
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Conclusie

4.1 Gespecificeerde archeologische verwachting

De gespecificeerde archeologische verwachting van de twee hiervoor behandelde 

plangebieden valt uiteen in vier gebieden met elk een eigen archeologische 

verwachting: de meest noordelijke 140 meter van het plangebied langs de Vierbanse 

Gantel (deelgebied 1), de meest zuidelijk 60 meter van dit plangebied (deelgebied 2), 

het centrale deel van dit plangebied tussen deelgebied 1 en 2 (deelgebied 3) en het 

gehele oppervlak van het plangebied langs de A27 (deelgebied 4).

4.1.1 Plangebied Vierbanse Gantel (Deelgebieden 1, 2 en 3)

Deelgebied 1
Deelgebied 1 bestaat uit de meest noordelijk gelegen 140 meter van het plangebied 

langs de Vierbanse Gantel. De bodemingrepen beperken zich hier tot een breedte 

van 8 meter waardoor het feitelijk gaat om een strook van 140 bij 8 meter. Het 

noordelijke deel (circa 60 meter) van dit deelgebied bestaat uit de historische kern 

van de plaats Nieuwendijk. Voor dit gebied geldt volgens de beleidsadvieskaart 

een hoge archeologische verwachting voor bewoningsresten uit de Nieuwe tijd. Uit 

historisch kaartmateriaal blijkt echter dat er zich binnen het plangebied in ieder geval 

vanaf het begin van de 19e eeuw geen bebouwing heeft bevonden. Hierdoor kan 

de archeologische verwachting op resten uit de Nieuwe tijd naar beneden worden 

bijgesteld (middelhoge verwachting). 

Gezien de ligging op de rand van Almkerk stroomgordel kunnen eventueel ook nog 

bewoningsresten of sporen van landinrichting uit de Romeinse tijd verwacht worden op 

een diepte tussen de 0,50 en 1,50 meter onder maaiveld. De overige 80 meter van dit 

deelgebied kennen een middelhoge archeologische verwachting vanwege de ligging 

op de Biesheuvel-Hamer stroomgordel. Van deze stroomgordel zijn vondsten vanaf het 

laat-neolithicum bekend en deze kunnen hier dus ook worden verwacht. Gezien het 

Plangebied
Legenda

Figuur 4.1 
Deelgebieden.
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feit dat de stroomgordel is afgedekt met een kleipakket is de verwachte conservering 

van eventuele archeologische resten goed. Gezien de natte ondergrond wordt ook de 

conserveringsgraad van eventueel organische resten hoog ingeschat. De verwachte 

diepteligging van de vondsten is ook hier tussen de 0,5 en 1,50 meter onder het 

maaiveld. 

Deelgebied 2
De meest zuidelijke 60 meter van het plangebied liggen volgens de gemeentelijke 

beleidskaart binnen de historische kern van het dorp Vierbannen. Het is een gebied 

van 60 bij 8 meter. Uit historisch kaartmateriaal blijkt echter dat de bebouwing van 

Vierbannen zich voornamelijk langs de zuidzijde van de Vierbanse Gantel heeft 

ontwikkeld. Alleen in het zuidelijkste puntje van dit deelgebied kunnen eventueel 

resten van een gebouw worden verwacht. Op de Bonnekaart is namelijk alleen in 

uiterste zuiden één gebouw aangegeven binnen het gebied. De archeologische 

verwachting binnen het plangebied kan voor het grootste deel naar beneden worden 

bijgesteld. Alleen voor het zuidelijk deel blijft een hoge archeologische verwachting 

gelden.

Deelgebied 3
Deelgebied 3 beslaat de hele zone van het plangebied tussen deelgebied 1 en 2. 

Deelgebied 3 is een komgebied ingesloten door verschillende stroomgordels. De lage 

ligging, met bijkomende natte omstandigheden, zorgen ervoor dat er voor dit gebied 

een lage verwachting op archeologische resten geldt.

4.1.2 Plangebied A27 (Deelgebied 4)

Op basis van het bureauonderzoek lijkt het plangebied langs de A27, deelgebied 4, 

bijna geheel op de rand van Biesheuvel-Hamer stroomgordel te liggen en snijdt zij 

in het zuiden een crevasse-afzetting aan. Het gaat om een strook van circa 660 bij 

3,20 meter. Voor de stroomgordel en crevasse-afzettingen geldt een middelhoge 

verwachting op archeologische waarden in de ondergrond. In dit gebied kunnen 

bewoningsresten vanaf het laat-neolithicum verwacht worden. De verwachte 

diepteligging van de stroomgordel en daarop gelegen archeologie is tussen 0,5 en 

1,5 meter onder het maaiveld. Door de afdekking met een kleidek is de verwachte 

conservering goed. De crevasse-afzetting ligt vermoedelijk tussen de 0 en 0,5 meter 

onder maaiveld op basis van de archeologische beleidskaart.

Tijdens het booronderzoek kon de aanwezigheid van stroomgordelresten in de 

ondergrond niet worden aangetoond. Het lijkt eerder te gaan om een zeer fijnschalig 

oever- en kommenlandschap dat beduidend minder geschikt is voor bewoning. 

De ligging van de crevasse-afzetting die op de archeologische beleidskaart staat 

aangeduid lijkt overeen te komen met een afwateringsgeul die ook op historische 

kaarten staat aangegeven. Daaruit blijkt ook dat de herberg die in dit deel van het 

plangebied verwacht wordt direct ten zuiden hiervan gelegen moet zijn geweest (fig. 

2.6). Het verder geheel ontbreken van archeologische indicatoren, het ontbreken 

van duidelijke bodemhorizonten en/of cultuurlagen en de heterogene opbouw van 

de ondergrond, geven aanleiding de archeologische verwachting in dit gebied naar 

beneden bij te stellen. Alleen direct ten zuiden van boring 15, de meest zuidelijke 60 

meter van het plangebied, kunnen nog resten van de op de Kadastrale Minuut van 

1811-1832 afgebeelde herberg verwacht worden.
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4.2 Advies

4.2.1 Plangebied Vierbanse Gantel

Deelgebied 1
Het beleid van de gemeente in gebieden met een hoge en middelhoge archeologische 

verwachting is gericht op behoud in situ. 

Voor de zone waarin mogelijk resten van de historische kern van Nieuwkerk aanwezig 

zijn (60 x 8 meter), zou dit betekenen dat niet dieper dan 0,3 meter mag worden 

gegraven. Indien een dergelijke planaanpassing niet mogelijk is, wordt vervolgon-

derzoek geadviseerd in de vorm van archeologische  begeleiding (zie onder). Omdat 

vanwege het schuine verloop van de natuurvriendelijke oever effectief slechts over een 

breedte van ca. 3 m dieper dan 0,3 m wordt gegraven, en omdat uit de bestudering van 

de historische kaarten geen bebouwing is vastgesteld, kan hier volstaan worden met 

een passieve begeleiding.

Over de gehele lengte van deelgebied 1 (140 x 8 meter) kunnen tussen 0,5 meter en 

1,5 meter archeologische resten in de top van stroomgordels worden verwacht. De 

geplande verstoringsdiepte bedraagt hier maximaal 0,55 meter. Vanwege het schuine 

verloop van de natuurvriendelijke  oever wordt effectief slechts over een breedte van 

ca 2 meter dieper dan  0,5 meter gegraven. Geadviseerd wordt om de maximale ver-

storingsdiepte  hier te beperken tot 0,5 meter onder maaiveld. In dat geval is geen 

vervolgonderzoek noodzakelijk. Indien planaanpassing niet mogelijk is adviseren 

wij gezien de geringe omvang van de verstoring van het archeologische niveau 

(5 centimeter over een breedte van ca 2 meter) vervolgonderzoek in de vorm van 

passieve begeleiding (zie onder). 

Deelgebied 2
Voor deelgebied 2 geldt grotendeels een middelhoge verwachting voor de 

aanwezigheid van resten van de historische kern van het dorp Vierbannen (60 x 8 

meter). Alleen in het zuiden geldt een hoge verwachting omdat hier op historisch 

kaartmateriaal daadwerkelijk de aanwezigheid van historische bebouwing is 

vastgesteld. 

De geplande bodemingrepen reiken  in dit deelgebied tot maximaal 0,95 meter onder 

maaiveld. Door de bodemingrepen te beperken tot maximaal een diepte van 0,3 meter 

worden de mogelijk aanwezige archeologische waarden niet bedreigd en is vervolgon-

derzoek niet noodzakelijk. Indien een dergelijke planaanpassing niet mogelijk is, wordt 

vervolgonderzoek in de vorm van actieve begeleiding geadviseerd (zie onder). Daarbij 

dient in het bijzonder de aandacht uit te gaan naar de locatie waar op de historische 

kaarten bebouwing is te zien. Gekozen wordt voor actieve begeleiding vanwege de 

vastgestelde historische bebouwing in het zuiden.

Deelgebied 3
Voor deelgebied 3 geldt een lage archeologische verwachting. Voor dit deelgebied 

geldt geen onderzoeksplicht vanuit het bevoegd gezag. Ons advies is dat verder 

archeologisch onderzoek hier niet noodzakelijk is.
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4.2.2 Plangebied A27

Deelgebied 4
Op basis van het bureauonderzoek gold het volgende advies: 

Voor deelgebied 4 (lengte ca. 650 meter) geldt een middelhoge verwachting. 

De breedte van de geplande bodemingrepen is relatief beperkt, namelijk circa 

3 meter. De bodemingrepen gaan hier beduidend dieper (tot maximaal 2 meter 

onder maaiveld) dan de ondergrens voor archeologisch onderzoek (0,5 meter onder 

maaiveld). Vervolgonderzoek is daarom noodzakelijk. Booronderzoek wordt als niet 

zinvol beschouwd omdat uit de beschikbare bronnen reeds vaststaat dat binnen het 

bereik van de bodemingrepen resten van de stroomgordel liggen. Bovendien zou 

een intensief booronderzoek noodzakelijk zijn om binnen het smalle  plangebied 

vindplaatsen op te kunnen sporen. Een archeologische begeleiding is in dat geval 

een veel effectievere methode om archeologische resten op te sporen. Vanwege de 

gemiddelde kans op het aantreffen van archeologische resten en de geringe breedte 

van de bodemingrepen (circa 3 meter) is de kans niet groot dat eventueel aanwezige 

archeologische complexen (huisplaatsen, activity areas etc. ) door de bodemingrepen 

substantieel verstoord raken. Daarom wordt  passieve archeologische begeleiding 

geadviseerd. 

In haar selectiebesluit heeft het bevoegd gezag echter aangegeven booronderzoek 

wenselijke te achten in deelgebied 4. Op basis van dit booronderzoek moet het 

advies nu worden bijgesteld. In het grootste deel van het plangebied geld een lage 

verwachting op archeologische waarden. Alleen in de meest zuidelijke 60 meter van 

deelgebied 4 kan niet worden uitgesloten dat sporen en vondsten uit de nieuwe tijd 

aangesneden kunnen worden. Nog steeds geldt dat gezien de geringe breedte van 

de bodemingrepen (circa 3 meter) de kans niet groot is dat eventueel aanwezige 

archeologische complexen door de bodemingrepen substantieel verstoord raken. Het 

advies luidt daarom de werkzaamheden binnen dit deel van het plangebied passief te 

laten begeleiden (fig. 4.2).

Actieve archeologische begeleiding: archeologische begeleiding tijdens de uitvoering 

van de graafwerkzaamheden, waarbij de graafwerkzaamheden tijdelijk verplaatst of 

stilgelegd kunnen worden om aangetroffen archeologische resten te documenteren en 

veilig te stellen. 

Passieve archeologische begeleiding: archeologische begeleiding na afloop van 

de uitvoering van de graafwerkzaamheden. De archeologische begeleiding heeft 

daardoor geen invloed op de voortgang van de graafwerkzaamheden. Waargenomen 

archeologische resten worden gedocumenteerd  en veilig gesteld.

4.3 Beantwoording onderzoeksvragen

-      Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?

       Zie paragraaf 3.3 voor een uitgebreide beschrijving van de bodemopbouw.

-     Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?

       In het grootste deel van deelgebied 4 zijn geen archeologisch interessante lagen 

aangetroffen. De mogelijk aanwezige resten van de op historische kaarten 

aangegeven herberg in het zuiden  van deelgebied 4 kunnen direct onder de 

bouwvoor verwacht worden. 

Actieve archeologische begeleiding: archeologische begeleiding tijdens de uitvoering 

van de graafwerkzaamheden, waarbij de graafwerkzaamheden tijdelijk verplaatst of 

stilgelegd kunnen worden om aangetroffen archeologische resten te documenteren 

en veilig te stellen. 

Passieve archeologische begeleiding: archeologische begeleiding na afloop van 

de uitvoering van de graafwerkzaamheden. De archeologische begeleiding heeft 

daardoor geen invloed op de voortgang van de graafwerkzaamheden. Waargenomen 

archeologische resten worden gedocumenteerd  en veilig gesteld.
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-      Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolg- 

onderzoek zinvol is?

 De bodemopbouw is intact, maar archeologisch vervolgonderzoek lijkt alleen 

relevant ter hoogte van de hiervoor genoemde herberg.

-      Indien vindplaatsen worden aangetroffen: wat is de diepteligging, dikte en 

stratigrafische positie van de archeologische laag waarin de archeologische 

indicatoren zijn aangetroffen?

       Niet van toepassing.

-      Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische 

waarden te worden omgegaan? 

        Voor een klein gedeelte van deelgebied 4 wordt een archeologische begeleiding 

geadviseerd.

Te begeleiden zone
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Figuur 4.2 
Te begeleiden zone in deelgebied 4.
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Bijlage 1 boorbeschrijvingen

Boorbeschrijvingen Werkendam - Vierbanse Gantel

boring: 1377-1
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.982, Y: 418.408, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,02, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin

50 cm -Mv / 0,48 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs

65 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 1,28 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, uiterst fijn

145 cm -Mv / 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 1,73 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentieerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

195 cm -Mv / 1,93 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele veenlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,28 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 2,48 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 2,73 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,98 m -NAP
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Boorbeschrijvingen Werkendam - Vierbanse Gantel

boring: 1377-2
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.970, Y: 418.359, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,12, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin

50 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs

65 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, uiterst fijn

120 cm -Mv / 1,08 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, uiterst fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 1,73 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

225 cm -Mv / 2,13 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,48 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,88 m -NAP

boring: 1377-3
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.961, Y: 418.310, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,15, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 0,30 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs

55 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, uiterst fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 1,30 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,85 m -NAP
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Boorbeschrijvingen Werkendam - Vierbanse Gantel

boring: 1377-4
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.947, Y: 418.262, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,25, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,55 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs

95 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 1,15 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,05 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 2,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, zeer fijn, weinig wortelresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,75 m -NAP
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Boorbeschrijvingen Werkendam - Vierbanse Gantel

boring: 1377-5
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.932, Y: 418.215, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,20, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, uiterst fijn, schelpfragment

55 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, uiterst fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, uiterst fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 1,85 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, uiterst fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

225 cm -Mv / 2,05 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 2,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijs, weinig plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,80 m -NAP
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Boorbeschrijvingen Werkendam - Vierbanse Gantel

boring: 1377-6
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.916, Y: 418.165, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,16, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, uiterst fijn, schelp compleet marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, uiterst fijn, schelpfragment

80 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, uiterst fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool

115 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 1,14 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, blauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,64 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, blauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

195 cm -Mv / 1,79 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, blauwgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

225 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 2,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,84 m -NAP
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Boorbeschrijvingen Werkendam - Vierbanse Gantel

boring: 1377-7
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.902, Y: 418.121, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,16, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

25 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, uiterst fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, uiterst fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, blauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 1,29 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

235 cm -Mv / 2,19 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, weinig plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,84 m -NAP

boring: 1377-8
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.887, Y: 418.073, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,10, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpfragment

50 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, uiterst fijn, schelpfragment

80 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, uiterst fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, uiterst fijn, weinig riet
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,90 m -NAP



Vierbanse Gantel   33

Boorbeschrijvingen Werkendam - Vierbanse Gantel

boring: 1377-9
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.872, Y: 418.025, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,19, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, uiterst fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 1,11 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

145 cm -Mv / 1,26 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,31 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,61 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,51 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dikke zandlagen, weinig plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,81 m -NAP



34 Vierbanse Gantel

Boorbeschrijvingen Werkendam - Vierbanse Gantel

boring: 1377-10
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.858, Y: 417.978, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,21, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin

55 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, oranjebruin, uiterst fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 1,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, blauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, blauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,59 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, blauwgrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,69 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 1,99 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

235 cm -Mv / 2,14 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 2,34 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 2,54 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, uiterst fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,79 m -NAP

boring: 1377-11
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.843, Y: 417.930, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,29, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpfragment

55 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, uiterst fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

145 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, weinig plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,71 m -NAP



Vierbanse Gantel   35

Boorbeschrijvingen Werkendam - Vierbanse Gantel

boring: 1377-12
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.828, Y: 417.883, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,25, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,45 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,75 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, uiterst fijn, schelp compleet
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, weinig plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

195 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

215 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,75 m -NAP

boring: 1377-13
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.811, Y: 417.835, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,24, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,66 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, uiterst fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele leemlagen, uiterst fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 1,26 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, grijs, uiterst fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,36 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwart, veen (niet gedifferentieerd), veel plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 1,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,46 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,66 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

225 cm -Mv / 2,01 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,76 m -NAP



36 Vierbanse Gantel

Boorbeschrijvingen Werkendam - Vierbanse Gantel

boring: 1377-14
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.801, Y: 417.807, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: -0,10, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs

45 cm -Mv / 0,55 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, uiterst fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 1,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 1,45 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 2,65 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 2,95 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,10 m -NAP

boring: 1377-15
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.819, Y: 417.859, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,25, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

75 cm -Mv / 0,50 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, schelpfragment
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,65 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

190 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, schelpfragment

210 cm -Mv / 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, weinig plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,75 m -NAP



Vierbanse Gantel   37

Boorbeschrijvingen Werkendam - Vierbanse Gantel

boring: 1377-16
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.835, Y: 417.906, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,19, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpfragment

60 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, uiterst fijn, schelpfragment

130 cm -Mv / 1,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijs, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 1,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,81 m -NAP

boring: 1377-17
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.909, Y: 418.143, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,03, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,03 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 0,42 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin

60 cm -Mv / 0,57 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 0,87 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, uiterst fijn, schelpfragment

100 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, oranje, uiterst fijn, schelpfragment
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

105 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 1,37 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,57 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 2,07 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, blauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,97 m -NAP



38 Vierbanse Gantel

Boorbeschrijvingen Werkendam - Vierbanse Gantel

boring: 1377-18
beschrijver: EH, datum: 15-11-2012, X: 122.924, Y: 418.190, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,12, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,88 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 1,98 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 2,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 2,38 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, weinig plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,88 m -NAP
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