
Archeologisch bureau- en booronderzoek 
in de Balgoijse Polder te Wijchen

216

A
rc
ho

l
P. van de Geer

Archol



Archeologisch bureau- en booronderzoek 

in de Balgoijse Polder te Wijchen

P. van de Geer



Colofon

Archol Rapport 216

Archeologisch bureau- en booronderzoek in de Balgoijse Polder te Wijchen

Projectleiding/autorisatie:  drs. A.J. Tol

Uitvoering veldwerk:  P. van de Geer MA

     drs. E . Heunks (E. Heunks Landschapsarcheoloog)

Auteur:     P. van de Geer MA

Met bijdragen van:   drs. E. Heunks 

Tekstredactie   drs. A.J. Tol

Beeldmateriaal:    P. van de Geer MA

     ing. S. Shek

Opmaak:    A.J. Allen

Druk:     Haveka, Alblasserdam

ISSN 1569-2396

© Archol, Leiden 2013

Postbus 9514

2300 RA Leiden

info@archol.nl

Tel. 071 527 33 13



Inhoudsopgave

Samenvatting 5

1 Inleiding 7

 1.1 Aanleiding en doelstelling 7

 1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik 7

 1.3 Onderzoeksopzet en organisatie 7

2 Bureauonderzoek 11

 2.1 Inleiding en methodiek 11

 2.2 Landschappelijk kader 11

 2.3 Archeologisch en historisch kader 13

  2.3.1 Gemeentelijke beleidskaart 13

  2.3.2 Archis gegevens 14

  2.3.3 Historisch kaartmateriaal 15

 2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting 17

3 Verkennend en karterend booronderzoek 19

 3.1 Doel en vraagstellingen 19

 3.2 Methodiek  19

 3.2 Resultaten 20

4 Conclusie 23

 4.1 Conclusie 23

 4.2 Advies 23

 4.3 Beantwoording onderzoeksvragen  23

Literatuur  25

Figurenlijst 26

Bijlage 1 Boorbeschrijvingen 27





Balgoijse Polder   5

Samenvatting

In opdracht van het Waterschap Rivierenland heeft Archol een bureauonderzoek en 

verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van 

een natuurvriendelijke oever in de Balgoijse Polder, gemeente Wijchen. Doel van 

het onderzoek is een specifiek ver wachtingsmodel op te stellen over bekende en 

verwachte archeologische waarden, deze te toetsen, en op basis hiervan een advies te 

geven over de noodzaak van vervolgonderzoek. 

Uit het bureauonderzoek bleek dat er een hoge verwachting is op archeologische 

resten. De verwachting is vooral gebaseerd op de aanwezigheid van de stroomgordel 

van het Wijchens Maasje in de ondergrond van het plangebied. Het gaat daarbij om 

resten die dateren van de late bronstijd t/m de late middeleeuwen die zich bevinden 

op of in de top van de stroomgordel. Realisatie van de natuurvriendelijke oever zou 

kunnen leiden tot vernietiging van de te verwachten archeologische resten.

Het verkennend en karterend booronderzoek heeft de ligging van het Wijchens 

Maasje in de ondergrond kunnen bevestigen, vermoedelijk zelfs aan het maaiveld. 

Het booronderzoek heeft echter geen enkele archeologische indicator opgeleverd. 

Ook werd er geen bodemhorizont of cultuurlaag aangetroffen. Op basis hiervan 

worden geen relevante archeologische resten verwacht en kunnen de geplande 

werkzaamheden zonder beperkingen ten aanzien van archeologie worden uitgevoerd. 

Geadviseerd wordt daarom om aan de verdere ontwikkeling van het gebied geen 

nadere voorwaarden meer te stellen met betrekking tot de archeologie. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van het Waterschap Rivierenland heeft Archol een bureauonderzoek en 

verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd, ten behoeve van de aanleg van 

een natuurvriendelijke oever in de Balgoijse Polder, gemeente Wijchen (figuur 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 in het uiterste zuiden van de plaats Wijchen, parallel aan de 

Drutense weg (N845) in een gebied dat bekend staat als de Balgoijse Polder (figuur 

1.2). Het plangebied is momenteel in gebruik als oever en akkerland. De voorgenomen 

ingreep bestaat uit het afgraven van de oever van de Zeedijksche Leigraaf, zodat 

er een natuurvriendelijke oever ontstaat met een meer geleidelijk talud (figuur 1.3). 

De werkzaamheden hebben betrekking op een strook van ca. 300 m lang met een 

bovenbreedte van ca. 8 m. De diepte van de ontgraving bedraagt maximaal ca. 2 m en 

reikt tot op een diepte die varieert tussen de 5.20 en 5.70 m +NAP.

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 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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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 en karterende 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. Het karterend 

booronderzoek is er op gericht daadwerkelijke archeologische vindplaatsen op te 

sporen en te begrenzen. Op basis van de resultaten kan het bevoegd gezag een 

beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 
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Figuur 1.2 
Situering plangebied (blauw gearceerd, bron: 
Top10 Kadaster). 

Figuur 1.3 
Profiel van de geplande werkzaamheden 
(bron: Bestek Grontmij). 
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Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek en 

verkennend en karterend booronderzoek 

Projectnaam: Wijchen – Balgoijse Polder

Archolprojectcode: WBP1438

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 5 september 2013

Rapport gereed: 13 september 2013

Provincie: Gelderland

Gemeente: Wijchen

Plaats: Wijchen

Toponiem: Balgoijse Polder / Drutense weg

Coördinaten gebied: 178877 / 421465 (centrumcoördinaat 

plangebied)

Kaartblad: 45F

Oppervlakte plangebied: ca. 2.400 m2

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, K.B. te Velde 

(projectleider)

Bevoegd gezag: Gemeente Wijchen 

Adviseur bevoegd gezag: Ester van der Linden / Fred Coolen 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 57835

Beheer en plaats van documentatie: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 

van Gelderland / e-depot voor de 

Nederlandse archeologie (DANS)

Geomorfologie: Rivierkom en oeverwalachtige vlakte 

(2M22)

Bodem: Kalkloze ooivaaggronden; lichte zavel 

(Rd10C) met grondwatertrap VI

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

Het archeologiebeleid van de gemeente Wijchen met betrekking tot de onder-

zoekslocatie is vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied.1 De archeologische 

basis van dit beleid is de beleidsadvies kaart van de gemeente Wijchen uit 2002.2 

Deze kaart is vervolgens in 2008 geactualiseerd en uitgebreid met een beleidskaart.3 

De (geactualiseerde) beleidskaart 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. 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 samenstellen van de beleidskaart nog 

niet bekend waren. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA) 3.2, protocol 4002.

2.2 Landschappelijk kader

Op de geomorfologische kaart (figuur 2.1) ligt het plangebied op een rivierkom 

en oeverwalachtige vlakte (2M22). Het betreft de rivierkom achter de oeverwal 

(mosterdkleurig op de kaart) van de huidige rivier de Maas. In het gehele plangebied 

bevindt zich een kalkloze ooivaaggrond van lichte zavel (Rd10C) aan het oppervlak 

(fig 2.2). In de omgeving van het plangebied staan enkele locaties met kalkloze 

zandgronden (Zb30) aangegeven. Het gaat hierbij vermoedelijk om dagzoomende 

rivierduinen, zogenaamde donken.

Binnen het rivierengebied hebben de geomorfologische kaart en de bodemkaart (beide 

schaal 1:50.000), in het kader van onderhavig onderzoek, een beperkte informatieve 

waarde. De veel recentere en gedetailleerdere nieuwe paleogeografische kaart van 

de Rijn-Maas delta is in de meeste gevallen veel informatiever. 4 Op deze kaart is te 

zien dat het zuiden van het plangebied zich vermoedelijk boven de oude stroomgordel 

van het Wijchens Maasje bevindt (figuur 2.3). Deze stroomgordel was actief tussen 

4765 en 3020 BP (gekalibreerd ca. 3495 en 1153 v.Chr.).5 De top van het zand bevindt 

zich op een diepte tussen de 3,2 en 6,6 m + NAP. Op de stroomgordel zijn eerder 

archeologische resten aangetroffen die dateren uit het neolithicum, de ijzertijd, de 

Romeinse tijd en de middeleeuwen.6 Gezien het feit dat de stroomgordel nog zeker tot 

het midden van de 12e eeuw voor Christus actief was gaat het bij de vondsten uit het 

neolithicum mogelijk om verspoelde vondsten die bijvoorbeeld afkomstig zijn van een 

vindplaats op een donk. 

1  Identificatienummer: NL.IMRO.0296.BGBBuitengebied-DF02.
2  Heunks 2002.
3  Goossens & Flokstra 2008.
4  Cohen et al. 2012.
5  Cohen et al. 2012, 190.
6  Cohen et al. 2012, 190.
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Figuur 2.1 
Geomorfologische kaart van het plangebied 
(Alterra).
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Figuur 2.2 
Bodemkaart van het plangebied (Alterra).
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2.3 Archeologisch en historisch kader

2.3.1 Gemeentelijke beleidskaart

Op de gemeentelijke beleidskaart zijn binnen het plangebied twee archeologische 

verwachtingsgebieden aangegeven (figuur 2.4). Veruit het grootste deel van het 

plangebied ligt binnen een zone met een hoge archeologische verwachting (oranje op 

de beleidskaart). Deze zone komt overeen met de ligging van de stroomgordel van het 

Wijchens Maasje (vergelijk figuur 2.3). De hoge verwachting is dan ook gebaseerd op 

het feit dat deze stroomgordel zich hier in de ondergrond bevindt.7 

De meest zuidelijk gelegen 30 m van het plangebied liggen binnen een zone met een 

lage verwachting. Volgens de toelichting op de beleidskaart komt deze zone overeen 

met het relict van de lager gelegen restgeul van de laatste actieve fase van het 

Wijchens Maasje. De restgeul komt op bijna de gehele stroomgordel voor en is verland 

door sedimentatie en veenvorming.8

Uit de beleidskaart kan ook worden opgemaakt dat er in de nabijheid van het 

plangebied reeds twee keer eerder een booronderzoek heeft plaatsgevonden (groene 

kaders) en dat er ook enkele vindplaatsen in de omgeving bekend zijn. Ten zuiden van 

het plangebied is in het aangrenzende perceel in 2003 een verkennend onderzoek 

uitgevoerd.9 Hier werden oever- en oever-op-komafzettingen aangetroffen met in de 

diepere ondergrond (ca. 2,75 m -Mv) pleistocene fluviatiele afzettingen. 

Nog geen 200 m naar het noordwesten is in 2007 een booronderzoek uitgevoerd op 

een perceel op de rand van de hoge verwachtingszone.10 Tijdens het onderzoek zijn 

alleen kom- en oeverafzettingen aangetroffen. De verwachte stroomgordel werd niet 

7  Goossens & Flokstra 2008, 11-12.
8  Goossens & Flokstra 2008, 11-12.
9  Archis-onderzoeksmelding 5642; Heunks 2003.
10  Archis-onderzoeksmelding 23002.
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Figuur 2.3 
Uitsnede Digitaal Basisbestand Paleogeografie 
van de Rijn-Maas Delta, plangebied in blauw 
(bron: Cohen et al. 2012).
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geraakt. De uitvoerders vermoedden echter dat dit aan de geringe boordiepte van 2 m 

heeft gelegen en sluiten de ligging van de stroomgordel ter plaatste niet uit.11

Circa 500 m ten noordoosten van het plangebied dagzoomt een rivierduin. Van dit duin 

zijn vondsten uit verschillende perioden bekend.12 Het gaat onder andere om vondsten 

uit het neolithicum, de ijzertijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen.

2.3.2 Archis gegevens

Van het plangebied zelf zijn in Archis geen gegevens bekend. Wel heeft er sinds 

het verschijnen van de verwachtingskaart in 2008 in de directe omgeving van het 

plangebied nieuw onderzoek plaats gevonden (figuur 2.5):

-	 Onderzoeksmelding	31707:	In 2008 is aan de Eindsestraat in de naastgelegen 

gemeente Heumen een booronderzoek uitgevoerd. Op het perceel werden 

oeverafzettingen van de Maas opgeboord. Hoewel het onderzoeksgebied zich 

op de vermoede stroomgordel van het Wijchens Maasje bevindt is deze niet 

aangetroffen.13 Vanwege de afwezigheid van archeologische indicatoren in de 

boringen is hier geen vervolgonderzoek geadviseerd.

-	 Onderzoeksmelding	34198:	Tijdens	een booronderzoek in 2009 zijn drie boringen 

gezet langs de Graafseweg in Nederasselt. Uit de Archisgegevens kan worden 

opgemaakt dat er geen archeologische vondsten zijn gedaan aangezien geen ver-

volgonderzoek werd geadviseerd.

-	 Onderzoeksmeldingen	34336	en	35547:	In maart 2009 is op een perceel dat aan 

het noorden van het plangebied grenst eerst een bureauonderzoek uitgevoerd. 

Waarschijnlijk is hierop een booronderzoek geadviseerd, aangezien in juni van dat 

jaar op hetzelfde perceel een booronderzoek is uitgevoerd. Het booronderzoek 

bestond uit 46 boringen, maar heeft geen archeologische indicatoren opgeleverd. 

Geadviseerd werd het gebied vrij te geven.14

11  Ras & Wilgen 2007, 17.
12  Vindplaatsnummers 271, 276, 378 en 379.
13  Hagens et al. 2008, 20.
14  Vissinga & Kaptijn 2009.
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-	 Onderzoeksmelding	45007:	Circa 700 m	ten noordoosten van	het plangebied is 

in 2007 een klein booronderzoek uitgevoerd binnen de bebouwde kom van Lunen. 

Het onderzoek vond plaats op de plek waar de, in de vorige paragraaf genoemde, 

rivierduin werd verwacht. In plaats van een rivierduin wijzen de resultaten van 

het booronderzoek echter op een dun pakket oeverafzettingen van het Wijchens 

Maasje bovenop een laag komafzettingen. Ook hier is geen vervolgonderzoek 

geadviseerd.15

-	 Onderzoeksmelding	45699:	Op 250 m ten zuidoosten van het plangebied is 

in 2011 een klein booronderzoek uitgevoerd dat bestond uit 4 boringen. Het 

onderzoek vond plaats op de plek waar de Oude Graafseweg over de Zeedijksche 

Leigraaf gaat. Er is niets bekend over de resultaten van het onderzoek, behalve dat 

is geadviseerd het terrein vrij te geven. 

-	 Onderzoeksmelding	53194: Net geen 400 m ten noordoosten van het plangebied 

is in 2012 een booronderzoek uitgevoerd aan de Rijdtsestraat 7 te Lunen. Volgens 

de gegevens die in Archis beschikbaar waren zijn alle archeologische niveaus 

verstoord en is geen vervolgonderzoek geadviseerd.16

 

2.3.3 Historisch kaartmateriaal

In aanvulling op de bestaande archeologische gegevens is tevens gekeken naar 

historisch kaartmateriaal. Op zowel de diverse Topografische Militaire Kaarten van 

1868 tot 1928 als de Kadastrale Minuut van 1811-183217 is geen bebouwing te zien 

in het gebied (figuur 2.6). Uit de bij de Kadastrale Minuut behorende Oorspronkelijke 

Aanwijzende Tafel (OAT) valt op te maken dat het perceel waarop nu het plangebied 

ligt ten tijde van het optekenen van het minuutplan in eigendom was dhr. Kuppen uit 

Neerbosch en dat het perceel in gebruik was als landbouwgrond.

15  Hebinck 2011.
16  Het rapport (BAAC-rapport V-12.0259) was niet beschikbaar.
17  Kaartblad Wijchen, Gelderland, sectie E, blad 1.

Figuur 2.5 
Archeologische onderzoeksmeldingen 
(rood) op de Paleogeografische kaart van de 
Rijn-Maas Delta, plangebied in blauw (bron: 
Archis/Cohen et al. 2012).
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Figuur 2.6 
Uitsnede uit de Kadastrale Minuut van 1811-
1832 met het plangebied (bij benadering) in 
blauw.
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Tijdstabel.
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2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op de gemeentelijke beleidskaart ligt het gebied, op de zuidelijkste 30 m na, binnen 

een zone met een hoge archeologische verwachting. Deze hoge verwachting is 

gebaseerd op de aanwezigheid van de stroomgordel van het Wijchens Maasje in de 

ondergrond van het plangebied. Op basis van de datering van de stroomgordel en 

van eerdere vondsten op deze stroomgordel kunnen archeologische resten worden 

verwachten die dateren van de late bronstijd t/m de late middeleeuwen. Het gaat dan 

om alle mogelijke complextypen, zoals nederzettingen, akkersystemen, grafvelden, 

etc. Daarbij moet gedacht worden aan grondsporen van gebouwen, graven, 

erfafscheiding of infrastructuur. Anorganische vondsten zoals aardewerk, steen, 

metaal en glas zijn vermoedelijk goed bewaard. Ook organische vondsten zijn door de 

afdekkende kleilaag vermoedelijk nog bewaard.

De resten bevinden zich vermoedelijk op of in de top van de stroomgordel. De top 

van het zandlichaam hiervan bevindt zich op een diepte tussen de 3,2 en 6,6 m +NAP. 

De top van de stroomgordel ligt hier nog boven. De diepte van de ontgraving van 

de natuurvriendelijke oevers varieert tussen de 5.20 en 5.70 m +NAP (maximaal ca. 

2 m –Mv). Dit betekent dat realisatie van de natuurvriendelijke oevers kan leiden tot 

vernietiging van de te verwachten archeologische resten.

Op de diversen historische kaarten staan geen aanwijzingen voor bebouwing in het 

verleden. De verwachting op archeologische resten uit de Nieuwe tijd is dus laag. 

Anderzijds betekent dit ook dat er vermoedelijke geen verstoring is opgetreden door 

bouwwerkzaamheden in het verleden. 
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Verkennend en karterend 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. Daarnaast had het booronderzoek tot doel om archeologische 

vindplaatsen op te sporen en zo mogelijke te begrenzen. 

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?

- Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?

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

stratigrafische positie van de archeologische laag waarin de archeologische 

indicatoren zijn aangetroffen?

3.2 Methodiek 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende en karterende fase van het 

IVO-Overig. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 3.2. De boringen zijn gezet in één raai. In eerste 

instantie met een afstand van 50 m tussen de boringen om een beeld te krijgen 

van het landschap (verkennende fase). Hierna is tussen alle boringen een boring 

bijgezet met het doel om archeologische indicatoren op te sporen. Op deze manier 

is een raai ontstaan met elke 25 m een boring. Alleen tussen boring 1 en 2 is geen-

tussenboring gezet omdat in het veld de indruk bestond dat de kans op het treffen 

van archeologische indicatoren hier nihil was. Bij het boren is het traject waar de 

ontgravingen gaan plaatsvinden gevolgd (figuur 3.1). De locatie en de hoogte van de 

boringen is vastgelegd met een DGPS met een nauwkeurigheid < 3 cm.  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 m beneden het maaiveld. De boringen 

zijn in het veld beschreven door een senior prospector volgens de Archeologische 

Standaard Boorbeschrijving (ASB) welke voldoet aan de NEN5104 norm. Alle grond is 

met blote oog onderzocht op archeologische indicatoren. 

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

afzettingen (stroomgordelafzettingen). Daarnaast kunnen nederzettingsterreinen met 

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

van 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
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3.2 Resultaten

Eckhart Heunks

Het booronderzoek heeft een gedetailleerd beeld opgeleverd van de paleolandschap-

pelijke opbouw en van de hieraan te relateren archeologische verwachting (figuur 3.2). 

De bovenste 3 m van het bodemprofiel wordt over het onderzochte tracé gekenmerkt 

door een variabele opbouw (zie bijlage 1 voor de boorstaten). Daarbij contrasteert de 

profielopbouw van boring 1 het sterkst met de overige boringen. Alleen in boring 1 

gaat een relatief siltrijke kalkloze kleilaag (Ks3/4) op 1,0 m –Mv over in een dik pakket 

zware komkleiafzettingen (Ks2). Plaatselijk is dit kalkloze pakket humeus. Pas op een 

diepte van 3,4 m –Mv gaat dit pakket over in een kalkloze sterk zandige klei met een 

opvallende bijmenging van grof zand. Mede op basis van de stugge (‘lemige’) structuur, 

kleur en stratigrafische ligging, lijkt het hier te gaan om de top van het laagpakket van 

Wijchen. Dit betreft een laat-pleistocene/vroeg holocene kom- en oeverafzetting die 

juist in de omgeving van Wijchen zeer kenmerkend is, vanwaar de benaming. De laag 

heeft een variabele dikte tussen ca. 0,3 en 1 m en gaat naar beneden over in de zandige 

rivierterrasafzettingen van de Formatie van Kreftenheye. Deze zijn ter hoogte van 

boring 1 niet binnen 4 m –Mv (3,5 m +NAP) aangetroffen, wat aansluit op de hier te 

verwachte diepte van deze zanden rond 3 m +NAP18.

In het overige deel van het onderzochte tracé (boringen 2 t/m 12) ontbreekt een 

komklei-pakket en wordt de toplaag gekenmerkt door relatief siltrijke klei-afzettingen 

(Ks3/Ks4). Op een variabele diepte tussen 1 en 2 m –Mv gaan deze kleien over in 

zandige, eveneens kalkloze afzettingen. In diverse profielen is daarbij sprake van 

een aflopend profiel, waarbij van beneden naar boven het zandgehalte geleidelijk 

18  Pons 1957; Berendsen et al. 1995; Heunks 2002; Cohen et al. 2009.
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afneemt en het klei- en siltgehalte toeneemt. Dit lijkt te wijzen op een holocene 

fluviatiele meandergordelafzetting, waarbij na een actieve fase van kronkelwaardvor-

ming (zandige fase), geleidelijk steeds fijnere sedimenten als oeverafzetting over de 

gevormde kronkelwaard worden afgezet. Ook de gelaagdheid van het zandpakket, 

met een afwisseling van meer kleiige en kleiarme laagjes sluit aan op een holocene 

genese. 

Dat hier de nadruk wordt gelegd op de genese van het zandpakket, is omdat specifiek 

in deze regio rekening dient te worden gehouden met zowel ondiepe holocene 

fluviatiele afzettingen, mogelijk hoger gelegen laat-pleistocene terrasrestanten en 

ook nog eens opduikende rivierduinafzettingen. Het geheel kalkloos zijn van al deze 

zandige afzettingen maakt het er niet makkelijker op. Dit karteerprobleem vertaalt 

zich terug in de verschillende geologische en paleogeografische kaarten van dit gebied 

waarbij zowel grenzen als interpretaties van landschapseenheden kunnen variëren. 

Uitgaand van de holocene meandergordel van Wijchen is het jammer dat er binnen 

het onderzochte tracédeel geen duidelijke restgeul is aangetroffen. Weliswaar duikt 

het zandniveau in de meest westelijke boring 7 naar 3 m, maar toont het profiel niet 

geulachtig. Bovendien ligt deze zone relatief hoog. Een duidelijke hoofdrestgeul kan 

op basis van hoogteligging en het thans verkregen inzicht in de paleogeografische 

opbouw, verwacht worden aan de oostrand van de meandergordel, in de zone tussen 

boringen 1 en 2. In de boringen 1 en 2 echter ontbreekt enige aanwijzing voor een 

restgeul en als deze aanwezig mocht zijn dan is deze vermoedelijk erg smal en sterk 

verzand. Helaas is in het veld besloten hier geen boring te zetten, hoewel dit achteraf 

gezien wel interessant was geweest. Met een tussenafstand van 25 meter of meer 

tussen de boringen bestaat echter altijd de kans dat een smalle restgeul gemist wordt. 

De exacte locatie van de restgeul is vanuit fysisch geografisch oogpunt interessant, 

maar heeft in dit geval weinig gevolgen voor de archeologische verwachting. De oever-

afzettingen zijn wat dat betreft een interessantere locatie met het oog op mogelijke 

archeologische resten.

Met een einddatering van de actieve fase rond 1000 v. Chr., en uitgaand van bewo-

ningsmogelijkheden na deze actieve fase, beperken de mogelijk voorkomende 

archeologische sporen en vondsten zich tot de late bronstijd en jongere perioden. 

Hoewel vanuit de Maas mogelijk in de Middeleeuwen en Nieuwe tijd een dun pakket 

oeverafzettingen is gesedimenteerd mag worden verondersteld dat het vastgestelde 

pakket oeverafzettingen voornamelijk moet zijn afgezet door het Wijchens Maasje. 

Potentiële archeologisch niveaus bevinden zich derhalve in het bovenste deel 

van de oeverafzettingen en in ieder geval binnen 120 cm –Mv. Er zijn echter geen 

aanwijzingen gevonden voor mogelijke archeologische resten (in situ). Archeologische 

indicatoren zoals houtskool, fragmenten aardewerk, bot, etc. zijn nergens 

aangetroffen en ook ontbreekt een bodemhorizont/cultuurlaag. 
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Conclusie

4.1 Conclusie

De conclusie van het bureauonderzoek was dat op basis van de ligging van de 

stroomgordel van het Wijchens Maasje voor het gebied een hoge archeologische 

verwachten gold. Het ging daarbij om resten die zouden dateren van de late bronstijd 

t/m de late middeleeuwen. De resten werden verwacht op of in de top van de 

stroomgordel. 

Het verkennend en karterend booronderzoek heeft aangetoond dat het plangebied 

zich inderdaad op de stroomgordel van het Wijchens Maasje bevindt. Hoewel een dun 

pakketje oeverafzettingen van de huidige Maas niet kan worden uitgesloten bevindt de 

top van de stroomgordel van het Wijchens Maasje zich vermoedelijk aan het maaiveld. 

Eventuele archeologische resten zouden daarom worden verwacht in de bovenste 

1,2 m –Mv. Het booronderzoek heeft echter geen enkele archeologische indicator 

opgeleverd. Ook werd er geen bodemhorizont of cultuurlaag aangetroffen. Op basis 

hiervan en uitgaand van de hoge boordichtheid worden geen relevante archeologische 

resten verwacht en kunnen de geplande werkzaamheden zonder beperkingen ten 

aanzien van archeologie worden uitgevoerd. 

4.2 Advies

Op basis van het archeologisch bureau- en booronderzoek worden geen 

archeologische vondsten verwacht in het plangebied. Het aspect archeologie legt 

hier dus geen belemmeringen op voor de beoogde ontwikkeling. Geadviseerd wordt 

daarom om aan de verdere ontwikkeling van het gebied geen nadere voorwaarden 

meer te stellen met betrekking tot de archeologie. 

Een aandachtspunt zou kunnen zijn om tijdens de uitvoering te letten op de mogelijke 

aanwezigheid van de restgeul van het Wijchens Maasje die in grote delen van Wijchen 

wel bekend en soms zelfs zichtbaar is. De grootste kans hierop ligt in het meest 

oostelijke deel van het tracé (tussen de boringen 1 en 2). Een eventuele restgeul zou 

herkenbaar moeten zijn aan een diepe ligging van het zand, een sterke gelaagdheid 

(zand/klei), een nat en gereduceerd profiel en veel humus en organische resten. De 

restgeul is echter voornamelijk interessant vanuit een landschappelijk oogpunt en 

heeft een geringe archeologische potentie.

4.3 Beantwoording onderzoeksvragen 

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

Het plangebied ligt op de stroomgordel van het Wijchens Maasje. De ondergrond 

bestaat uit beddingafzettingen afgedekt door oeverwalafzettingen. Ter hoogte van 

boring 1 werden komafzettingen gevonden bovenop het Laagpakket van Wijchen.

- Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?

In principe is kunnen archeologische vindplaatsen worden verwacht in de top van de 

stroomgordel. Het booronderzoek heeft echter geen archeologische indicatoren en 

geen cultuurlaag aangetoond. Vervolgonderzoek lijkt daarom hier niet zinvol.

4
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- Zijn de op basis van het bureauonderzoek verwachte stroomgordelresten 

daadwerkelijk in het gebied aanwezig?

Ja.

- Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?

Deze zijn niet aanwezig. 

- 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.



Balgoijse Polder   25

Literatuur
Berendsen, H.J.A., W. Hoek & E.A. Schorn 1995, Late Weichselian and holocene river 

channel changes of the rivers Rhine and Meuse in the central Netherlands (Land van 

Maas en Waal), Paläoklimaforschung 14 (Special issue 9), 151-171.

Cohen, K.M., W.Z. Hoek, H.J.A. Berendsen & H.F.J. Kempen 2009, Zand in banen - 

Zanddiepte-kaarten van het rivierengebied en het IJsseldal in de provincies Gelderland en 

Overijssel Provincie Gelderland Arnhem.

Cohen, K.M., E. Stouthamer, H.J. Pierik en A.H. Geurts 2012, Digitaal Basisbestand 

Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta, Utrecht.

(http://persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-nqjn-zl)

Goossens, E. & L.M.Flokstra 2008, Archeologiebeleid gemeente Wijchen, Weesp 

(RAAP-rapport 1828).

Hagens, D.T.P., J.H.F. Leuvering, S.M. Koeman & H. Kremer 2008, Bureauonderzoek 

en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen, Eindsestraat te Nederasselt, Doetinchem 

(Synthegra Rapport S083364).

Heunks, E. 2002, Gemeente Wijchen: een archeologische beleidsadvieskaart, Amsterdam 

(RAAP-rapport 797).

Hebinck, K.A. 2011, Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend 

veldonderzoek door middel van boringen voor Woordesestraat 4 te Lunen, gemeente 

Wijchen (Gld), Geldermalsen (ARC-Rapporten 2011-11).

Heunks, E. 2003, Plangebied Ecologische verbindingszone Heumen-Horssen; twee 

deelgebieden, gemeente Wijchen; een inventariserend archeologisch onderzoek, 

Amsterdam (RAAP-notitie 370).

Pons, L.J. 1957, De geologie, de bodemvorming en de waterstaatkundige ontwikkeling 

van het land van Maas en Waal en een gedeelte van het rijk van Nijmegen, Wageningen 

(Bodemkundige studies 3).

Ras, J. & L.R. van Wilgen 2007, Bureauonderzoeken Inventariserend Veldonderzoek 

door middel van grondboringen; Bouwplan Wegelaar 9, Balgoy, Gemeente Wijchen, 

Heinenoord (SOB Research rapport 496).

Vissinga, A. & I. Kaptein 2009, Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen 

(karterend) ter plaatse van een perceel aan de Rijdtsestraat te Wijchen, gemeente Wijchen 

(Gelderland), Heerenveen (Archeologische rapporten Oranjewoud 2009/77).



26	 Balgoijse Polder

Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).

Figuur 1.2 Situering plangebied (blauw gearceerd, bron: Top10 Kadaster). 

Figuur 1.3 Profiel van de geplande werkzaamheden (bron: Bestek Grontmij). 

Figuur 2.1 Geomorfologische kaart van het plangebied (Alterra).

Figuur 2.2 Bodemkaart van het plangebied (Alterra).

Figuur 2.3 Uitsnede Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta, 

plangebied in blauw (bron: Cohen et al. 2012).

Figuur 2.4 Uitsnede archeologische beleidskaart Gemeente Wijchen met het 

plangebied in blauw (bron: RAAP).

Figuur 2.5 Archeologische onderzoeksmeldingen (rood) op de Paleogeografische kaart 

van de Rijn-Maas Delta, plangebied in blauw (bron: Archis/Cohen et al. 2012).

Figuur 2.6 Uitsnede uit de Kadastrale Minuut van 1811-1832 met het plangebied (bij 

benadering) in blauw.

Figuur 2.7 Tijdstabel.

Figuur 3.1 Boorpunten met nummering op de lokale topografie (bron: Top25 Kadaster).

Figuur 3.2 Versimpelde interpretatie van het boorprofiel.

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Bijlage

Bijlage 1 Boorbeschrijvingen
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Boorbeschrijving Wijchen - Balgoijse Polder

boring: 1438-1
beschrijver: EH/PG, datum: 5-9-2013, X: 178.964,61, Y: 421.354,82, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,52, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, provincie: Gelderland, gemeente: Wijchen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 7,52 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 7,17 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, kalkloos

45 cm -Mv / 7,07 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 6,92 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv / 6,77 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 6,52 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

170 cm -Mv / 5,82 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 5,67 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, grijsbruin, enkele humuslagen, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 5,52 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: grindpunten

210 cm -Mv / 5,42 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak grindig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: ook h1

215 cm -Mv / 5,37 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 5,12 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 4,82 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 4,22 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 4,12 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

370 cm -Mv / 3,82 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak grindig, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: grof zand bijmenging

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,52 m +NAP

Bijlage 1 Boorbeschrijvingen
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Boorbeschrijving Wijchen - Balgoijse Polder

boring: 1438-2
beschrijver: EH/PG, datum: 5-9-2013, X: 178.938,39, Y: 421.397,37, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,26, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, provincie: Gelderland, gemeente: Wijchen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 7,26 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 6,91 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak grindig, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 6,26 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, oranjebruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

115 cm -Mv / 6,11 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

135 cm -Mv / 5,91 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 5,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, enkele kleilagen, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: mediaan zand: MF/MG - opm: terras?

200 cm -Mv / 5,26 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: MF/MG

 Einde boring op 250 cm -Mv / 4,76 m +NAP

boring: 1438-3
beschrijver: EH/PG, datum: 5-9-2013, X: 178.913,24, Y: 421.440,19, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,40, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, provincie: Gelderland, gemeente: Wijchen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 7,40 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 7,05 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 6,70 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 6,50 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

135 cm -Mv / 6,05 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: MG bijmenging

150 cm -Mv / 5,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranje, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: zeer vast zand op einde boring

 Einde boring op 250 cm -Mv / 4,90 m +NAP
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Boorbeschrijving Wijchen - Balgoijse Polder

boring: 1438-4
beschrijver: EH/PG, datum: 5-9-2013, X: 178.888,69, Y: 421.484,10, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,59, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, provincie: Gelderland, gemeente: Wijchen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 7,59 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 7,19 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: rommeling (bioturbatie?)

70 cm -Mv / 6,89 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

110 cm -Mv / 6,49 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

145 cm -Mv / 6,14 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

210 cm -Mv / 5,49 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegrijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

230 cm -Mv / 5,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: mediaan zand: MF/MG

270 cm -Mv / 4,89 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 4,09 m +NAP

boring: 1438-5
beschrijver: EH/PG, datum: 5-9-2013, X: 178.861,87, Y: 421.526,01, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,62, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, provincie: Gelderland, gemeente: Wijchen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 7,62 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 7,27 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: rommelig

55 cm -Mv / 7,07 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: zeer siltrijk

140 cm -Mv / 6,22 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: weinig zand

165 cm -Mv / 5,97 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

185 cm -Mv / 5,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

210 cm -Mv / 5,52 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 5,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 260 cm -Mv / 5,02 m +NAP
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Boorbeschrijving Wijchen - Balgoijse Polder

boring: 1438-6
beschrijver: EH/PG, datum: 5-9-2013, X: 178.836,76, Y: 421.569,06, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,91, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, provincie: Gelderland, gemeente: Wijchen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 7,91 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkeroranjebruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 7,51 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zeer stug

55 cm -Mv / 7,36 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 6,91 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 6,81 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

210 cm -Mv / 5,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, oranjebruin, matig grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 235 cm -Mv / 5,56 m +NAP

boring: 1438-7
beschrijver: EH/PG, datum: 5-9-2013, X: 178.812,07, Y: 421.611,73, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,90, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, provincie: Gelderland, gemeente: Wijchen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 7,90 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 7,50 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 7,40 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 6,90 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

160 cm -Mv / 6,30 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

185 cm -Mv / 6,05 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

225 cm -Mv / 5,65 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

245 cm -Mv / 5,45 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

255 cm -Mv / 5,35 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, blauwgrijs, enkele kleilagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: fijnzandig + kl van ks3

300 cm -Mv / 4,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

345 cm -Mv / 4,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: zeer vast / grind

 Einde boring op 355 cm -Mv / 4,35 m +NAP
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Boorbeschrijving Wijchen - Balgoijse Polder

boring: 1438-8
beschrijver: EH/PG, datum: 5-9-2013, X: 178.926,47, Y: 421.418,22, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,41, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
provincie: Gelderland, gemeente: Wijchen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 7,41 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 7,06 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 6,81 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 6,51 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde boring op 105 cm -Mv / 6,36 m +NAP

boring: 1438-9
beschrijver: EH/PG, datum: 5-9-2013, X: 178.901,42, Y: 421.461,61, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,44, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
provincie: Gelderland, gemeente: Wijchen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 7,44 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 7,09 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 6,84 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

80 cm -Mv / 6,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

95 cm -Mv / 6,49 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde boring op 105 cm -Mv / 6,39 m +NAP

boring: 1438-10
beschrijver: EH/PG, datum: 5-9-2013, X: 178.875,50, Y: 421.505,10, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,51, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: 
akker, provincie: Gelderland, gemeente: Wijchen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 7,51 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 7,16 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin

50 cm -Mv / 7,01 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

85 cm -Mv / 6,66 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: stug

140 cm -Mv / 6,11 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

150 cm -Mv / 6,01 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

175 cm -Mv / 5,76 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, oranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

205 cm -Mv / 5,46 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

225 cm -Mv / 5,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

 Einde boring op 300 cm -Mv / 4,51 m +NAP
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Boorbeschrijving Wijchen - Balgoijse Polder

boring: 1438-11
beschrijver: EH/PG, datum: 5-9-2013, X: 178.849,94, Y: 421.547,01, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,71, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
provincie: Gelderland, gemeente: Wijchen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 7,71 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 7,41 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 7,31 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 7,11 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, geelbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 6,91 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 6,51 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelbruin, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 125 cm -Mv / 6,46 m +NAP

boring: 1438-12
beschrijver: EH/PG, datum: 5-9-2013, X: 178.824,32, Y: 421.589,22, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,98, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
provincie: Gelderland, gemeente: Wijchen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol bv, opmerking: boring op lokale opduiking/verhoging

0 cm -Mv / 7,98 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

25 cm -Mv / 7,73 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 7,58 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, oranjebruin
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 7,48 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 7,18 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde boring op 125 cm -Mv / 6,73 m +NAP
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