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Samenvatting

In opdracht van het Waterschap Rivierenland heeft Archol een bureauonderzoek en 

verkennend booronderzoek uitgevoerd in Est, gemeente Neerijnen. Het onderzoek is 

bedoeld om vast te stellen of het terrein in aanmerking zou komen voor het aanleggen 

van een waterberging. Deze werkzaamheden zouden kunnen leiden tot aantasting van 

eventueel aanwezige archeologische waarden.

De conclusie van het bureauonderzoek is dat de hoge archeologische verwachting voor 

bewoningssporen uit alle perioden op basis van de beleidskaart, bijgesteld moet worden 

naar zeer laag. Wel dient er rekening gehouden worden met het feit dat een stroomgeul 

die door het gebied loopt zowel tijdens als na haar actieve fase een interessante locatie 

kan zijn geweest in het verder wel bewoonde landschap. Er bestaat namelijk een 

kleine kans op resten die te maken hebben met de exploitatie van de (rest)geul, zoals 

bijvoorbeeld vaartuigen, beschoeiingen, kadewerken of fuiken. Het gaat daarbij om 

resten die dateren uit de ijzertijd en Romeinse tijd en mogelijk ook de middeleeuwen. 

Het booronderzoek heeft de gespecificeerde archeologische verwachting bevestigd. 

Alle boringen duiden op een geulvulling op een bedding. 

Op basis van de vastgestelde lage archeologische verwachting worden geen 

aanbevelingen gedaan voor nader archeologisch onderzoek voorafgaand aan eventuele 

graafwerkzaamheden. Wel wordt geadviseerd om een inspectie uit te voeren na 

uitvoering van de werkzaamheden om zo op een zeer extensieve wijze eventueel 

aanwezige water-gerelateerde archeologische resten te prospecteren en te bergen.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van het Waterschap Rivierenland heeft Archol een bureauonderzoek en 

verkennend booronderzoek uitgevoerd in Est, gemeente Neerijnen (figuur 1.1). Het 

onderzoek is bedoeld om vast te stellen of het terrein in aanmerking zou kunnen 

komen voor het aanleggen van een waterberging. Deze werkzaamheden zouden 

kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Doel 

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

verwachte archeologische waarden en deze te toetsen in het veld. Op basis hiervan 

volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt ten noorden van het plaatsje Est in de gemeente Neerijnen. Het 

plangebied wordt aan de noordkant begrensd door de Bommelweg en aan de zuidkant 

door Het Nieuwe Achterom (figuur 1.2). Het terrein is momenteel in gebruik als 

grasland en met enkele hekwerken ingericht als paardenwei. Het maaiveld ligt tussen 

de 2,5 en 3,2 m +NAP. De geplande werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een 

waterberging. De exacte omvang van de ingreep is nog niet bekend, omdat de plannen 

nog in een vroeg stadium verkeren. Wanneer archeologische waarden in het gebied 

aangetroffen worden prefereert het Waterschap Rivierenland, behoud in-situ, en gaan 

de plannen op deze locatie mogelijk niet door en blijft het plangebied ongewijzigd.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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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 

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 

archeologischvooronderzoek. 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,

verkennendefase(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 resultaten kan het 

bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 
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Figuur 1.2 
Situering plangebied (plangebied in rood, 
bron luchtfoto: DKLN). 
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Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek en verkennend 

booronderzoek 

Projectnaam: Waterberging Est - Neerijnen

Archolprojectcode: WES1443

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 16 september 2013

Rapport gereed: 31 oktober 2013

Provincie: Gelderland

Gemeente: Neerijnen

Plaats: Est

Toponiem: Bommelweg / Het Nieuwe Achterom

Coördinaten gebied: 150189 / 429793 (centrumcoördinaat 

plangebied)

Kaartblad: 39D

Oppervlakte plangebied: ca. 1,2 ha.

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, K.B. te Velde 

(projectleider)

Bevoegd gezag: Gemeente Neerijnen , M. Smit

ARCHIS-

onderzoeksmeldingsnummer:

58345

Beheer en plaats van 

documentatie:

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van 

Gelderland / e-depot voor de Nederlandse 

archeologie (DANS)

Geomorfologie: Geul van meanderend afwateringsstelsel (2R11)

Bodem: Kalkhoudende ooivaaggronden van zware zavel 

en lichte klei met grondwatertrap IV (Rd90A-VI)

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

De gemeente Neerijnen heeft in september 2008 een archeologische waarden- 

en beleidskaart vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente.1 De 

archeologische waardenkaart met bijbehorende toelichting vormt de basis van het 

hier gepresenteerde bureauonderzoek. Voor de kaart is veel gedetailleerde informatie 

bij elkaar gebracht en reeds gecombineerd. Naast verschillende bodemkaarten en 

historische kaarten zijn ook gegevens van amateurarcheologen en gebiedsdeskundi-

gen verzameld en in de kaart verwerkt. 

Voor het bureauonderzoek is aanvullend onderzoek gedaan door middel van het 

raadplegen van historisch kaartmateriaal, het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(AHN), de bodemkaart, de geomorfologische kaart en de paleogeografische kaart 

van de Rijn-Maasdelta. 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) is te zien dat het plangebied zich op een 

oude geulvaneenmeanderendafwateringsstelsel (eenheid 2R11) bevindt. De geul 

is omgeven door een complex van rivieroeverwallen (eenheid 3K25). In de jonge 

rivierkleiafzettingen heeft zich in het hele plangebied een Ooivaaggrond ontwikkeld. 

Volgens de bodemkaart (figuur 2.2) gaat het om een Kalkhoudendeooivaaggrondenvan

zwarezavelenlichtekleimetgrondwatertrapIV. Een bodemtype dat ontstaat op de iets 

beter ontwaterde gronden in het rivierengebied. 

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 dit geval veel informatiever.2 Op de kaart is te zien dat het 

plangebied zich boven een aantal verschillende stroomgordels bevindt (figuur 2.3). Op 

de kaart zijn onder andere de Deil, Bommel en Est stroomgordels te zien. De meest 

relevante stroomgordel is die van de Est. Deze is het jongst en ligt boven de oudere 

Deil en Bommel stroomgordels of is daar doorheen gesneden. De Est was actief tussen 

3124 en 1860 BP (gekalibreerd 1307 v.Chr. – 261 n.Chr.). De einddatering in het midden 

van de derde eeuw na Christus betekent dat de geul in de Romeinse tijd nog actief was. 

Eerder gedane archeologische vondsten op deze stroomgordel zijn gedateerd in de 

ijzertijd en de Romeinse tijd.3 Met name uit de laatst genoemde periode zijn zeer veel 

vondsten bekend. 

1  Van Heeringen et al. 2008. 
2  Cohen et al. 2012.
3  Cohen et al. 2012, 47.

2
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Figuur 2.1 
Geomorfologische kaart van het plangebied 
(Alterra).

Figuur 2.2 
Bodemkaart van het plangebied (Alterra).
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N:\Lopende Projecten\1443 BO Waterberging Est - Neerijnen\2.uitwerking\1.sporen en structuren\mapinfo\Workspaces\AHN1.wor (16-Sep-13)

Figuur 2.3 
Uitsnede Digitaal Basisbestand Paleogeografie 
van de Rijn-Maas Delta, plangebied in rood 
(bron: Cohen et al. 2012).

Figuur 2.4 
Uitsnede Actueel Hoogtebestand Nederland 
met het plangebied in rood (bron: AHN).
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Op het AHN is duidelijk te zien dat het plangebied zich in een lager gelegen strook 

bevindt (figuur 2.4). De strook komt overeen met de op de geomorfologische kaart 

aangeduide geul (vergelijk figuur 2.1). Het lijkt te gaan om de restgeul van de Est 

stroomgordel die kennelijk nog steeds zichtbaar is in het landschap. 

2.3 Archeologisch en historisch kader

2.3.1 Gemeentelijke beleidskaart

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart ligt het plangebied binnen een zone 

met een hoge archeologische verwachting (oranje gebied op figuur 2.5). Een groot 

deel van deze zones op de beleidskaart valt samen met de ligging van stroomgordels 

in de ondergrond. De landschappelijke eigenschappen van deze gebieden worden 

daar zodanig geacht dat ze voor de mens in het verleden gunstig  omstandigheden 

boden voor bewoning en/of landbouw.4 De hoge verwachtingszone ter hoogte van 

het plangebied komt dan ook overeen met het gebied waar stroomgordels in de 

ondergrond zijn gekarteerd. 

Op de beleidskaart staan op kaartbijlage 7.1 op en rond het plangebied ook twee 

onderzoeksmeldingen en twee onderzoeken aangegeven.5 Deze worden hieronder bij 

de overige Archis gegevens kort toegelicht. 

2.3.2 Archis gegevens

Van het plangebied zelf zijn geen waarnemingen bekend. Wel zijn op ca. 200 meter ten 

noorden en ten zuiden van het plangebied meerdere waarnemingen geregistreerd in 

Archis (figuur 2.6). Het aantal meldingen is te groot om hier individueel te behandelen, 

maar het is duidelijk dat er een groot aantal waarnemingen zijn gedaan uit zowel de 

ijzertijd (blauw) als de Romeinse tijd (rood). Ten noorden van het plangebied gaat het 

vooral om meldingen van losse oppervlaktevondsten van munten, mantelspelden 

en aardewerk afkomstig van amateurarcheologen en de tracébegeleiding van de 

Betuweroute. Ten zuiden van het plangebied gaat het om meldingen van gravend 

4  Van Heeringen et al. 2008, 49-50.
5  Het gaat om onderzoeksmeldingen 19596 en 24361 en onderzoeken 13699 en 19032.
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Figuur 2.5 
Uitsnede archeologische beleidskaart 
Gemeente Neerijnen met het plangebied in 
rood (bron: Van Heeringen et al. 2008).



Est-NEErijNEN   15

Hoge indicatieve waarde
Middelhoge indicatieve waarde
Lage indicatieve waarde

Water
Bebouwd gebied

Niet gewaardeerd

IKAW



Archis
Indicatieve kaart van archeologische waarden

Romeins




Overige Archiswaarnemingen

Met dezelfde begin- en einddatering

IJzertijd

Middeleeuwen
























































































































































 












 



































 






































45.501

32.758

5.790

22.25419.596

45.501

32.758

5.790

22.25419.596

2.260

24.361

25.791

149500

149500

150000

150000

150500

150500

151000

151000

42
90

00

42
90

00

42
95

00

42
95

00

43
00

00

43
00

00

N

250m0

Overig

Plangebied

Onderzoeksmeldingen

Figuur 2.6 
Archis waarnemingen en onderzoeksmeld-
ingen op en rond het plangebied op de 
Indicatieve Kaart Archeologische Waarde 
(bron gegevens: Archis/IKAW/RCE)



16	 Est-NEErijNEN

archeologisch onderzoek. Die laatste meldingen hebben met name betrekking op 

nederzettingsresten uit de Romeinse tijd.

In het archeologisch informatiesysteem van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE) staan een aantal onderzoeken vermeld die betrekking hebben op het plangebied 

of direct daaraan grenzende percelen:

-	 Onderzoeksmelding	5790:	Dit betreft proefsleuvenonderzoek uit 2004 ten 

behoeve van de nieuwe rondweg van Est (Het Nieuwe Achterom). Hierbij werden 

op ca. 200 meter ten zuiden van het plangebied op een oeverwal bewoningsresten 

uit de Romeinse tijd aangetroffen.6 Tevens werd de randzone van het 

middeleeuwse dorp Est aangesneden. De vindplaatsen zijn in-situ behouden.

-	 Onderzoeksmelding	19596:	In 2006 is een klein booronderzoek (6 boringen) 

uitgevoerd ten zuidwesten van de kern van Est. In twee boringen werd een 

cultuurlaag aangetroffen.7

-	 Onderzoeksmelding	22254:	Dit betreft bureauonderzoek en verkennend 

booronderzoek uit 2007 op twee percelen ten zuiden van het plangebied, direct ten 

westen van Het Nieuwe Achterom. De in 2004 vastgestelde vindplaatsen (zie OM 

5790) konden niet worden vastgesteld. Geadviseerd is om een proefsleuvenonder-

zoek uit te voeren.8

-	 Onderzoeksmelding	24361:	In het kader van de herziening van een verouderd 

bestemmingsplan is in 2007 een bureauonderzoek uitgevoerd naar de 

archeologische verwachting van de kern en de directe omgeving van het dorp 

Est. Ook (een deel van) het in dit rapport onderzochte plangebied viel binnen het 

onderzoeksgebied. Het plangebied heeft daarbij een middelhoge archeologische 

verwachting gekregen op alle perioden vanaf de bronstijd. Het grootste deel 

van de rest van het grondgebied van Est heeft daarbij een hoge archeologische 

verwachting gekregen.9 

-	 Onderzoeksmelding	25791:	Aan de Karnheuvelsestraat heeft in 2008 een 

klein proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden op de plek waar eerder al een 

booronderzoek werd uitgevoerd (zie OM 22254). Er werden vier vindplaatsen 

aangetroffen: de randzone van de eerder al bekende en onder de rondweg gelegen 

Romeinse nederzetting, een nederzettingsterrein uit de midden- en late ijzertijd, 

een moatedsite (’t Huis) uit de 13e -14e eeuw en bewoningssporen uit de 10e tot 

begin 13e eeuw.10

-	 Onderzoeksmelding	32758:	Direct ten westen van de hiervoor genoemde melding 

is in hetzelfde jaar en booronderzoek uitgevoerd. Er werden 13 boringen gezet, 

waarmee vermoedelijk een nederzetting uit de Romeinse tijd werd aangeboord.11

-	 Onderzoeksmelding	45501:	Bij een booronderzoek uit 2011 in het zuidwesten 

van Est werd een cultuurlaag aangeboord van 75 tot 195 cm dik. De laag bevatte 

aardewerk uit de Late Middeleeuwen. Geadviseerd werd het uitgraven van de 

geplande bouwput archeologisch te begeleiden.12

Aan het bij onderzoeksmelding 5790 vermelde proefsleuvenonderzoek is twee 

jaar eerder ook een booronderzoek voorafgegaan. Het onderzoek is niet in Archis 

6  Verhelst et al. 2005. Zie ook Archis-waarneming 404645.
7  Fijma 2007.
8  Verhelst 2007.
9  Fijma 2009.
10  Tump et al. 2008.
11  Flokstra 2009.
12  Hebinck 2011.
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aangemeld, maar er blijkt wel een rapport beschikbaar te zijn.13 Tijdens het 

booronderzoek is in enkele boringen direct ten zuiden van het plangebied, waar nu 

Het Nieuwe Achterom loopt, een cultuurlaag aangetroffen van ca. 25 cm dik.14 De 

laag bevindt zich op een diepte van ca. 90 cm –Mv. Deze zone werd geïnterpreteerd 

als geulvulling of crevasseafzetting. Er zijn geen archeologische indicatoren in 

aangetroffen.

2.3.3 Historisch kaartmateriaal

De lage plek in het landschap zal geen aantrekkelijke bewoningslocatie zijn geweest. 

Op diverse historische kaarten vanaf 1811 is te zien dat het plangebied onbewoond 

is. Uit het Minuutplan van Est en Opijnen uit 1811 en de daarbij behorende 

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) is op te maken dat het gebied ten zuiden van 

de Bommelweg, dan nog Bommelse Straat geheten, in gebruik is als weiland.15

Ook op de daarop volgende Topografische Militaire Kaarten van 1830-1850, 1872, 1897 

en 1894 is het gebied leeg. Op alle kaarten is te zien dat de verlande restgeul als een 

groene strook in het landschap ligt en nergens is bebouwd, zoals hier geïllustreerd met 

de Bonnekaart uit 1901-1925 (figuur 2.7).

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

De gehele stroomgordel van Est heeft op de archeologische beleidskaart van de 

gemeente Neerijnen een hoge archeologische verwachting gekregen. Hierbij lijkt 

echter geen rekening te zijn gehouden met de ligging van de restgeul, zoals die staat 

aangegeven op de geomorfologische kaart en is af te lezen van het AHN. De overige 

delen van de stroomgordel, de oeverwallen, hebben een grote aantrekkingskracht 

gehad op de bevolking uit de ijzertijd en Romeinse tijd, zoals blijkt uit de verspreiding 

van Archis-waarnemingen (figuur 2.6). Deze verspreiding laat echter ook zien dat 

er juist ter hoogte van de restgeul geen waarnemingen zijn gedaan. Gezien de 

13  Fijma 2003.
14  Fijma 2003, 14.
15  Kadasterkaart 1811-1832, Est en Opijnen, Gelderland, Sectie B, blad 01.
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Figuur 2.7 
Uitsnede uit de Bonnebladen van Enspijk en 
Tiel uit 1901-1925 met het plangebied in rood.
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einddatering van de actieve fase van de stroomgeul van de Est in het midden van de 

derde eeuw na Christus zal de restgeul nog tot ver na de Romeinse tijd waterhoudend 

en zeer nat zijn geweest. De restgeul ligt nog steeds als een laag “dal” in het landschap 

en is tot op de dag van vandaag, getuige ook de historische kaarten, weinig in trek als 

bewoningslocatie. 

Al het bronmateriaal in acht genomen moet de archeologische verwachting voor 

bewoningssporen uit alle perioden worden bijgesteld naar zeer laag. Wel dient er 

rekening gehouden worden met het feit dat de stroomgeul zowel tijdens als na haar 

actieve fase een interessante (bevaarbare) locatie kan zijn geweest in het verder wel 

bewoonde landschap. Er bestaat een kleine kans op resten die te maken hebben 

met de exploitatie van de (rest)geul, zoals bijvoorbeeld vaartuigen, beschoeiingen, 

kadewerken of fuiken. Het gaat daarbij om resten die dateren uit de ijzertijd en 

Romeinse tijd, maar mogelijk ook de middeleeuwen. 
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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 het plangebied verwachte restgeul aan te tonen. 

Daarnaast heeft het booronderzoek tot doel om eventuele bodemverstoringen in het 

plangebied in kaart te brengen.

Specifieke vraagstellingen die met het booronderzoek beantwoord moeten worden 

zijn:

- Hoezietdegeologische/bodemkundigeopbouwvanhetplangebiederuit?

- Isdeopbasisvanhetbureauonderzoekverwachterestgeuldaadwerkelijkinhet

gebiedaanwezig?

- Isdebodemopbouwinhetplangebiedzodanigdatarcheologischvervolgonderzoek

zinvolis?

- Opwelkedieptebevindenzichdearcheologischinteressantelagen?

- Indienvindplaatsenwordenaangetroffen:watisdediepteligging,dikteen

stratigrafischepositievandearcheologischelaagwaarindearcheologische

indicatorenzijnaangetroffen?

3.2 Methodiek 

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

Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol4003: SpecificatieInventariserend

VeldonderzoekVS03 van de KNA 3.2. De boringen zijn gezet in drie raaien met 50 meter 

tussen de boringen. Hoewel in eerste instantie werd gedacht aan twee raaien in een 

grid van 50 x 40 meter is de strategie in het veld aangepast vanwege de onregelmatige 

vorm van het plangebied. Hierdoor is een enigszins afwijkend grid ontstaan, maar 

is wel een grotere dekking (meer boringen) verkregen (figuur 3.1). In totaal zijn 12 

verkennende boringen gezet. Alle raaien liggen min of meer oost-west georiënteerd. 

De meest noordelijke raai A (boring 1 t/m 4) volgt de grenzen van het plangebied. 

Raai B (boring 5 t/m 8 en 12) ligt parallel aan raai A met een tussenafstand van 30 

meter. De raai is 25 meter versprongen ten opzichte van raai A. Raai C (boring 9 t/m 

11) ligt 20 meter ten zuiden van raai B en is ook weer 25 versprongen ten opzichte van 

raai B. Tussen boring 5 en 6 is een extra boring (boring 12) gezet, vanwege een in het 

veld geobserveerde verhoging van het maaiveld. Ter hoogte van boring 5 is een extra 

controle boring gezet (zie verderop). Vanwege de aanwezigheid van een gasleiding 

en twee hoge druk rioolleidingen is de meest westelijke 25 m van het plangebied niet 

verkend.

De locatie en de hoogte van de boringen is vastgelegd met behulp van het Differential 

Global Positioning System (DGPS) met een nauwkeurigheid < 3 cm. Alle boringen 

zijn tot 1,25 m –Mv uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en 

daarna met een guts met een diameter van 3 cm tot in het beddingzand. 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 (stroomgordel- en restgeulafzettingen). Daarnaast kunnen grote nederzet-

tingsterreinen met een vondstlaag opgespoord worden. Deze methode is niet geschikt 

3
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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

EckhartHeunks

Het booronderzoek heeft een gedetailleerd beeld opgeleverd van de paleolandschap-

pelijke opbouw en van de hieraan te relateren archeologische verwachting. Deze sluit 

goed aan op de bevindingen van het bureauonderzoek.

Alle boringen worden gekenmerkt door een geulachtige profielopbouw (zie bijlage 1). 

Kenmerkend hiervoor is een slappe kleiige vulling, een hoog gelegen reductieniveau 

(rond 1,0 m –Mv) en het voorkomen van humus, verspoeld hout en andere 

plantenresten in het gereduceerde deel van het profiel. Plaatselijk zijn venige lagen 

aangetroffen die wijzen op langdurige stilstandfasen in de sedimentatie en een zeer 

geleidelijke vulling van de restgeul. Opvallend is de vrij ondiepe ligging van de top van 

de grofzandige beddingafzettingen (zie figuur 3.1). In de zone tegen de noordgrens van 

het plangebied ligt de top van het zand rond 2,0 m –Mv. In het middendeel ligt de top 

rond 1,75 m –Mv, en in de meest zuidoostelijke zone is dit niveau reeds aangetroffen 

rond 1,25 - 1,5 m –Mv. Ondanks deze hoge ligging is ook hier duidelijk sprake van 

een restgeulsituatie met sterk gereduceerde profielen en een slappe kleiige toplaag. 

De aangetroffen profielopbouw sluit zeer goed aan op de verwachte restgeul die in 

het huidige oppervlaktereliëf zeer goed te volgen is (zie figuur 2.4). De restgeul ligt 

ter hoogte van het plangebied circa 1,0 meter lager dan omliggende gronden. Ook 

de vastgestelde variatie in diepteligging van de zandtop past in dit beeld met in de 

buitenbocht (noordzijde) de diepste waarden en in de binnenbocht (zuidoostzijde) 

de hoogste waarden. Dit meest zuidoostelijke deel ligt weliswaar dicht nabij de 
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aangrenzende hoger gelegen kronkelwaard net buiten het gebied, maar lijkt toch gelijk 

met het overige deel van de restgeul maar langzaam te zijn dichtgeslibd.
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Conclusie

PepijnvandeGeer/EckhartHeunks

4.1 Conclusie

Op basis van het bureauonderzoek is vastgesteld dat voor het plangebied een lage 

archeologische verwachting geldt. Dit is in tegenstelling tot de verwachting die het 

gebied heeft meegekregen op de archeologische beleidskaart. Dit is vooral het gevolg 

van de ligging van een restgeul ter plaatse die in de beleidskaart niet is meegewogen 

bij het bepalen van de archeologische verwachting. Binnen een laag gelegen restgeul 

als deze is de kans op het aantreffen van nederzettingssporen laag te noemen. Het 

gebied was simpelweg te nat voor bewoning, zeker in relatie tot de hoger gelegen 

omliggende gronden. Dit sluit aan op de  resultaten van het booronderzoek. In de 

boringen ontbreken archeologische indicatoren en ook  cultuurlagen/bodemhorizonten 

zijn niet aangetroffen. Specifiek deze restgeul lijkt na buitenwerking treden in de 

Romeinse tijd maar zeer langzaam dichtgeslibd en tot in de Late Middeleeuwen 

en mogelijk later nog watervoerend te zijn geweest. Uitgaand van een omliggend 

intensief benut cultuurlandschap met veel bewoningssporen vanaf de Romeinse tijd, 

zal de restgeul in deze lange periode benut kunnen zijn geweest als vaarwater,  was- en 

werkplaats, viswater,  drinkwatervoorziening, of allerhande andere water-gerelateerde 

functies. 

Uitgaand van bovenstaande functies en gegeven de hoge dichtheid aan nederzettings-

sporen in de omliggend hoger gelegen gronden kan de aanwezigheid van zogenaamde 

water-gerelateerde archeologische resten in het plangebied niet worden uitgesloten. 

dergelijke resten zijn door middel van een regulier booronderzoek veelal niet  op te 

sporen vanwege het lokale voorkomen ervan (puntobjecten). De kans hierop wordt 

voor het plangebied echter niet specifiek hoog geacht gezien het ontbreken van 

bewoningssporen/huislocaties direct grenzend aan de restgeul.

4.2 Advies

Op basis van de vastgestelde lage archeologische verwachting, het ontbreken van 

bekende vindplaatsen en aanwijzingen voor de aanwezigheid van overige cultuurhis-

torische resten worden in het kader van een zorgvuldige Archeologische Monumenten 

Zorg geen aanbevelingen gedaan voor nader archeologische onderzoek voorafgaand 

aan eventuele graafwerkzaamheden. 

Hoewel de kans hierop klein is, vraagt de mogelijke aanwezigheid van goed 

geconserveerde water-gerelateerde archeologische resten om nadere maatregelen. 

Het gaat om structuren en objecten waarvan de ligging moeilijk op voorhand te 

bepalen is door middel van regulier karterend veldonderzoek. Uitgaande van een lage 

verwachting is het advies de aannemer voorafgaand aan het werk te attenderen op de 

mogelijke aanwezigheid van archeologische resten, op de kenmerken daarvan, en de te 

nemen stappen bij het aantreffen daarvan. Deze handeling betreft feitelijk een actieve 

uitwerking van de meldingsplicht (artikel 53, Monumentenwet 1988). 

Daarnaast is het advies de graafwerkzaamheden na uitvoering te inspecteren 

(inspectie na uitvoering). Het doel daarvan is om op een extensieve wijze mogelijk 

aanwezige archeologische resten te prospecteren en te bergen, zodat meer informatie 

kan worden verkregen over de archeologische potentie van dergelijke, in archeologisch 

opzicht weinig bekende landschappen. Het betreft niet-gravend archeologisch 

4



24	 Est-NEErijNEN

onderzoek waarvoor geen Programma van Eisen noodzakelijk is. Wel dient de gevolgde 

werkwijze te worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. 

Met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied is het voor het Waterschap 

Rivierenland wellicht interessant om bij de inrichting van de waterberging aan te haken 

op de bestaande natuurlijke situatie van de restgeul. Dit zou bijvoorbeeld kunnen 

gebeuren door de restgeul feitelijk weer te herstellen in de staat zoals hij was toen de 

geul nog actief was. Dat wil zeggen: een brede geul, over de gehele lengte en breedte 

van het plangebied, waarbij de bodem richting de binnenbocht in het zuiden van de 

restgeul omhoog komt. Afhankelijk van het gewenste volume kan worden gedacht aan 

een ontgronding tot op het beddingzand (zie daarvoor ook figuur 3.1).

4.3 Beantwoording onderzoeksvragen 

- Hoezietdegeologische/bodemkundigeopbouwvanhetplangebiederuit?

Het plangebied wordt gekenmerkt door een geulachtige profielopbouw. Kenmerkend 

hiervoor is een slappe kleiige vulling en een hoog gelegen reductieniveau. Plaatselijk 

zijn venige lagen aangetroffen die wijzen op langdurige stilstandfasen in de 

sedimentatie en een zeer geleidelijke vulling van de restgeul. Opvallend is de vrij 

ondiepe ligging van de top van de grofzandige beddingafzettingen.

- Isdeopbasisvanhetbureauonderzoekverwachterestgeuldaadwerkelijkinhet

gebiedaanwezig?

Ja, in alle boringen is de restgeul aangetroffen.

- Isdebodemopbouwinhetplangebiedzodanigdatarcheologischvervolgonderzoek

zinvolis?

Nee. Er wordt alleen een inspectie na uitvoering geadviseerd (zie paragraaf 4.2).

- Opwelkedieptebevindenzichdearcheologischinteressantelagen?

Met betrekking tot de water-gerelateerde archeologische resten is feitelijk de gehele 

restgeul interessant.

- Indienvindplaatsenwordenaangetroffen:watisdediepteligging,dikteen

stratigrafischepositievandearcheologischelaagwaarindearcheologische

indicatorenzijnaangetroffen?

Niet van toepassing.
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).

Figuur 1.2 Situering plangebied (plangebied in rood, bron luchtfoto: DKLN). 

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 rood (bron: Cohen etal. 2012).

Figuur 2.4 Uitsnede Actueel Hoogtebestand Nederland met het plangebied in rood 

(bron: AHN).

Figuur 2.5 Uitsnede archeologische beleidskaart Gemeente Neerijnen met het 

plangebied in rood (bron: Van Heeringen etal.2008).

Figuur 2.6 Archis waarnemingen en onderzoeksmeldingen op en rond het plangebied 

op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarde (bron gegevens: Archis/IKAW/RCE)

Figuur 2.7 Uitsnede uit de Bonnebladen van Enspijk en Tiel uit 1901-1925 met het 

plangebied in rood.

Figuur 2.8 Tijdstabel.

Figuur 3.1 Boorpunten met nummering en zanddiepte op de zanddieptekaart.

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Bijlagen
Bijlage 1 Boorbeschrijvingen
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Boorbeschrijving Waterberging Est - Neerijnen

boring: 1443-1
beschrijver: EH/PG, datum: 16-9-2013, X: 150.297,93, Y: 429.830,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,51, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Neerijnen, plaatsnaam: Est, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,51 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 2,36 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 2,21 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 2,06 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 1,96 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 1,91 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 1,21 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, slap, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,01 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele veenlagen, slap, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 0,71 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, slap, schelpengruis, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

225 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer grof, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 0,49 m -NAP

Bijlage 1 Boorbeschrijvingen
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Boorbeschrijving Waterberging Est - Neerijnen

boring: 1443-2
beschrijver: EH/PG, datum: 16-9-2013, X: 150.248,26, Y: 429.824,51, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,69, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Neerijnen, plaatsnaam: Est, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,69 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,34 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

65 cm -Mv / 2,04 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 1,69 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 1,39 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,19 m +NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruingrijs, bosveen, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 0,89 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele veenlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

225 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, grijs, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: vast zand

 Einde boring op 300 cm -Mv / 0,31 m -NAP

boring: 1443-3
beschrijver: EH/PG, datum: 16-9-2013, X: 150.198,86, Y: 429.820,42, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,76, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Neerijnen, plaatsnaam: Est, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,76 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 2,56 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

40 cm -Mv / 2,36 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

95 cm -Mv / 1,81 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv / 1,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele veenlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 0,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, grijs, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 0,26 m +NAP
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Boorbeschrijving Waterberging Est - Neerijnen

boring: 1443-4
beschrijver: EH/PG, datum: 16-9-2013, X: 150.149,02, Y: 429.816,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,91, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Neerijnen, plaatsnaam: Est, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,91 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: 1 spik. rood puin

35 cm -Mv / 2,56 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 2,31 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 2,01 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 1,61 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,11 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,01 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 270 cm -Mv / 0,21 m +NAP

boring: 1443-5
beschrijver: EH/PG, datum: 16-9-2013, X: 150.130,76, Y: 429.784,39, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,86, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Neerijnen, plaatsnaam: Est, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,86 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 2,61 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 1,86 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, slap, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment verbrand bot

120 cm -Mv / 1,66 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 1,31 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijs, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 1,21 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 260 cm -Mv / 0,26 m +NAP
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Boorbeschrijving Waterberging Est - Neerijnen

boring: 1443-6
beschrijver: EH/PG, datum: 16-9-2013, X: 150.182,41, Y: 429.788,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,97, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Neerijnen, plaatsnaam: Est, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,97 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,67 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

80 cm -Mv / 2,17 m +NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

110 cm -Mv / 1,87 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 1,67 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,27 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijs, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,17 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 270 cm -Mv / 0,27 m +NAP

boring: 1443-7
beschrijver: EH/PG, datum: 16-9-2013, X: 150.230,97, Y: 429.792,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,92, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Neerijnen, plaatsnaam: Est, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,92 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,57 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

55 cm -Mv / 2,37 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

120 cm -Mv / 1,72 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 1,62 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele humuslagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 1,37 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,12 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,02 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer grof, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,92 m +NAP
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Boorbeschrijving Waterberging Est - Neerijnen

boring: 1443-8
beschrijver: EH/PG, datum: 16-9-2013, X: 150.280,02, Y: 429.798,23, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,91, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Neerijnen, plaatsnaam: Est, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,91 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 2,66 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

55 cm -Mv / 2,36 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, slap
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

110 cm -Mv / 1,81 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,31 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, bruingrijs, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 1,16 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,91 m +NAP

boring: 1443-9
beschrijver: EH/PG, datum: 16-9-2013, X: 150.307,11, Y: 429.783,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 3,17, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Neerijnen, plaatsnaam: Est, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,17 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,82 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin

55 cm -Mv / 2,62 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

65 cm -Mv / 2,52 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

80 cm -Mv / 2,37 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

115 cm -Mv / 2,02 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele humuslagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 1,92 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, bruingrijs, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,67 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,57 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,17 m +NAP
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Boorbeschrijving Waterberging Est - Neerijnen

boring: 1443-10
beschrijver: EH/PG, datum: 16-9-2013, X: 150.259,40, Y: 429.774,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 3,12, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Neerijnen, plaatsnaam: Est, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,12 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,77 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

80 cm -Mv / 2,32 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: laklaag??

85 cm -Mv / 2,27 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 2,12 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

125 cm -Mv / 1,87 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 1,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,62 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,12 m +NAP

boring: 1443-11
beschrijver: EH/PG, datum: 16-9-2013, X: 150.224,65, Y: 429.766,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 3,16, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Neerijnen, plaatsnaam: Est, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,16 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 2,71 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

55 cm -Mv / 2,61 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 2,56 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 2,26 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: laklaag??

95 cm -Mv / 2,21 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, slap, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

115 cm -Mv / 2,01 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, slap, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 1,81 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,16 m +NAP
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Boorbeschrijving Waterberging Est - Neerijnen

boring: 1443-12
beschrijver: EH/PG, datum: 16-9-2013, X: 150.158,22, Y: 429.786,36, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 3,13, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Neerijnen, plaatsnaam: Est, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,13 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,83 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

80 cm -Mv / 2,33 m +NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

110 cm -Mv / 2,03 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 1,83 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,43 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijs, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,13 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 0,63 m +NAP



34	 Est-NEErijNEN


	Rapport 218_omslag_v3_web
	Rapport 218_binnenwerk_v3.pdf

