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Samenvatting

In opdracht van het Waterschap Rivierenland heeft Archol een bureauonderzoek en 

verkennend booronderzoek uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van de herinrichting 

van een deel van de Nathalspolder in Hank, gemeente Werkendam. 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. Doel van het verkennend booronderzoek was de 

archeologische verwachting te bevestigen en/of aan te scherpen. 

Voor het bureauonderzoek is in eerste instantie uitgegaan van de archeologische 

beleids- en verwachtingskaart. Naast verschillende bodemkaarten en historische 

kaarten zijn ook gegevens van amateurarcheologen en gebiedsdeskundigen verzameld 

en in de kaart verwerkt. Daarnaast zijn voor het bureauonderzoek aanvullend 

historisch kaartmateriaal, de bodemkaart, de geomorfologische kaart en de paleo-

geografische kaart van de Rijn-Maas delta geraadpleegd. Uit het bureauonderzoek 

kwamen vier, deels overlappende, zones naar voren met elk een eigen archeologische 

verwachting. Binnen het plangebied kon zowel de stroomgordel van Dussen als een 

oeverwal van een zijtak van de Bleeke Kil verwacht worden. Beiden zouden in het 

verleden interessant geweest kunnen zijn voor bewoning. Opvallend genoeg werd 

de stroomgordel van Dussen bij onderzoek inde omgeving telkens niet aangetroffen. 

Verder gold voor het gebied een verwachting op resten van verdronken dorpen, 

vergaan tijdens de St.-Elisabethsvloed van 1421. Als laatste viel ook een zone die 

was aangemerkt als Historische kern binnen het plangebied. Voor deze zone geldt 

verwachting op mogelijke resten die te maken hebben met de historische kern van 

Hank dat is ontstaan op de tegen het plangebied gelegen Visserskade en Buitendijk.

Het verkennend booronderzoek heeft zich beperkt tot de strook van het plangebied 

waar bodemverstoringen gepland staan. Hier is om de 50 meter een boring gezet met 

een Edelmanboor van 7 centimeter, tot op een diepte van maximaal 3 meter. Uit het 

booronderzoek is gebleken dat de basis van het plangebied wordt gevormd door een 

komgebied in het zuiden en een geulachtig milieu in het noorden, mogelijk in de vorm 

vaneen crevasse. Noch de stroomgordel van Dussen, noch de oeverwal gerelateerd aan 

de Bleeke Kil werden aangetroffen. Het hele plangebied is afgedekt door afzettingen 

van de St.-Elisabethsvloed van 1421 en de periode daarna. 

De afwezigheid van de stroomgordel en oeverwal en de afwezigheid van aanwijzingen 

voor verdronken dorpen of resten van de historische kern van Hank zijn, samen 

met het natte milieu van kom- en geulafzettingen in de ondergrond, reden om de 

archeologische verwachting naar beneden bij te stellen. Daarom wordt geen verder 

archeologisch vervolgonderzoek 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 de aanleg van de herinrichting 

van een deel van de Nathalspolder in Hank, gemeente Werkendam (fig. 1.1). De 

werkzaamheden zouden kunnen leiden tot aantasting van de mogelijk aanwezige 

archeologische waarden. Doel van het onderzoek 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. 

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt ten noordwesten van het plaatsje Hank en bestaat uit de meest 

noordelijke percelen van de Nathalspolder, direct ten zuidwesten van de Visserskade 

en de Korte Dijk (fig. 1.2). Het plangebied is momenteel in gebruik als akkerland. De 

voorgenomen ingrepen bestaan uit het dempen van een sloot, het verwijderen van een 

betonnen bruggetje en het verbreden en verder uitgraven van een circa 340 m lange 

sloot tot een maximale bovenbreedte van 8 meter en een diepte van ca. 1,5 m. Het 

plangebied heeft een omvang van 23.678 m2.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Als sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988 en op 1 januari 2012 is deze wet voor het laatst 

gewijzigd in het kader van de modernisering van de monumentenzorg. Deze wet 

regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (Top25 Kadaster).
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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. 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. Op basis van de aangescherpte 

archeologische verwachting kan het bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien 

van eventueel vervolgonderzoek. 
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Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek en 

verkennend booronderzoek 

Projectnaam: Hank – Nathalspolder

Archolprojectcode: HNP1418

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 25 april 2013

Rapport gereed: 17 mei 2013

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Werkendam

Plaats: Hank

Toponiem: Nathalspolder

Coördinaten gebied: 120755 / 416766 (centrumcoördinaat 

plangebied)

Kaartblad: 44E

Oppervlakte plangebied: ca. 23.600 m2

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, S.A. Opić 

(projectleider)

Bevoegd gezag: Gemeente Werkendam 

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

Regioarcheoloog Regio West-Brabant) 

/ Floor Timmermans (Regioarcheoloog 

Regio West-Brabant)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 56615

Beheer en plaats van documentatie: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 

Noord-Brabant

Geomorfologie: Getij-overwal (3K34) in vlakte van getij-

afzettingen (2M35)

Bodem: Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, 

profielverloop 5 (eMn35A-VI) en Kalkrijke 

poldervaaggronden; zware zavel, 

profielverloop 5 (eMn25A-VI), beide 

grondwatertrap 6.

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

Het archeologiebeleid van de gemeente Werkendam is 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 cultuur-

historische kenmerken van het grondgebied van beide gemeenten.2 De genoemde 

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

bureauonderzoek. Voor de kaarten is veel gedetailleerde informatie bij elkaar gebracht 

en reeds gecombineerd. Naast verschillende bodemkaarten en historische kaarten 

zijn ook gegevens van amateurarcheologen en gebiedsdeskundigen verzameld en 

in de kaart verwerkt. Voor het bureauonderzoek is aanvullend onderzoek gedaan 

door middel van het raadplegen van historisch kaartmateriaal, de bodemkaart, 

de geomorfologische kaart en de paleogeografische kaart van de Rijn-Maas delta. 

1  Zie ook Huijbregts 2011.
2  Ellenkamp 2010.
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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. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA) 3.2, protocol 4002.

2.2 Landschappelijk kader

Volgens de geomorfologische kaart (fig. 2.1) ligt het grootste deel van het plangebied 

op een vlakte van getij-afzettingen (2M35) en bevindt zich alleen in de meest westelijk 

rand van het plangebied mogelijk een getij-oeverwal (3K34) in de ondergrond. De 

ligging van deze oeverwal komt grotendeels overeen met de huidige loop van de zijtak 

van de Bleeke Kil of Oostkil die tussen zich tussen Sluiske en de Visserskade bevindt en 

afwatert op de Bleeke Kil. Hier bevond zich de haven van Hank.3

In het gehele plangebied bevindt zich een kalkloze poldervaaggrond aan het oppervlak. 

In het noorden is deze van lichte klei, met grondwatertrap VI (eMn35A-VI), terwijl zij 

in het zuiden zou bestaan uit zware zavel, eveneens , met grondwatertrap VI (eMn25A 

-VI).

3  Ellenkamp 2010, 66.
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Bodemkaart van het plangebied (Alterra).



Hank-natHalspolder    13

Binnen het rivierengebied hebben de geomorfologische kaart en de bodemkaart 

(beide schaal 1:50.000), in het kader van onderhavige onderzoeksvragen, een beperkte 

informatieve waarde. De veel recentere en gedetailleerdere nieuwe paleogeogra-

fische kaart van de Rijn-Maas delta is in de meeste gevallen veel informatiever. Op 

deze kaart4 is te zien dat het zuiden van het plangebied zich mogelijk boven de 

stroomgordel van Dussen bevindt (fig 2.3). Deze relatief jonge stroomgordel was actief 

tussen 2980-1760 BP.5 De top van het beddingzand ligt ongeveer tussen de 0,5 en 0 

meter beneden maaiveld. Op de stroomgordel zijn resten aangetroffen die dateren van 

de late ijzertijd tot en met de vroege middeleeuwen.6 Ook op de beleidskaart van de 

gemeente Werkendam is deze stroomgordel weergegeven. Op de oeverwallen zouden 

volgens de beleidskaart ook nog resten uit de bronstijd voor kunnen komen.7

2.3 Archeologisch en historisch kader

2.3.1 Gemeentelijke verwachtingskaart

Zoals gezegd is de  archeologische beleidskaart van de gemeente Werkendam een 

belangrijke bron voor het bureauonderzoek. Binnen het plangebied bevinden zich 

enkele overlappende zones met verschillende archeologische verwachtingen (fig 

2.4). De onderste laag wordt gevormd door een zone met een hoge verwachting op 

archeologische resten tussen 0 en 0,5 meter beneden maaiveld. Deze zone komt 

overeen met de begrenzing van de stroomgordel van Dussen zoals die ook op de 

paleogeografische kaart (fig 2.3) is te zien en ligt alleen ter hoogte van het meest 

zuidelijke deel van het plangebied. 

De tweede zone binnen het plangebied duidt op de mogelijkheid van de aanwezigheid 

van verdronken nederzettingen in de ondergrond. De diepteligging hiervan is 

onbekend. Op verschillende plaatsen binnen het door de St.-Elisabethsvloed van 

1421 overstroomde gebied bevinden zich verdronken dorpen in de ondergrond. De 

exacte ligging van de dorpen is echter niet bekend en de locaties waar zich mogelijk 

verdronken dorpen bevinden zijn daarom slechts globaal begrensd.8 

4  Cohen et al. 2012.
5  Cohen et al. 2012, 42.
6  Cohen et al. 2012, 42.
7  Ellenkamp 2010, 86.
8  Ellenkamp 2010, 87.
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Figuur 2.3 
Uitsnede Digitaal Basisbestand Paleogeografie 
van de Rijn-Maas Delta (Cohen et al. 2012).
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De zuidoostelijke rand van het plangebied bevindt zich verder nog binnen een zone 

die staat aangeduid als historische kern. Dit zijn locaties waar op kadastrale minuut van 

1811-1832 bewoningskernen zijn te zien.9 In dit geval gaat het om de historische kern 

van het oorspronkelijke dorp Hank dat in de loop van de Nieuwe tijd is ontstaan als 

vestigingsplaats voor Biesboscharbeiders.10 De aan het plangebied gelegen Visserskade 

vormt samen met een deel van de Buitendijk de oude kern van Hank. Voor deze zone 

geldt dus een verwachting voor resten uit de Nieuwe tijd of later. Gezien het feit dat 

deze bewoning zich vooral op de dijk bevond is de kans op archeologische resten in het 

komgebied onder aan de dijk niet erg hoog.

2.3.2 Archis gegevens

Er zijn geen Archis-waarnemingen bekend uit het plangebied. Sinds het verschijnen 

van de verwachtingskaart in 2010 heeft in de omgeving van het plangebied recentelijk 

wel nieuw onderzoek plaats gevonden (fig 2.5):

- Aangrenzend aan het plangebied heeft een onderzoek plaats gevonden op 

de Korte Dijk ter hoogte van nummer 6a.11 Tijdens het onderzoek werden hier 

geen archeologische resten aangetroffen. Het onderzoek vond plaats boven de 

verwachte stroomgordel van Dussen, maar deze kon niet worden vastgesteld.12 

Onder het dijkophogingspakket werden overstromingsafzettingen gerelateerd aan 

de St.-Elisabethsvloed gevonden , waaronder weer komachtige afzettingen werden 

aangetroffen. 

9  Ellenkamp 2010, 99.
10  Ellenkamp 2010, 66.
11  Archis-onderzoeksmelding 44230.
12  Hanemaaijer 2011.
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- Er is een bureauonderzoek uitgevoerd naar een locatie aan de Julianastraat 

op ca. 250 ten zuidoosten van het plangebied.13 Hierop werd inventariserend 

veldonderzoek geadviseerd14 dat nog niet lijkt te zijn uitgevoerd.

- Op ca. 300 meter ten zuiden van het plangebied is een karterend booronderzoek 

uitgevoerd aan de Buitendijk 35.15 Het onderzoek vond echter afgelopen februari 

2013 plaats en is nog niet gerapporteerd. 

- Aan de Kerkstraat vond ook een booronderzoek plaats, op nog geen 75 meter van 

het hiervoor genoemde onderzoek.16 Enkele van de boringen stuitten op de Kerk 

die hier van 1865 tot 1918 heeft gestaan.17 De stroomgordel van Dussen werd ook 

hier niet aangetroffen.

Kenmerkend voor de onderzoeken die sinds het verschijnen van de beleidskaart zijn 

uitgevoerd is de constatering dat nergens de verwachte Dussen stroomgordel werd 

aangetroffen. De stroomgordel is bepalend voor de hoge archeologische verwachting 

in dit deel van Hank. Opvallend is dat tijdens archeologische onderzoek ten 

noordoosten van het plangebied wel steeds de Dussen stroomgordel in boringen werd 

13  Archis-onderzoeksmelding 43507.
14  Haar & Tekens 2010.
15  Archis-onderzoeksmelding 55671.
16  Archis-onderzoeksmelding 54742.
17  Verboom & Willink 2012.
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aangetroffen.18 Mogelijk volgt de stroomgordel hier toch een iets ander traject dan op 

basis van de paleogeografische kaart kan worden afgeleid of is zij geheel opgeruimd 

door de St.-Elisabethsvloed.

2.3.3 Historisch kaartmateriaal

Op drie series Bonnekaarten, daterend van 1850 tot 1949, is geen bewoning te zien 

binnen het plangebied. De bewoning beperkt zich tot de dijken ten oosten en ten 

zuiden van het plangebied. Ook op de Kadastrale Minuut van 1811-1832 beperkt de 

bewoning zich tot de dijken. Wel is op beide kaarten goed te zien dat er nog een dijk 

door het gebied loopt die vandaag de dag niet meer aanwezig is. De dijk loopt van 

het noorden van Korte Dijk weg in zuidwestelijke richting. Het tracé van de dijk komt 

overeen met de noordwestelijke grens van het plangebied.

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 dhr. L.J. de Bot van 

Stichting Archief Kring Hank. Dit contact heeft verder geen nieuwe informatie 

opgeleverd.  

18  Zie bijvoorbeeld waarneming 401008 en 426810.
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Figuur 2.6 
Uitsnede Kadastrale Minuut van 1811-1832.
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Verkennend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van het booronderzoek is de archeologische verwachtingskaart te toetsen en de 

aan- of afwezigheid van de in een deel van het plangebied verwachte stroomgordel 

aan te tonen. Specifieke vraagstellingen die met het booronderzoek beantwoord 

moeten worden zijn:

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

- Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?

- Zijn de op basis van het bureauonderzoek verwachte stroomgordelresten 

daadwerkelijk in het gebied aanwezig?

- Kan de aanwezigheid van eventuele verdronken nederzettingen worden vastgesteld?

- Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?

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.  Bij het boren is het traject waar de ontgravingen gaan plaatsvinden 

gevolgd. Dit traject is circa 340 m lang en 8 m breed (fig. 3.1). De boringen zijn 

gezet in één raai met een afstand van 50 meter tussen de boringen, wat neerkomt 

op 9 boringen in totaal. De locatie van de boringen is bepaald aan de hand van de 

lokale topografie en vastgelegd met een meetlint. De hoogte is afgeleid van het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), versie 1. Alle boringen zijn uitgevoerd 

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

met een diameter van 3 cm tot circa 3 meter beneden het maaiveld. Beneden deze 

diepte worden geen archeologisch interessante niveau’s verwacht gezien de dikte 

van de afzettingen van Elisabethvloed en de verwachte diepte van de top van de 

stroomgordel van Dussen. De boringen zijn in het veld beschreven door een senior 

prospector volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) welke voldoet 

aan de NEN5104 norm.

Deze methode is geschikt voor het in kaart brengen van de verwachte geologische 

afzettingen (stroomgordelafzettingen). Daarnaast kunnen grote nederzettingster-

reinen 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.

3.3 Resultaten

Eckhart Heunks

Het booronderzoek heeft een gedetailleerd beeld opgeleverd van de paleolandschap-

pelijke opbouw en van de hieraan te relateren archeologische verwachting.

In de meest zuidoostelijk boringen (1, 2, 3) is sprake van een duidelijke scheiding tussen 

zware klei- en veenafzettingen in de ondergrond en een pakket zandige en siltrijke 

3
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afzettingen daarboven. De grens tussen beide pakketten verloopt abrupt en ligt rond 

130 cm –Mv. Het kleipakket is gereduceerd, kalkloos en bevat humus en plantenresten. 

Plaatselijk komen venige insluiting voor in dit pakket. Het zandpakket heeft een 

dikte van 40 tot 60 cm en bestaat uit sterk tot uiterst siltige uiterst fijn zand. Het 

pakket bevat schelpenresten en is kalkrijk. Naar boven gaat dit pakket over in siltrijke 

kleiafzettingen en wordt geleidelijk zwaarder tot sterk siltige klei. 

De vastgestelde profielopbouw sluit goed aan op de verwachtingen. Het zandpakket 

en afdekkende siltrijke kleien moet gevormd zijn met de St.-Elisabethsvloed in 1421 

en de periode daarna. 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. De laag ligt op de onderliggende rivierafzettingen van de 

Formatie van Echteld. In dit geval betreft het humeuze komkleiafzettingen. Er zijn 

geen aanwijzingen gedaan voor de aanwezigheid van meandergordelafzettingen 

binnen 3,0 m. –Mv. Deze werden hier wel verwacht op basis van de paleogeografische 

kaart en de gemeentelijk archeologische beleidskaart (fig. 2.4). Het zou gaan om 
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de meandergordelafzettingen van de stroomgordel van Dussen. De relatief zandige 

opbouw van de getijdeafzetting (formatie van Naaldwijk: laagpakket van Walcheren), 

hangt vermoedelijk samen met de nabije ligging van een grote kreek die gevormd is 

tijdens en na de St.-Elisabethsvloed.

De overige boringen (4 t/m 9) vertonen een minder eenduidige profielopbouw. In 

tegenstelling tot boring 1 t/m 3 ontbreekt in de ondergrond een dik pakket kom-

kleiafzettingen. Daarvoor in de plaats wordt het bodemprofiel onder 1,0/1,5 m –Mv 

gekenmerkt door een geulachtige profielopbouw met een snelle afwisseling van 

humeuze siltrijke en siltarme kleien en tussenliggende zandige lagen. Ook de toplaag 

is variabel met een afwisseling van kleiige en zandige afzettingen. Anders dan bij 

boring 1 t/m 3 is geen sprake van een abrupte overgang van een duidelijk herkenbare 

St.-Elisabethsvloedafzetting naar een onderliggend komkleipakket. Wel goed 

overeenkomend met de eerste drie boringen is het kalkvoorkomen. Ook in de boringen 

4 t/m 9 beperkt deze zich tot de toplaag. Mede op basis van dit kalkverloop blijkt de 

zandige basis van de St.-Elisabethvloedafzettingen toch in een aantal boringen terug 

te herleiden. De basis daarvan ligt in die gevallen rond 145 cm –Mv en is daarmee 

vergelijkbaar met boring 1 t/m 3. De vastgestelde profielopbouw maakt het onwaar-

schijnlijk dat in boring 4 t/m 9 mogelijk geulafzettingen behorende bij de Bleeke 

Kil zijn aangeboord. Deze kreek ligt als diep open water juist ten noorden van het 

plangebied en heeft de afgelopen twee eeuwen geen noemenswaardige morfologische 

veranderingen ondergaan.

Samenvattend lijkt te mogen worden gesteld dat ook in de boring 4 t/m 9 sprake 

is van een St.-Elisabethsvloedafzetting in de toplaag, die hier is afgezet over een 

zone met een geulachtig milieu. Mogelijk betreft het een niet eerder gekarteerde 

crevasse die zich heeft ingesneden in een komgebied (aangetroffen in boring 1 t/m 3) 

en geleidelijk is dichtgeslibd. Op basis van de slappe opbouw van de geulvulling mag 

worden uitgegaan van een lage verwachting voor het aantreffen van nederzettings-

sporen. Dat wordt ondersteund door het ontbreken van archeologische indicatoren 

en het ontbreken van een bodemhorizont. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat 

in het geval van een verdronken nederzetting niet noodzakelijkwijs sprake hoeft te 

zijn van een vondstlaag. Het is bekend dat de bewoners de vloeden van 1421 en later 

zagen aankomen en men de nederzettingen rustig verlaten heeft. Hierbij heeft men de 

woningen zelfs met zorg afgebroken om de stenen te kunnen hergebruiken.

3.4 Beantwoording onderzoeksvragen 

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

In het zuiden van het plangebied is zijn humeuze komkleiafzettingen aangetroffen 

behorende tot de Formatie van Echteld. In het noorden van het plangebied (boring 

4 t/m 9) is een zone met een geulachtig milieu aangetroffen. Het gebied wordt 

gekenmerkt door een afwisseling van humeuze siltrijke en siltarme kleien en 

tussenliggende zandige lagen. Het hele gebied is afgedekt met afzettingen afkomstig 

van de St.-Elisabethsvloed.
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- Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is? 

Vervolgonderzoek in het gebied lijkt niet zinvol. Komgebieden, zoals aangetroffen in 

boring 1 t/m 3, hebben doorgaans een lage archeologische verwachting. Hetzelfde kan 

gezegd worden voor het geulachtige milieu dat is aangetroffen ter hoogte van boring 

4 t/m 9. Op basis van de slappe opbouw van de geulvulling geldt ook hier een lage 

verwachting voor het aantreffen van archeologische resten.

- Zijn de op basis van het bureauonderzoek verwachte stroomgordelresten 

daadwerkelijk in het gebied aanwezig? 

De in het zuiden van het plangebied verwachte resten van de stroomgordel van Dussen 

konden niet worden aangetoond. Afgaand op de gegevens van andere archeologisch 

onderzoeken ten zuidwesten van het plangebied zoude stroomgordel hier wel eens 

een ander verloop kunnen hebben dan op de paleogeografische kaart staat aangeduid.

- Kan de aanwezigheid van eventuele verdronken nederzettingen worden vastgesteld?

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor eventuele verdronken nederzettingen in de 

ondergrond. Op basis van de geomorfologische kenmerken van de ondergrond is het 

onwaarschijnlijk dat het plangebied in historische tijd bewoond geweest is. 

- Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?

Er zijn geen archeologisch interessante lagen aangetroffen.



Hank-natHalspolder    23

Conclusie

4.1 Gespecificeerde archeologische verwachting

In eerste instantie gold er een hoge archeologische verwachting voor het gebied. 

Op basis van de geomorfologische en de paleogeografische kaart als ook de 

archeologische beleidskaart werd een stroomgordel, een oeverwal en een 

historische kern verwacht en bestond ook de kans op het aantreffen van verdronken 

nederzettingen. Deze verwachting moet echter naar beneden worden bijgesteld. 

De resten van de stroomgordel van Dussen werd bij geen van onderzoeken ten 

zuidwesten van het plangebied aangetroffen. Ook bij het direct aan het plangebied 

grenzende onderzoek aan de Korte Dijk werden de stroomgordel resten niet 

gevonden. Deze waarnemingen konden nog eens worden bevestigd door het 

verkennend booronderzoek, waarbij alleen komafzettingen werden aangetroffen waar 

de stroomgordelresten werden verwacht. De mogelijk oeverwal van de Bleeke Kil kon 

ook niet worden aangetoond. Juist waar deze verwacht werd is tijdens het verkennend 

booronderzoek een geulachtig milieu aangetroffen in de ondergrond. Op basis van 

het historisch kaartmateriaal lijkt de bewoning van het vroege Hank zich beperkt te 

hebben tot de dijk en strekte zij zich niet uit tot het plangebied. Dit is ook niet zo 

opmerkelijk gezien de lage, buitendijkse ligging. De komgronden en geulafzettingen 

zijn daarnaast weinig aantrekkelijke gronden voor bewoning. Om dezelfde reden is 

het ook onwaarschijnlijk dat zich nog resten van een verdronken nederzetting in de 

ondergrond bevinden. Er zijn geen aanwijzingen voor bebouwing, zoals puinlagen of 

-spikkels, gevonden onder de afzettingen van de St. St.-Elisabethsvloed. De exacte 

ligging van deze dorpen is niet bekend en de begrenzing van de verwachtingszone is 

om die reden dan ook zeer globaal. 

Concluderend kan gesteld worden dat de archeologische verwachting voor dit gebied 

laag is op grond van het historisch en bodemkundig kaartmateriaal in combinatie met 

de resultaten van het booronderzoek. 

4.2 Advies

Wij adviseren geen verder archeologisch vervolgonderzoek voor het plangebied. Het 

aspect archeologie legt geen belemmeringen op voor de beoogde ontwikkeling.

4
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Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Bijlage

Bijlage 1 boorbeschrijvingen

Boorbeschrijving Hank - Nathalspolder

boring: 1418-1
beschrijver: EH/PG, datum: 25-4-2013, X: 120.801, Y: 416.625, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,34, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Hank, 
opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: zandlagen: uiterst fijn zand

85 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

120 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, grijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk

130 cm -Mv / 0,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, kalkloos

180 cm -Mv / 1,46 m -NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, sterk humeus, grijsbruin, spoor plantenresten

195 cm -Mv / 1,61 m -NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, spoor plantenresten

215 cm -Mv / 1,81 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, bosveen

230 cm -Mv / 1,96 m -NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, spoor plantenresten

245 cm -Mv / 2,11 m -NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, sterk humeus, bruingrijs, spoor plantenresten

265 cm -Mv / 2,31 m -NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,66 m -NAP
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Boorbeschrijving Hank - Nathalspolder

boring: 1418-1
beschrijver: EH/PG, datum: 25-4-2013, X: 120.801, Y: 416.625, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,34, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Hank, 
opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: zandlagen: uiterst fijn zand

85 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

120 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, grijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk

130 cm -Mv / 0,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, kalkloos

180 cm -Mv / 1,46 m -NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, sterk humeus, grijsbruin, spoor plantenresten

195 cm -Mv / 1,61 m -NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, spoor plantenresten

215 cm -Mv / 1,81 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, bosveen

230 cm -Mv / 1,96 m -NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, spoor plantenresten

245 cm -Mv / 2,11 m -NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, sterk humeus, bruingrijs, spoor plantenresten

265 cm -Mv / 2,31 m -NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,66 m -NAP

Bijlage 1 boorbeschrijvingen
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Boorbeschrijving Hank - Nathalspolder

boring: 1418-2
beschrijver: EH/PG, datum: 25-4-2013, X: 120.837, Y: 416.663, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,36, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Hank, 
opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk

45 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, uiterst fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, sterk humeus, bruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, bosveen, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,64 m -NAP

boring: 1418-3
beschrijver: EH/PG, datum: 25-4-2013, X: 120.833, Y: 416.693, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,51, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Hank, 
opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,19 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, enkele zandlagen, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, grijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, enkele kleilagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Ah?

160 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 1,54 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 1,99 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 275 cm -Mv / 2,24 m -NAP

Boorbeschrijving Hank - Nathalspolder

boring: 1418-4
beschrijver: EH/PG, datum: 25-4-2013, X: 120.794, Y: 416.725, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,49, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Hank, 
opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

65 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,41 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 1,61 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, enkele humuslagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,51 m -NAP



Hank-natHalspolder    27

Boorbeschrijving Hank - Nathalspolder

boring: 1418-4
beschrijver: EH/PG, datum: 25-4-2013, X: 120.794, Y: 416.725, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,49, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Hank, 
opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

65 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,41 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 1,61 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, enkele humuslagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,51 m -NAP



28	 Hank-natHalspolder  

Boorbeschrijving Hank - Nathalspolder

boring: 1418-5
beschrijver: EH/PG, datum: 25-4-2013, X: 120.801, Y: 416.763, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,22, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Hank, 
opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,28 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,48 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

90 cm -Mv / 0,68 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 1,18 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, veel dikke zandlagen, zeer slap, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: geulvulling

190 cm -Mv / 1,68 m -NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruingrijs, bosveen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

235 cm -Mv / 2,13 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 2,23 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,78 m -NAP

boring: 1418-6
beschrijver: EH/PG, datum: 25-4-2013, X: 120.770, Y: 416.792, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,35, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Hank, 
opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

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

105 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele kleilagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 1,30 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dikke zandlagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 1,85 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dikke zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: geulachtig

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,65 m -NAP

Boorbeschrijving Hank - Nathalspolder

boring: 1418-7
beschrijver: EH/PG, datum: 25-4-2013, X: 120.725, Y: 416.815, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,48, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Hank, 
opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dikke humus- en kleilagen, uiterst fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,52 m -NAP

boring: 1418-8
beschrijver: EH/PG, datum: 25-4-2013, X: 120.690, Y: 416.834, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,47, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Hank, 
opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,83 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, uiterst fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,33 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,23 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,53 m -NAP



Hank-natHalspolder    29

Boorbeschrijving Hank - Nathalspolder

boring: 1418-7
beschrijver: EH/PG, datum: 25-4-2013, X: 120.725, Y: 416.815, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,48, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Hank, 
opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dikke humus- en kleilagen, uiterst fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,52 m -NAP

boring: 1418-8
beschrijver: EH/PG, datum: 25-4-2013, X: 120.690, Y: 416.834, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,47, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Hank, 
opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,83 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, uiterst fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,33 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,23 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,53 m -NAP



30	 Hank-natHalspolder  

Boorbeschrijving Hank - Nathalspolder

boring: 1418-9
beschrijver: EH/PG, datum: 25-4-2013, X: 120.692, Y: 416.866, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 1,19, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Hank, 
opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,19 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,84 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,11 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 0,81 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, uiterst fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 1,41 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, lichtgrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 1,56 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,81 m -NAP
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