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Samenvatting

In opdracht van het Waterschap Rivierenland heeft Archol een archeologisch 

bureauonderzoek en karterend booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied 

Struinweg & NVO Fort Nieuwe Steeg in De Laar, gemeente Lingewaal. Aanleiding voor 

het archeologisch onderzoek is het voornemen om de binnen het plangebied gelegen 

watergang te verbreden en te verbeteren met natuurvriendelijke oevers. Hierbij wordt 

de bodem over een traject van circa 1,2 km met breedte van 6 m tot een diepte van 

maximaal 60 cm verstoord. 

Op basis van het bureauonderzoek werden in de ondergrond van het onderzoeksge-

bied de Gellicum-stroomgordel en bijbehorende oeverafzettingen verwacht, afgedekt 

door een laag overslagafzettingen van doorbraken van de Linge. Voor het gebied gold 

een middelhoge- tot hoge archeologische verwachting voor bewoningsresten uit de 

ijzertijd tot en met de middeleeuwen. 

De resultaten van het booronderzoek wijken echter sterk af van wat op basis van 

het bureauonderzoek verwacht werd. Beddingzand van de Gellicum-stroomgordel 

en bijbehorende oeverafzettingen zijn niet aangetroffen. In plaats daarvan blijkt de 

bovenste 100 tot 150 cm van de bodem te bestaan uit komklei, met aan de basis 

daarvan een venige en humusrijke laag van 20 tot 50 cm. Onder dit pakket bevinden 

zich dieper gelegen oever- en crevasse-afzettingen van oudere riviersystemen.

Op basis van deze afwijkende landschappelijke resultaten dient ook de archeologische 

verwachting worden aangepast. De middelhoge tot hoge archeologische verwachting 

die voor de stroomgordelafzettingen geldt is niet houdbaar voor de aangetroffen 

komafzettingen. Voor de komafzettingen geldt een lage archeologische verwachting. 

Op de dieper gelegen siltige en zandige afzettingen zouden eventueel archeologische 

resten uit het neolithicum verwacht kunnen worden. Deze resten worden bij de 

geplande verstoringsdiepte van 60 cm – Mv echter niet bedreigd. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van het Waterschap Rivierenland heeft Archol een archeologisch 

bureauonderzoek en karterend booronderzoek uitgevoerd in het plangebied Struinweg 

& NVO Fort Nieuwe Steeg in De Laar, gemeente Lingewaal (fig. 1.1). Aanleiding voor 

het archeologisch onderzoek is het voornemen om de binnen het plangebied gelegen 

watergang te verbreden en te verbeteren met natuurvriendelijke oevers. Hierbij wordt 

de bodem over een traject van circa 1,2 km met breedte van 6 m tot een diepte van 

maximaal 60 cm verstoord. Om een vergunning voor deze ontgronding te krijgen 

is archeologisch onderzoek nodig, aangezien eventueel aanwezige archeologische 

waarden bij de voorgenomen werkzaamheden in het gebied kunnen worden verstoord. 

Doel van het onderzoek is enerzijds een specifiek ver wachtingsmodel op te stellen over 

bekende en verwachte archeologische waarden en dit te toetsen door middel van een 

verkennend booronderzoek. Anderzijds is het karterend booronderzoek is er op gericht 

daadwerkelijke archeologische vindplaatsen op te sporen en te begrenzen. Op basis 

hiervan volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt in het noordoosten van de gemeente Lingewaal. Het betreft 

een ca. 1,2 km lange, oost-west lopende watergang, gelegen tussen de Haaftensche 

Molenvliet in het oosten en Fort Nieuwe steeg in het Westen. 

Het plangebied is momenteel reeds in gebruik als watergang, welke wordt geflankeerd 

door gras-/ akkerland en bosland. Het huidige maaiveld bevindt zich op 0,65 – 0,9 

m + NAP. De voorgenomen ingreep bestaat uit de aanleg van enkele dammen met 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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duikers, het verbreden van de watergang en het verbeteren ervan, door de aanleg 

van natuurlijke oevers. Hierbij wordt de bodem ten noorden en zuiden van de huidige 

watergang over een breedte van 6 m ontgraven tot een diepte van maximaal 60 cm. 

Het plangebied bestaat volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente 

Lingewaal uit terreindelen waaraan lage-, middelhoge- en hoge archeologische 

verwachtingen zijn toegekend.1 De terreindelen met een lage verwachtingswaarde 

hoeven niet archeologisch onderzocht te worden. In de terreindelen met een 

middelhoge en hoge archeologische verwachting dient archeologisch onderzoek 

plaats te vinden bij verstoring dieper dan 30 cm, in een gebied groter dan 100 m2 (hoge 

verwachting) of 500 m2 (middelhoge verwachting). Deze terreindelen liggen in de 

oostelijke 300 m van het plangebied (i.e. het onderzoeksgebied) (fig. 1.2).2 Hier wordt 

alleen de noordelijke oever van de watergang verbeterd. De zuidelijke oever blijft 

ongewijzigd.

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 

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, 

karterende fase. Het bureauonderzoek geeft een samenvatting van wat er in 

archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. Het 

1  Schrijvers & Deunhouwer 2011.
2  Schrijvers & Deunhouwer 2011.
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Situering plangebied en onderzoeksgebied 
(plangebied in rood, onderzoeksgebied in 
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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. 

Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek en 

booronderzoek (verkennende en karterende 

fase)

Projectnaam: De Laar, Struinweg & NVO Fort Nieuwe steeg

Archolprojectcode: LSF1450

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Rapport gereed:  18 november 2013

Provincie: Gelderland

Gemeente: Lingewaal

Plaats: De Laar

Toponiem: Struinweg & NVO Fort Nieuwe Steeg

Coördinaten gebied: 138160/ 430890 (centrumcoördinaat onder-

zoeksgebied)

Kaartblad: 38H

Oppervlakte plangebied: circa 7200 m2

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland

Contactpersoon: dhr. H. Thuinte

Bevoegd gezag: Gemeente Lingewaal

Adviseur: drs. H.J. van Oort (regio-archeoloog 

Rivierenland).

Provincie Gelderland

Adviseur: drs. S. van Roode (provinciaal 

archeoloog)

ARCHIS-

onderzoeksmeldingsnummer:

58784

Beheer en plaats van documentatie: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van 

Gelderland / e-depot voor de Nederlandse 

archeologie (DANS)

Geomorfologie: Rivierkomvlakte (1M23)

Bodem: Kalkloze poldervaaggrond van zware klei 

(Rn44C)

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

De gemeente Lingewaal beschikt sinds 2008 over een eigen gemeente dekkende 

archeologische waarden-, verwachtings- en beleidskaart.3 Voor de kaart is veel 

gedetailleerde informatie bij elkaar gebracht en reeds gecombineerd. Naast 

verschillende bodemkaarten en historische kaarten zijn ook gegevens van amateurar-

cheologen en gebiedsdeskundigen verzameld en in de kaart verwerkt. 

In 2011 is de kaart geactualiseerd aan de hand van een herziene verzie van de 

Zanddieptekaart van de provincie Gelderland en een detaillering van de stroomgor-

delkaart van Berendsen & Stouthammer.4 Voor het bureauonderzoek is allereerst 

de archeologische waarden-, verwachtings- en beleidskaart bestudeerd. Aanvullend 

onderzoek is gedaan door middel van het raadplegen van historisch kaartmateriaal, 

het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), de bodemkaart, de geomorfo-

logische 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. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) 3.2, protocol 4002.

2.2 Landschappelijk kader

Het onderzoeksgebied bevindt zich in het Midden-Nederlandse rivierengebied. Op 

de geomorfologische kaart (fig. 2.1) is te zien dat het onderzoeksgebied zich in een 

rivierkomvlakte (eenheid 1M23) bevindt. In de kleiige afzettingen heeft zich in het hele 

onderzoeksgebied een Kalkloze poldervaaggrond ontwikkeld (fig. 2.2).

Volgens de herziene archeologische waarden- en verwachtingskaart, die gebaseerd 

is op de nieuwe paleografische kaart van de Rijn-Maas delta (fig. 2.3), bevindt zich in 

het onderzoeksgebied de noordelijke oeverzone van de meandergordel van Gellicum.5 

De zandbaan met beddingafzettingen zou het meest oostelijke deel van het onder-

zoeksgebied over een lengte van circa 40 meter raken of net ten zuiden ervan liggen.6 

De meandergordel van Gellicum was actief tussen 612 – 272 v.Chr. Het beddingzand 

bevindt zich binnen 1,8 m beneden maaiveld; de top van de stroomgordel zal zich 

vrijwel aan het maaiveld bevinden.7 De mogelijk aanwezige oeverafzettingen van 

de meandergordel van Gellicum worden afgedekt door kleiige komafzettingen, 

vermoedelijk van het komgebied van de Linge. Op het AHN is te zien dat het 

plangebied zich in een vlak gebied bevindt, zonder opvallende hoogteverschillen. Het 

maaiveld bevindt zich tussen 0,7 en 1,3 m + NAP.

3  Roode & Goossens 2008.
4  Schrijvers & Deunhouwer 2011.
5  Cohen et al. 2012.
6  Schrijvers & Deunhouwer 2011.
7  Cohen et al. 2012.
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Figuur 2.1 
Geomorfologische kaart van het onderzoeks-
gebied (Alterra).

Figuur 2.2 
Bodemkaart van het onderzoeksgebied 
(Alterra).
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2.3 Archeologisch en historisch kader

2.3.1 Gemeentelijke beleidskaart

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart ligt het plangebied grotendeels in 

een zone met lage archeologische verwachting. Het oostelijk deel van het plangebied, 

het onderzoeksgebied, bevindt zich merendeels in een zone met een middelhoge 

archeologische verwachting. In het oosten valt circa 40 strekkende meter van het 

onderzoeksgebied in een zone met hoge verwachting (fig. 2.4). De hoge verwachting 

hangt samen met de ligging van de stroomgordel van Gellicum. De middelhoge 

verwachting betreft het gebied met de bijbehorende oeverwallen. De middelhoge 

en hoge verwachtingswaarde hangt samen met de relatief hoge ligging van de 

stroomgordel. De gordel, die actief was tussen 612-272 v.Chr, was aantrekkelijk voor 

bewoning vanaf de ijzertijd, wat bevestigd wordt door de tijdens opgravingen in de 

gemeente Geldermalsen aangetroffen archeologische vindplaatsen.8 In de gemeente 

Lingewaal zijn echter nog geen vondsten bekend. Ook uit de Romeinse tijd zijn nog 

maar weinig vondsten bekend in de gemeente Lingewaal. Wel is er een vondst gedaan 

op de meandergordel van Spijk, die feitelijk tot hetzelfde complex behoord.9 Het is 

onduidelijk in hoeverre de meandergordel in de middeleeuwen nog bewoonbaar was. 

In deze periode lijkt de bewoning zich meer te concentreren in dorpskernen langs de 

Linge en de Waal.10

8  Roode & Goossens 2008, 106.
9  Roode & Goossens 2008, 126.
10  Roode & Goossens 2008, 126. Roode & Goossens 2008, 126.

Figuur 2.3 
Uitsnede Digitaal Basisbestand 
Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta, 
onderzoeksgebied in blauw (bron: Cohen et 
al. 2012).
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2.3.2 Archis gegevens

Er zijn geen archeologische gegevens bekend uit het onderzoeksgebied. De meest 

dichtstbijzijnde archeologische waarnemingen bevinden zijn op een afstand van circa 

1,5 km. Wel zijn op korte afstand van het onderzoeksgebeid enkele onderzoeken 

geregistreerd (fig. 2.5). 

-  Onderzoeksmelding 32802: In verband met de herinrichting van Fort 

Nieuwe Steeg heeft in 2009 een bureau- en inventariserend veldonderzoek 

plaatsgevonden. Hierbij zijn geen archeologische vindplaatsen aangetroffen.11

-  Onderzoeksmelding 32403 & 34206: Deze onderzoeksmeldingen heeft betrekking 

op een bureauonderzoek uit 2008. Hierbij werd de vermoedelijke ligging van de 

twee stroomgordels (Deil en Gellicum) en komafzettingen van de Linge in het 

plangebied gesignaleerd.12 Tijdens het hier op volgende booronderzoek werd een 

laklaag aangetroffen op de oeverwal van de Gellicum. Vanwege het ontbreken van 

archeologische indicatoren werd geen vervolgonderzoek geadviseerd.13

-  Onderzoeksmelding 37187: Bij een verkennend booronderzoek uit 2009, ten 

zuidwesten van het plangebied, werden de beddinggordel en oeverafzettingen 

van de Enspijk en oeverafzettingen van waarschijnlijk de meandergordel van Deil 

aangeboord. Er waren geen aanwijzingen voor bodemvorming en ook werden er 

geen archeologische indicatoren aangetroffen.14 Om deze redenen werd geen ver-

volgonderzoek geadviseerd.

-  Onderzoeksmelding 47721: In 2011 werd bij een booronderzoek ten behoeve van 

de parkeerplaats van Fort Nieuwe Steeg, direct ten westen van het fort, aan het 

maaiveld een dunne laag overslagafzettingen

11  �ieleman 2009. �ieleman 2009.
12  Thijs 2010. Thijs 2010.
13  �ebinck 2009, 5-6. �ebinck 2009, 5-6.
14  Thijs 2009, 10-11. Thijs 2009, 10-11.
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2011).
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Van doorbraken van de Linge aangeboord. Daaronder waren, gescheiden door 

komafzettingen, de oeverafzettingen van de Stroomgordels van Gellicum en Kedichem 

aanwezig.15 Aan de top van beide oeverafzettingen ontbrak bodemvorming. Om deze 

reden werd een vindplaats hier niet waarschijnlijk geacht en is geen vervolgonderzoek 

geadviseerd. 

-  Onderzoeksmelding 51993: In 2012 is circa 200 m ten noorden van het onder-

zoeksgebied een booronderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn oeverafzettingen van de 

Linge opgeboord. Archeologische indicatoren zijn niet aangetroffen.16

2.3.3 Historisch kaartmateriaal

In aanvulling op de bestaande archeologische gegevens is gekeken naar historisch 

kaartmateriaal. De oudst beschikbare kaart betreft de kadastrale minuut uit 1811-1832 

(fig. 2.6).17 Hierop is het onderzoeksgebied onbewoond en in gebruik als gras- of 

akkerland. De jongere kaarten laten een onveranderde situatie zien.18

15  �ebinck 2011. �ebinck 2011.
16  �ales 2012. �ales 2012.
17  Kadastrale minuut 1811 � 1832, �erwijen, Gelderland, sectie A, blad 02. Kadastrale minuut 1811 � 1832, �erwijen, Gelderland, sectie A, blad 02.
18  Topogra� sche militaire kaart uit 1873 (kaartnummer 528) & Bonnekaarten 1850-1900� 1901- Topogra�sche militaire kaart uit 1873 (kaartnummer 528) & Bonnekaarten 1850-1900� 1901-

1925� 1926-1949.
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2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Het onderzoeksgebied heeft op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente 

een hoge en middelhoge verwachting. De hoge verwachting geldt alleen voor de 

meest oostelijke 40 meter van het onderzoeksgebied. Beide verwachtingen zijn 

gebaseerd op afzettingen van de stroomgordel van Gellicum in de ondergrond. Hierop 

kunnen bewoningsresten uit de periode ijzertijd t/m Nieuw tijd worden verwacht. Het 

gaat daarbij om een hoge verwachting op resten uit de periode ijzertijd-Romeinse tijd 

en een middelmatige archeologische verwachting op resten uit de middeleeuwen. Op 

basis van het historisch kaartmateriaal is het niet waarschijnlijk dat het gebied in de 

Nieuwe tijd bewoond was (lage verwachting).

De resultaten van het bureauonderzoek komen overeen met de verwachting uit de 

gemeentelijke verwachtingskaart. De resten uit de ijzertijd of Romeinse tijd bevinden 

zich op of in de top van de stroomgordelafzettingen. Deze bevinden zich vermoedelijk 

nagenoeg aan het maaiveld, maar in ieder geval binnen 1,8 m –Mv. Mogelijk zijn de 

resten afgedekt door een dunnen laag komafzetting van de Linge of, getuige het 

onderzoek nabij het fort, een laag overslagafzettingen van doorbraken van de Linge. 

De middeleeuwse resten zullen ook op deze afdekkende lagen voor kunnen komen. 
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Figuur 2.6 
Kadastrale minuut uit 1811 � 1832 met het 
onderzoeksgebied in rood.



Struinweg & nVO FOrt nieuwe Steeg       17

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 het onderzoeksgebied verwachte oever van de 

Gellicum stroomgordel aan te tonen. Daarnaast heeft 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 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, met een onderlinge afstand van 25 m. Bij het boren 

is het traject waar de ontgravingen gaan plaatsvinden gevolgd (fig. 3.1). In totaal zijn 13 

boringen gezet. 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 
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Figuur 3.1 
Boorpunten met nummering op de lokale 
topografie (bron: Top25 Kadaster).
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senior prospector volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) welke 

voldoet aan de NEN5104 norm (Nederlands Normalisatieinstituut, 1989) en ingevoerd 

in het boorbeschrijvingssysteem Deborah. 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.

3.3 Resultaten

Eckhart Heunks

 

De boorprofielen laten een vrij uniforme bodemopbouw zien die maar ten dele 

correspondeert met de verwachtingen op basis van het vooronderzoek. De profielen 

worden tot twee meter beneden maaiveld gekenmerkt door een zware opbouw 

(bijlage 1 en fig. 3.2). Direct onder de circa 30 cm dikke bouwvoor bestaat de bodem 

uit een 100 tot 150 cm dik pakket zwak tot matig siltige klei (Ks1-2). Het bovenste 

deel van dit pakket bestaan uit afzettingen van de Linge, het onderste deel bestaat uit 

afzettingen van oudere systemen. In dit komklei-pakket ontbreken siltrijkere/zandige 

afzettingen die als oeverafzettingen dan wel crevasse-afzettingen van de Gellicumse 

stroomgordel zouden kunnen worden opgevat. Deze werden hier op deze diepte wel 

verwacht op basis van onder andere de archeologische verwachtingskaart van de 

gemeente Lingewaal. Klaarblijkelijk heeft deze stroomgordel na aanleg en insnijding 

in het komkleigebied (7e – 3e eeuw voor Chr.) behalve een meandergordel (zandbaan) 

geen oeverafzettingen daarbuiten kunnen afzetten. Althans niet in de zone waar het 

plangebied zich bevindt. 

In vrijwel alle boringen is onder het bovenste komkleipakket een venige en humusrijke 

laag aangetroffen (zie fig. 3.2) Deze bestaat vooral uit riet- en bosveen en lijkt te wijzen 

op een natte maar rustige periode waarin het gebied uit een open zoetwatermoeras 

bestond, waarbij zich op de bodem een pakket organisch materiaal kon ophopen. De 

veenlaag heeft een variabele dikte tussen 20 en 50 cm. De bijmenging met klei wijst op 

de continue invloed van stromend water.

Onder het veenpakket (vanaf ca. 2,0 tot 2,5 m –Mv) wordt het bodemprofiel in de 

meeste boringen siltrijker (Ks3-4). Tevens komen in dit pakket zandlagen voor. Het lijkt 

te gaan om dieper gelegen oever- en crevasse-afzettingen van oudere riviersystemen. 

De afzettingen liggen te diep om tot de Gellicumse stroomgordel te kunnen worden 

gerekend. Mogelijk zijn de afzettingen gerelateerd aan de iets zuidelijker gelegen 

meandergordel van Deil. In het algemeen kan worden gesteld dat dit laagst gelegen 

deel van de Rijndelta behalve door een vertakt stelsel van smalle meandergordels, 

wordt gekenmerkt door een wirwar van crevasse-systemen waarvan alleen de grotere 

systemen thans in kaart zijn gebracht. 
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Conclusie

4.1 Conclusie

Op basis van het bureauonderzoek werden in de ondergrond van het onderzoeks-

gebied de Gellicum-stroomgordel en bijbehorende oeverafzettingen verwacht, 

afgedekt door een laag overslagafzettingen van doorbraken van de Linge. Hiervoor 

geldt een middelhoge- tot hoge archeologische verwachting voor bewoningsresten 

uit de ijzertijd tot en met de middeleeuwen. De resten uit de ijzertijd of Romeinse tijd 

worden verwacht op of in de top van de stroomgordelafzettingen, binnen 1,8 m – Mv. 

Middeleeuwse resten kunnen ook op de afdekkende lagen voor komen. 

De resultaten van het booronderzoek wijken sterk af van wat op basis van het 

bureauonderzoek verwacht werd. Beddingzand van de Gellicum-stroomgordel en 

bijbehorende oeverafzettingen zijn niet aangetroffen. In plaats daarvan blijkt de 

bovenste 100 tot 150 cm van de bodem te bestaan uit komklei, met aan de basis 

daarvan een venige en humusrijke laag van 20 tot 50 cm. Onder dit pakket bevinden 

zich dieper gelegen oever- en crevasse-afzettingen van oudere riviersystemen.

Op basis van deze afwijkende landschappelijke resultaten dient ook de archeologische 

verwachting worden aangepast. De middelhoge tot hoge archeologische verwachting 

die voor de stroomgordelafzettingen geldt is niet houdbaar voor de aangetroffen 

komafzettingen. Voor de komafzettingen geldt een lage archeologische verwachting. 

Op de dieper gelegen siltige en zandige afzettingen zouden eventueel archeologische 

resten uit het neolithicum verwacht kunnen worden. Deze resten worden bij de 

geplande verstoringsdiepte van 60 cm – Mv echter niet bedreigd. 

4.2 Advies

Op basis van het feit dat door de geplande bodemingrepen alleen komafzettingen 

met een lage verwachtingswaarde worden verstoord en vanwege het ontbreken van 

bekende vindplaatsen en aanwijzingen voor de aanwezigheid van overige cultuurhisto-

rische resten,  worden in het kader van een zorgvuldige Archeologische Monumenten 

Zorg geen aanbevelingen gedaan voor nader archeologisch onderzoek voorafgaand 

aan eventuele graafwerkzaamheden. 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten 

worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 

(herzien in 2012) aanmelding van de betreffende vondsten bij de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).

4.3 Beantwoording onderzoeksvragen

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

 De bovenste 100 tot 150 cm van de bodem bestaan uit kleiige komafzettingen. 

Aan de basis hiervan is een 20 tot 50 cm dik venige en humusrijke laag aangetroffen. 

Vanaf 2 à 2,5 m –Mv wordt het bodemprofiel in de meeste boringen siltrijker en komen 

zandlagen voor. Het betreft dieper gelegen oever en crevasse-afzettingen van oudere 

riviersystemen.

4
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- Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?

In de komklei worden geen archeologische resten verwacht. Vervolgonderzoek wordt 

daarom niet zinvol geacht.

- Zijn de op basis van het bureauonderzoek verwachte stroomgordelresten 

daadwerkelijk in het gebied aanwezig?

Nee, in het onderzoeksgebied zijn de verwachte stroomgordelresten niet aanwezig.

- Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?

Op de siltige tot zandige oever en crevasse afzettingen vanaf 2,0 à 2,5 m kunnen 

eventueel archeologische resten worden aangetroffen. 

- 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.
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).

Figuur 1.2 Situering plangebied en onderzoeksgebied (plangebied in rood, onderzoeks-

gebied in geel, bron: Top 10 Kadaster). 

Figuur 2.1 Geomorfologische kaart van het onderzoeksgebied (Alterra).

Figuur 2.2 Bodemkaart van het onderzoeksgebied (Alterra).

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

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

Figuur 2.4 Uitsnede archeologische beleidskaart Gemeente Lingewaal met het onder-

zoeksgebied in rood (bron: Schrijvers & Deunhouwer 2011).

Figuur 2. 5 Archis waarnemingen en onderzoeksmeldingen rond het onderzoeksgebied 

op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarde (bron: Archis).

Figuur 2.6 Kadastrale minuut uit 1811 – 1832 met het onderzoeksgebied in rood.

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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Boorbeschrijvingen Struinpad & nvo Fort Nieuwe Steeg

1

boring: 1450-1
beschrijver: EH, datum: 11-11-2013, X: 138.308, Y: 430.922, hoogte: 1,29 m + NAP, provincie: Gelderland, gemeente: Lingewaal, plaatsnaam: Herwijnen, opdrachtgever: 
Waterschappen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,29 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,09 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

40 cm -Mv / 0,89 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv / 0,54 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

85 cm -Mv / 0,44 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

145 cm -Mv / 0,16 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, enkele humuslagen

155 cm -Mv / 0,26 m -
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele humuslagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 0,31 m -
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, bosveen

190 cm -Mv / 0,61 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten, kalkrijk

235 cm -Mv / 1,06 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk

270 cm -Mv / 1,41 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,71 m -

Bijlage 1 Boorbeschrijvingen
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Boorbeschrijvingen Struinpad & nvo Fort Nieuwe Steeg

2

boring: 1450-2
beschrijver: EH, datum: 11-11-2013, X: 138.286, Y: 430.909, hoogte: 1,15, provincie: Gelderland, gemeente: Lingewaal, plaatsnaam: Herwijnen, opdrachtgever: 
Waterschappen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,15 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,75 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, schelpfragment, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

65 cm -Mv / 0,50 m +
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,05 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 0,20 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

160 cm -Mv / 0,45 m -
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruingrijs, enkele kleilagen, veen (niet gedifferentieerd)

180 cm -Mv / 0,65 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos

210 cm -Mv / 0,95 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkarm

225 cm -Mv / 1,10 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk

265 cm -Mv / 1,50 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, kalkarm

 Einde boring op 290 cm -Mv / 1,75 m -
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Boorbeschrijvingen Struinpad & nvo Fort Nieuwe Steeg

3

boring: 1450-3
beschrijver: EH, datum: 11-11-2013, X: 138.264, Y: 430.897, hoogte: 0,94, provincie: Gelderland, gemeente: Lingewaal, plaatsnaam: Herwijnen, opdrachtgever: 
Waterschappen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,94 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,74 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

50 cm -Mv / 0,44 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 0,24 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,26 m -
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 0,31 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)

145 cm -Mv / 0,51 m -
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, spoor plantenresten

170 cm -Mv / 0,76 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, kalkloos

190 cm -Mv / 0,96 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkloos

200 cm -Mv / 1,06 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk

210 cm -Mv / 1,16 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, zeer fijn, kalkrijk

255 cm -Mv / 1,61 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, kalkarm

270 cm -Mv / 1,76 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten, kalkarm

 Einde boring op 280 cm -Mv / 1,86 m -
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boring: 1450-4
beschrijver: EH, datum: 11-11-2013, X: 138.239, Y: 430.895, hoogte: 0,75, provincie: Gelderland, gemeente: Lingewaal, plaatsnaam: Herwijnen, opdrachtgever: 
Waterschappen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,75 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,45 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

50 cm -Mv / 0,25 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

120 cm -Mv / 0,45 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, spoor plantenresten

135 cm -Mv / 0,60 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs

150 cm -Mv / 0,75 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

165 cm -Mv / 0,90 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkarm

180 cm -Mv / 1,05 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk

210 cm -Mv / 1,35 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk

235 cm -Mv / 1,60 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, kalkarm

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,25 m -
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boring: 1450-5
beschrijver: EH, datum: 11-11-2013, X: 138.214, Y: 430.894, hoogte: 0,75, provincie: Gelderland, gemeente: Lingewaal, plaatsnaam: Herwijnen, opdrachtgever: 
Waterschappen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,75 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,40 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 0,15 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 0,25 m -
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, enkele kleilagen, veen (niet gedifferentieerd)

120 cm -Mv / 0,45 m -
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, enkele humuslagen, spoor plantenresten

145 cm -Mv / 0,70 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

160 cm -Mv / 0,85 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs

175 cm -Mv / 1,00 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen

200 cm -Mv / 1,25 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs

220 cm -Mv / 1,45 m -
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, spoor plantenresten

265 cm -Mv / 1,90 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,25 m -
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boring: 1450-6
beschrijver: EH, datum: 11-11-2013, X: 138.190, Y: 430.892, hoogte: 0,78, provincie: Gelderland, gemeente: Lingewaal, plaatsnaam: Herwijnen, opdrachtgever: 
Waterschappen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,78 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,53 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

40 cm -Mv / 0,38 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs

100 cm -Mv / 0,22 m -
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv / 0,37 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin, bosveen

145 cm -Mv / 0,67 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

165 cm -Mv / 0,87 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs

210 cm -Mv / 1,32 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten

230 cm -Mv / 1,52 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten

270 cm -Mv / 1,92 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,22 m -
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boring: 1450-7
beschrijver: EH, datum: 11-11-2013, X: 138.170, Y: 430.891, hoogte: 0,64, provincie: Gelderland, gemeente: Lingewaal, plaatsnaam: Herwijnen, opdrachtgever: 
Waterschappen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,64 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,34 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 0,36 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)

140 cm -Mv / 0,76 m -
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, spoor plantenresten

150 cm -Mv / 0,86 m -
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, spoor plantenresten

160 cm -Mv / 0,96 m -
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, spoor plantenresten

225 cm -Mv / 1,61 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten

240 cm -Mv / 1,76 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten

250 cm -Mv / 1,86 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,36 m -
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boring: 1450-8
beschrijver: EH, datum: 11-11-2013, X: 138.144, Y: 430.890, hoogte: 0,76, provincie: Gelderland, gemeente: Lingewaal, plaatsnaam: Herwijnen, opdrachtgever: 
Waterschappen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,76 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,51 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs

100 cm -Mv / 0,24 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 0,34 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, lichtgrijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)

160 cm -Mv / 0,84 m -
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, spoor plantenresten

175 cm -Mv / 0,99 m -
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs

220 cm -Mv / 1,44 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, weinig plantenresten

265 cm -Mv / 1,89 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,24 m -
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boring: 1450-9
beschrijver: EH, datum: 11-11-2013, X: 138.119, Y: 430.890, hoogte: 0,72, provincie: Gelderland, gemeente: Lingewaal, plaatsnaam: Herwijnen, opdrachtgever: 
Waterschappen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,72 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,37 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,12 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,28 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, schelpfragment, spoor plantenresten

115 cm -Mv / 0,43 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin, enkele kleilagen, veen (niet gedifferentieerd)

150 cm -Mv / 0,78 m -
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor plantenresten

200 cm -Mv / 1,28 m -
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

218 cm -Mv / 1,46 m -
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, spoor plantenresten

260 cm -Mv / 1,88 m -
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, spoor plantenresten

280 cm -Mv / 2,08 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,28 m -
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boring: 1450-10
beschrijver: EH, datum: 11-11-2013, X: 138.094, Y: 430.889, hoogte: 0,72, provincie: Gelderland, gemeente: Lingewaal, plaatsnaam: Herwijnen, opdrachtgever: 
Waterschappen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,72 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,37 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

110 cm -Mv / 0,38 m -
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 0,63 m -
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, spoor plantenresten

145 cm -Mv / 0,73 m -
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, grijsbruin, enkele veenlagen, spoor plantenresten

200 cm -Mv / 1,28 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, bosveen

250 cm -Mv / 1,78 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,28 m -
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boring: 1450-11
beschrijver: EH, datum: 11-11-2013, X: 138.069, Y: 430.888, hoogte: 0,65, provincie: Gelderland, gemeente: Lingewaal, plaatsnaam: Herwijnen, opdrachtgever: 
Waterschappen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,65 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,40 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

50 cm -Mv / 0,15 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,35 m -
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 0,55 m -
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs

130 cm -Mv / 0,65 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)

170 cm -Mv / 1,05 m -
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, spoor plantenresten

215 cm -Mv / 1,50 m -
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, spoor plantenresten

235 cm -Mv / 1,70 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,35 m -
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boring: 1450-12
beschrijver: EH, datum: 11-11-2013, X: 138.044, Y: 430.887, hoogte: 0,60, provincie: Gelderland, gemeente: Lingewaal, plaatsnaam: Herwijnen, opdrachtgever: 
Waterschappen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,60 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,20 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,10 m -
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,35 m -
Lithologie: klei, matig siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

105 cm -Mv / 0,45 m -
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs

115 cm -Mv / 0,55 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin, enkele kleilagen, veen (niet gedifferentieerd), veel plantenresten

145 cm -Mv / 0,85 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, veel dikke veenlagen

205 cm -Mv / 1,45 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, spoor plantenresten

220 cm -Mv / 1,60 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, spoor plantenresten

240 cm -Mv / 1,80 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen

 Einde boring op 280 cm -Mv / 2,20 m -
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boring: 1450-13
beschrijver: EH, datum: 11-11-2013, X: 138.020, Y: 430.885, hoogte: 0,70, provincie: Gelderland, gemeente: Lingewaal, plaatsnaam: Herwijnen, opdrachtgever: 
Waterschappen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,70 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,45 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs

50 cm -Mv / 0,20 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

105 cm -Mv / 0,35 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 0,50 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, enkele kleilagen, veen (niet gedifferentieerd)

225 cm -Mv / 1,55 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs

240 cm -Mv / 1,70 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen

 Einde boring op 290 cm -Mv / 2,20 m -
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