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Samenvatting

In opdracht van het Waterschap Rivierenland heeft Archol een bureauonderzoek en 

verkennend booronderzoek uitgevoerd in de gemeente Buren. Aanleiding van het 

onderzoek is de geplande aanleg van een aantal natuurvriendelijke oevers ten westen 

en ten noordwesten van de kern van Buren. Doel van het onderzoek is vast te stellen of 

deze werkzaamheden zouden kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige 

archeologische waarden. 

Op basis van het bureauonderzoek bleek dat deelgebieden B, C en G zich binnen een 

archeologisch monument bevinden waar in het verleden resten uit de midden-ijzertijd 

en Romeinse tijd zijn aangetroffen. Deelgebied D bevindt zich op de stroomgordel van 

Buren. Hier moet rekening worden gehouden met resten uit de midden-ijzertijd tot en 

met de vroege middeleeuwen.

Op basis van het booronderzoek is gebleken dat deelgebied B weliswaar binnen de 

grenzen van een AMK-terrein ligt, maar dat de verwachting van dit deelgebied naar 

beneden moet worden bijgesteld. Voor deelgebieden C, D en G is bevestigd dat op 

de onderliggende oeverafzetting vindplaatsen uit de late prehistorie of Romeinse tijd 

kunnen worden verwacht. Ook kon worden vastgesteld dat de begrenzing van het 

AMK-terrein ter hoogte van deelgebieden B en C vermoedelijk maar ten dele juist is.

Geadviseerd wordt deelgebied B na afloop van de graafwerkzaamheden te 

inspecteren. Voor deelgebieden C, D en G wordt behoud in situ geadviseerd of, indien 

behoud in situ niet mogelijk is, vervolgon derzoek in de vorm van een archeologische 

begeleiding. Voor het perceel ten oosten van deelgebied C en AMK-terrein 3805 geldt 

dat ook hier wordt geadviseerd geen bodemingrepen te doen. Daarnaast is het advies 

aan de bevoegde overheid om de grenzen van het AMK-terrein in de toekomst te 

evalueren.
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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 de gemeente Buren (figuur 1.1). Aanleiding 

van het onderzoek is de geplande aanleg van een aantal natuurvriendelijke oevers ten 

westen en ten noordwesten van de kern van Buren. Doel van het onderzoek is vast te 

stellen of deze werkzaamheden zouden kunnen leiden tot aantasting van eventueel 

aanwezige archeologische waarden. Hierbij dient een specifiek ver wachtingsmodel 

opgesteld te worden over bekende en verwachte archeologische waarden. Op basis 

hiervan volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt ten westen en zuidwesten van Buren, tussen de Hofkampseweg 

in het noorden, De Toeren in het oosten en de Hennisdijk in het zuiden (figuur 1.2). 

Het gebied staat op de topografische kaart aangeduid als Hofkamp. Het onderzoeks-

gebied bestaat uit vier verspreid liggende werkstroken (deelgebieden) met een totaal 

oppervlak van ca. 2.622 m2. Het betreft de oevers van verschillende waterlopen of 

sloten in een gebied dat momenteel in gebruik is als grasland en akkerland. Het 

maaiveld ligt tussen de 2,9 en 3,2 m +NAP. De geplande werkzaamheden bestaan 

uit het natuurvriendelijk maken van de oevers binnen de op figuur 1.2 aangeduide 

gebieden. Hiervoor wordt de oever afgegraven tot op een niveau tussen het gemiddeld 

winter- en zomerpeil. De exacte diepte en breedte van de ontgraving verschilt per 

deelgebied en is weergegeven in tabel 1.1.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (plangebied in rood, 
bron: Top25 Kadaster).
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Deelgebied Lengte (m) Breedte (m) Diepte (m -Mv)

Oever B 165 5 1,2

Oever C 190 2 1,4

Oever D 130 4 1,15

Oever G   (noord) 265 1,5 1,4

 (zuid) 100 5 1,4

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al 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, 

verkennende fase (IVO-o). Het bureauonderzoek geeft een samenvatting van wat er 

in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. Het 

doel is om door middel van bestaande bronnen te komen tot een gespecificeerde 

archeologische verwachting. Het verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht te 

krijgen in de vormeenheden van het landschap en de gespecificeerde archeologische 

verwachting nader toetsten en aan te scherpen. Op basis van de resultaten kan het 

bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 

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

Tabel 1.1 
Omvang van de bodemingrepen per deelge-
bied.



'Achter Den hAAg'    9

Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek en 

verkennend booronderzoek 

Projectnaam: Buren – Hofkamp

Archolprojectcode: BHO1466

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 14 januari 2014

Rapport gereed: 6 februari 2014

Provincie: Gelderland

Gemeente: Buren

Plaats: Buren

Toponiem: Achter den Haag / Hofkamp

Coördinaten gebied: 150.404 / 436.601 (centrumcoördinaat 

plangebied)

Kaartblad: 39D

Oppervlakte plangebied: ca. 2.622 m2 

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 

K.B. te Velde (projectleider)

Bevoegd gezag: Gemeente Buren

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 59796

Beheer en plaats van documentatie: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 

van Gelderland / e-depot voor de 

Nederlandse archeologie (DANS)

Geomorfologie: Rivieroeverwal (3K25) en Rivierkom en 

oeverwalachtige vlakte (2M22)

Bodem: Kalkloze poldervaaggronden van zware 

zavel en lichte klei met grondwatertrap VI 

(Rn95A-VI)

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

De gemeente Buren beschikt over een archeologische verwachtings- en beleidskaart 

uit 2008.1 De kaart is gebaseerd op een landschappelijk verwach tingsmodel en maakt 

t0t op perceelsniveau inzichtelijk waar zich archeologische waarden bevinden en 

wat de kans is deze aan treffen. Deze verwachtingskaart vormt de basis van het hier 

gepresenteerde bureauonderzoek. 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 informatie-

systeem (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

Het onderzoeksgebied bevindt zich in het Midden-Nederlandse rivierengebied en 

doorsnijdt twee verschillende geomorfologische eenheden (figuur 2.1). Deelgebied D 

bevindt zich op een rivieroeverwal (eenheid 3K25). De overige deelgebieden liggen in 

rivierkom en oeverwalachtige vlakte (eenheid 2M22). In het gehele onderzoeksgebied 

heeft zich in de bodem een kalkloze poldervaaggrond van zware zavel en lichte klei 

ontwikkeld (eenheid Rn95A-VI, figuur 2.2). Alle deelgebied liggen in een zone met 

grondwatertrap VI.

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-Maasdelta vormt in combinatie met de zanddieptekaart voor het rivierengebied 

een veel informatievere bron (resp. figuur 2.3 en figuur 2.4).2 Op de paleogeografi-

sche kaart is te zien dat twee van de vier deelgebieden zich op of direct langs een 

stroomgordel bevinden. Deelgebied D bevindt zich aan de flank van de meandergordel 

(de zandbaan) van de Burense stroomgordel. Deze stroomgordel was actief vanaf de 

midden-ijzertijd tot en met de vroeg-Romeinse tijd (390 v. Chr. – 70 n. Chr.). Het lijkt 

erop dat de stroomgordel tijdens de actieve fase al bewoonbaar was. Er zijn vondsten 

bekend van de meandergordel die dateren uit de ijzertijd, Romeinse tijd en de vroege 

middeleeuwen.3 De diepte waarop het beddingzand van de meandergordel aanvangt 

ligt tussen 0 en 1,5 m –Mv (figuur 2.4). Deelgebied G bevindt zich voor het grootste 

deel op de meandergordel van de Hennisdijkse stroomgordel. Deze stroomgordel 

is iets ouder dan de stroomgordel van Buren en was actief vanaf het eind van het 

neolithicum tot en met de midden-bronstijd (2130-1370 v. Chr.). Archeologische 

waarnemingen op de Hennisdijkse stroomgordel dateren van de bronstijd tot en met 

de middeleeuwen.4 De top van het beddingzand bevindt zich op een vergelijkbare 

1  Botman & Benjamins 2008.
2  Cohen et al. 2012; Cohen et al. 2009.
3  Botmans & Benjamins 2008, 24; Cohen et al. 2012 (toelichting, p.35).
4  Botmans & Benjamins 2008, 23; Cohen et al. 2012 (toelichting, p.65).

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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Figuur 2.3 
Uitsnede Digitaal Basisbestand 
Paleogeografie van de Rijn-Maasdelta, deel-
gebieden in rood (bron: Cohen et al. 2012).

Figuur 2.4 
Uitsnede zanddieptekaart 2009 met deel-
gebieden in zwart (bron: Cohen et al. 2009).
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diepte als het beddingzand van de stroomgordel van Buren. Ook hier ligt de top van 

de stroomgordel (en de archeologische resten) dus mogelijk aan het oppervlak of net 

daaronder.

Het gebied tussen de genoemde meandergordels lijkt te bestaan uit een afwisseling 

van oever-, kom- en crevasseafzettingen. In de diepere ondergrond (dieper dan 3,0 

m –Mv) bevinden zich volgens de zanddieptekaart veel oudere meandergordels 

(figuur 2.4).5 Eén hiervan bevindt zich mogelijk onder deelgebieden B en C. De ligging 

hiervan is echter minder duidelijk (op veel minder boringen gebaseerd) en tevens zijn 

dateringen van afzettingen niet gedetailleerd bekend. Wel lijken deze diepe zandbanen 

van geen betekenis binnen het kader van de in onderhavig project geplande relatief 

ondiepe ingrepen.

Hoewel deelgebied D zich in een oeverwalzone op de flank van de meandergordel 

bevindt blijkt uit het AHN beeld dat het deelgebied juist in een relatief lage zone lijkt te 

liggen (figuur 2.5). De overige deelgebieden liggen niet in opvallend lage of hoge delen 

van het landschap. Wel lijkt deelgebied C zich aan de flank van een kleine, maar vrij 

hoge, oost-west georiënteerde rug te bevinden.

5  Cohen et al. 2009.

Figuur 2.5 
Uitsnede Actueel Hoogtebestand Nederland 
met deelgebieden in rood (bron: AHN v1).
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2.3 Archeologisch en historisch kader

2.3.1 Gemeentelijke verwachtings- en beleidskaart

De verwachtings- en beleidskaart van de gemeente Buren is een belangrijke bron 

voor het bureauonderzoek. Voor de kaart is veel gedetailleerde informatie bij elkaar 

gebracht en reeds gecombineerd. Naast verschillende bodemkaarten en historische 

kaarten zijn ook gegevens van bijvoorbeeld oude karteringen, scripties en het archief 

van de Provincie Gelderland gebruikt en in de kaart verwerkt. Deelgebied B en C en 

het noorden van deelgebied G liggen in een zone met een middelhoge archeologische 

verwachting (figuur 2.6, gele zone). Het betreft de oever- en komzones juist buiten de 

fossiele meandergordels waaraan op deze kaart een hoge archeologische verwachting 

is toegekend ((figuur 2.6, groene zone). Het zuidelijk deel van deelgebied G en heel 

deelgebied D liggen daarmee in zone met een hoge archeologische verwachting, 

waarbij archeologische resten binnen 1,5 m –Mv worden verwacht.6 Op de kaart is ook 

te zien dat deelgebied B, C en G zich (deels) binnen een terrein van de Archeologische 

Monumentenkaart (AMK) bevinden (figuur 2.6, blauwe lijnen met nummer). Het gaat 

om twee terreinen met resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd die in de volgende 

paragraaf nader behandeld zullen worden.

2.3.2 Archis gegevens

Archeologische monumentenkaart
Op de archeologische verwachtings- en beleidskaart van de gemeente staan ter 

hoogte van deelgebied B, C en G twee AMK-terreinen aangeduid die zijn overgenomen 

uit de Archeologische Monumentenkaart (zie ook figuur 2.7):

6  Botmans & Benjamins 2008, 62.
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Figuur 2.6 
Uitsnede archeologische verwachtings- en 
beleidskaart van de Gemeente Buren met 
de deelgebieden in rood (bron: Botmans & 
Benjamins 2008).
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-	 AMK-terrein	3805: Dit terrein ligt ter hoogte van deelgebieden B en C. Tijdens 

veldkartering van de toenmalige ROB (nu RCE: Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed) in 1982 en 1986 werd Romeins aardewerk aangetroffen. Bovendien 

bevond zich onder de ca. 40 cm dikke bouwvoor een zavelige laag met 

fosfaatvlekken wat als een aanwijzing voor bewoning kan worden gezien. De 

exacte locatie van die fosfaatwaarneming is niet bekend.

-	 AMK-terrein	3828:	Deelgebied G doorsnijdt een AMK-terrein in een gebied bekend 

als “Achter Den Haag”. In 1979 en 1986 werden hier tijdens veldkarteringen en 

graafwerkzaamheden twee gescheiden vondstcomplexen aangetroffen. Het ging 

hierbij om archeologische resten uit de midden-ijzertijd en de Romeinse tijd.

De karteringen en graafwerkzaamheden op beide complexen zijn niet uitgewerkt of 

uitgebreid beschreven. De bestaande informatie bestaat uit de monumentenregistratie 

en enkele waarnemingen in Archis. In de directe omgeving liggen nog enkele andere 

AMK-terreinen. Behalve de resten van het Kasteel van Buren (AMK-terrein 3796) gaat 

het daarbij hoofdzakelijk om resten uit de late ijzertijd of Romeinse tijd.7

Archeologische waarnemingen
Er zijn een groot aantal archeologische waarnemingen bekend uit of direct rond 

het plangebied (figuur 2.7). Het gaat daarbij vooral om waarnemingen die te maken 

hebben met de twee hiervoor behandelde AMK-terreinen:

-	 Waarnemingen	2102,	6963,	6964,	6966,	21400	en	23184: Deze waarnemingen 

betreffen vondstmeldingen van zowel de werkzaamheden van de ROB als ook 

particulieren op of rond AMK-terrein 3828. Het gaat om de vondst van een groot 

aantal Romeinse munten en fibulae (mantelspelden). Verder werd aardewerk uit 

zowel de ijzertijd als Romeinse tijd gevonden en werden in de slootkant waar de 

verbreding gaat plaatsvinden grondsporen gezien, net onder de bouwvoor.

-	 Waarnemingen	2115,	2137,	2212,	7204,	23199,	25048,	29560:	Waarnemingen 

betreffend vondstmeldingen van zowel particulieren als de veldkarteringen van de 

ROB op en rond AMK-terrein 3805. Het betreft vondsten van Romeins aardewerk, 

fibulae, munten en glas. Verder zijn ook enkele laatmiddeleeuwse munten en een 

pelgrimsinsigne aangetroffen.

-	 Waarneming	420195:	In 2009 is door leden van de BATO een crematiegraf 

gevonden en geborgen. Het graf lag ca. 200 m ten oosten van deelgebied C en ca. 

90 m ten noorden van deelgebied D. Het gaat om een Romeins crematiegraf uit de 

tweede eeuw na Christus met enkele stukken vaatwerk, glas en metaal.8

-	 Waarnemingen	434390	en	434430: In 2012 werden ter hoogte van deelgebied D 

door detectoramateurs een trompetfibula en een vergulde ring gevonden. Beide 

dateren uit de Romeinse tijd.

Onderzoeksmeldingen
Er zijn geen eerdere onderzoeken bekend uit het plangebied zelf. Wel hebben er enkele 

onderzoeken plaatsgevonden in de directe omgeving van het plangebied:

-	 Onderzoeksmeldingen	3126	en	5409: Deze onderzoeksmeldingen hebben 

betrekking op het Kasteel van Buren. Het betreft geofysisch onderzoek en proef-

sleuvenonderzoek naar de funderingsresten van het kasteel die in zeer goede staat 

bleken te zijn.9

-	 Onderzoeksmelding	8967: In 2003 is een bureauonderzoek en karterend 

7  AMK-terreinen 3727, 3728, 12107 en 12155.
8  Berkien geen datum.
9  Van Kempen 2003.
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booronderzoek uitgevoerd op een vrij groot gebied ca. 500 m ten zuidwesten van 

deelgebied G. Hierbij werden de restgeul en oevers van de Hennisdijk stroomgordel 

en zand behorend tot de Redichem stroomgordel aangetroffen. Er zijn geen 

archeologische indicatoren gevonden.10

-	 Onderzoeksmelding	17372: In 2005 is op ca. 180 m ten zuidoosten van deelgebied 

D een booronderzoek uitgevoerd op de stroomgordel van Buren. Hoewel de 

stroomgordel inderdaad werd aangetroffen bleek de top van de stroomgordel door 

eerdere bouwwerkzaamheden verstoord te zijn tot op een diepte van 90-140 cm.11

-	 Onderzoeksmelding	58262: In september 2013 is een booronderzoek uitgevoerd 

langs de Culemborgseweg, op ca. 210 m ten oosten van deelgebied D. De 

resultaten hiervan zijn echter nog niet bekend.

-	 Onderzoeksmeldingen	45236	en	46814:	Op een perceel ter hoogte van 

AMK-terrein 3728 zijn in 2011 een bureauonderzoek en een karterend 

booronderzoek uitgevoerd. Hoewel naar aanleiding van het AMK-terrein en het 

bureauonderzoek een Romeinse vindplaats werd verwacht zijn geen cultuurlaag of 

andere archeologische indicatoren aangetroffen.12

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 

(figuur 2.8).13 Het Kasteel van Buren staat hier prominent op afgebeeld als “Oud 

Kasteel”. Aan de voorkant van het kasteel (richting Buren) bevinden zich enkele 

gebouwen. Het land aan de achterkant van het kasteel waar de deelgebieden zich 

bevinden is nagenoeg onbebouwd. Het gebied rond deelgebied G staan dan nog 

bekend als “Grooten Haag” en de naam “Achter den Haag” is gereserveerd voor 

het gebied direct achter het kasteel, ten oosten van het pad dat nu De Toeren heet. 

Volgens de bij de kaart behoren Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (AOT) is de binnen 

de deelgebieden in gebruik als “bouwland”. De situatie lijkt sinds die tijd niet veel 

veranderd te zijn. Ook op de diverse Bonnebladen van 1850-1949 is geen bebouwing 

in het gebied te zien. Het lijkt dan ook niet waarschijnlijk dat er zich binnen de 

deelgebieden nog resten uit de Nieuwe tijd bevinden.

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

2.4.1 Deelgebieden B en C

Deelgebieden B en C bevinden zich binnen een archeologisch monument waar in 

het verleden resten uit de Romeinse tijd zijn aangetroffen. Gezien de vele vondsten 

bestaat een zeer hoge kans op nederzettingsresten uit de Romeinse tijd. Eventuele 

sporen bevinden zich onder de 40 cm dikke bouwvoor. Vondstmateriaal moet zowel in 

als net onder de bouwvoor gezocht worden. Gezien de vondst van een crematiegraf 

ten oosten van het terrein moet ook rekening gehouden worden met een grafveld uit 

de Romeinse tijd.

10  Meij 2003. Meij 2003.
11  Boekema 2005. Boekema 2005.
12  Goossens 2011; Van der �ee & Beckers 2012. Goossens 2011; Van der �ee & Beckers 2012.
13  Kadastrale minuut 1811 � 1832, Buren, Gelderland, sectie C, blad 02. Kadastrale minuut 1811 � 1832, Buren, Gelderland, sectie C, blad 02.
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2.4.2 Deelgebied D

Deelgebied D bevindt zich op de stroomgordel van Buren. Gezien de datering van 

de actieve fase van de stroomgordel en eerdere vondsten die zijn gedaan op de 

stroomgordel moet rekening gehouden worden met resten uit de midden-ijzertijd 

tot en met de vroege middeleeuwen. De resten bestaan vermoedelijk uit vondsten 

en sporen van nederzettingsterreinen. Ook moet rekening gehouden worden met 

grafvelden uit deze periode, zeker voor de Romeinse tijd, gezien het nabij gevonden 

crematiegraf. Eventuele resten bevinden zich in of net onder de bouwvoor.

2.4.3 Deelgebied G

Deelgebied G ligt voor het grootste deel binnen een archeologisch monument. Het 

gaat om een terrein waar in het verleden door de ROB resten uit de midden-ijzertijd 

en Romeinse tijd zijn gevonden. Gezien de vele metaalvondsten gaat het om een rijke 

vindplaats met een goede conservering, vermoedelijk een nederzetting. Met vrij grote 

zekerheid bevinden er zich grondsporen net onder de bouwvoor. Het vondstmateriaal 

bevindt zich in de bouwvoor of hier net onder. Deze verwachting geldt specifiek voor 

het gebied dat binnen de grenzen van het monument valt, maar aangezien het niet 

duidelijk is hoe de begrenzing hiervan bepaald is, moet ook buiten de grenzen van 

het monument rekening worden gehouden met deze verwachting. Gezien het feit dat 
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Figuur 2.8 
Uitsnede uit de Kadastrale minuut 1811 � 
1832 met deelgebieden in rood.
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onder (een deel van) het deelgebied de stroomgordel van Hennisdijk wordt verwacht, 

moet ook rekening worden gehouden met resten uit de bronstijd en de middeleeuwen. 

Deze bevinden zich op hetzelfde niveau als de resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd.
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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 stroomgordels aan te tonen. 

Daarnaast heeft het booronderzoek tot doel om eventuele bodemverstoringen binnen 

het plangebied in kaart te brengen.

Specifieke vraagstellingen die met het booronderzoek beantwoordt moeten worden 

zijn:

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

- Zijn de op basis van het bureauonderzoek verwachte geomorfologische eenheden 

daadwerkelijk in het gebied aanwezig?

- Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?

- Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?

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

stratigrafische positie van de archeologische laag waarin de archeologische 

indicatoren zijn aangetroffen?

3.2 Methodiek 

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

Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 3.2. De boringen zijn gezet in vijf raaien met 50 meter 

tussen de boringen:

- Deelgebied G: Een korte oost-west georiënteerde raai (raai A: boring 1-3) en een 

langere zuidwest-noordoost georiënteerde raai (raai B: boring 1, 4-8).

- Deelgebied D: Een raai van vier boringen (raai C: boring 9-12) met twee ondiepe 

tussenboringen ter hoogte van een vondstconcentratie aan het oppervlak (boring 

13, 14).

- Deelgebied C: Een raai van vijf boringen (raai D: boring 15-19).

- Deelgebied B: Een raai van vier boringen (raai E: boring 20-23) met drie ondiepe 

boringen om beter inzicht te krijgen in de laklaag (boring 24-26).

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 een diepte van maximaal 3 

meter. 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 het blote oog onderzocht op archeologische indicatoren. 

De hierboven omschreven methodiek is geschikt voor het in kaart brengen van de 

verwachte geologische afzettingen (stroomgordel- en komafzettingen). Daarnaast 

kunnen grote nederzettingsterreinen met een vondstlaag opgespoord worden. Deze 

methode is niet geschikt voor het opsporen van middelgrote, kleine of vondstarme 

nederzettingen. Zeer lokale archeologische resten, zoals graven, greppels, 

rituele deposities, etc. zijn eveneens vaak niet op te sporen door middel van een 

booronderzoek.

3
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3.3 Resultaten

Eckhart Heunks

3.3.1 Deelgebied B (boorraai E)

Paleogeografie
In overeenstemming met de zanddieptekaart en de paleogeografische kaart ligt 

deelgebied B buiten een meandergordel en in een zone waarvan de bovenste 2 meter 

van het bodemprofiel voornamelijk bestaat uit zware humeuze komkleiafzettingen. 

Alleen lokaal komen hier siltrijkere kleilagen in voor. Daarmee ligt deelgebied B, 

anders dan het nabij gelegen deelgebied C, in een komgebied. Dit correspondeert 

met een grotere afstand tot de omliggende meandergordels. Binnen het kleipakket 

komt tussen 70 en 110cm –Mv een circa 20 cm dikke humeuze laklaag voor. De diepere 

ondergrond (>2,0 m –Mv) toont iets meer variatie met plaatselijk venige afzettingen 

(boring 22: 185 >260 cm –Mv) of juist siltrijkere afzettingen (boring 21: 210 > 300 cm 

–Mv). 

Archeologie
Deelgebied B ligt in het westelijk deel van AMK-terrein 3805. Heel anders dan ter 

hoogte van deelgebied C zijn in deelgebied B tijdens het booronderzoek geen opper-

vlaktevondsten aangetroffen. Van oost naar west (van C naar B) over de akker lopend is 

vastgesteld dat de vondstdichtheid snel afneemt en halverwege de akker gereduceerd 

is tot een enkele verdwaalde, kleine, geërodeerde scherf. Ook in de boringen zijn geen 

archeologische indicatoren aangetroffen. 

Een potentieel archeologisch niveau ligt, op basis van het bureauonderzoek, direct 

onder de bouwvoor in de top van de komkleiafzettingen. In verband met de ligging 

binnen het AMK-terrein en om er zeker van te zijn dat geen archeologisch niveau is 

gemist zijn drie ondiepe tussenboringen gezet (boring 24 t/m 26). Deze hebben geen 

archeologische indicatoren of andere aanwijzingen opgeleverd. Ook in de dieper 

voorkomende laklaag zijn geen aanwijzingen gedaan voor de mogelijke aanwezigheid 

van archeologische resten.

3.3.2 Deelgebied C (boorraai D)

Paleogeografie
In overeenstemming met de zanddieptekaart en de paleogeografische kaart ligt 

deelgebied C buiten een meandergordel en in een zone met oever- op komafzettingen. 

Het oeverpakket wordt gekenmerkt door sterk tot uiterst siltrijke kleien (Ks3/ks4) met 

een enkele zandige insluiting. De dikte van het pakket is vrij constant en bedraagt 

125 tot 150 cm. Daaronder gaat het oeverpakket vrij abrupt over in zware humeuze 

komkleiafzettingen (Ks2), met nog dieper (>2,5 m –Mv) in alle boringen weer een 

overgang naar siltrijkere kleien met zandlagen. Mogelijk is hier de top van een dieper 

voorkomende stroomgordel aangeboord. De top van het komkleipakket wordt 

gekenmerkt door een donkergrijs kleurende laklaag. 

Archeologie
Deelgebied C ligt op de oostgrens van AMK-terrein 3805. Tijdens het booronderzoek 

zijn aan het oppervlak veel fragmenten aardewerk aangetroffen die op grond van 

uiterlijke kenmerken gedateerd kunnen worden in de periode ijzertijd-Romeinse 

tijd. Op de oostelijk aangrenzende akker neemt de dichtheid van deze vondsten toe 



24	 'Achter Den hAAg'

hetgeen lijkt samen te gaan met een geleidelijke stijging van het maaiveld in oostelijke 

richting (figuur 2.5). Dit reliëf lijkt de weergave van een omvangrijk nederzettings-

terrein waarvan de kern zich iets oostelijk van deelgebied C bevindt, dus buiten het 

AMK-terrein.14 

De hoge dichtheid aan archeologische vondsten wijst er op dat de vondstlaag 

grotendeels is opgenomen in de bouwvoor. Tijdens het booronderzoek lijkt deze laag 

alleen nog in boring 18 en 19 direct onder de bouwvoor aanwezig te zijn. Het betreft 

een donker kleurende stugge laag met houtskool. Gelet op de hoge vondstdichtheid 

lijkt deelgebied C geheel gesitueerd binnen de grenzen van een nederzettingster-

rein uit de periode ijzertijd-Romeinse tijd. De kern van dit nederzettingsterrein lijkt 

op grond van de hoogteligging en spreiding van vondsten iets oostelijker gezocht te 

moeten worden, maar nederzettingssporen kunnen binnen deelgebied C niet worden 

uitgesloten. Dat geldt zeker voor de mogelijke aanwezigheid van zogenaamde off-site 

sporen zoals begravingen, infrastructuur en verkavelingspatronen.

In de dieper voorkomende laklaag in de top van het kompakket zijn geen aanwijzingen 

gedaan voor de mogelijke aanwezigheid van archeologische niveaus. 

3.3.3 Deelgebied D (boorraai C)

Paleogeografie
In overeenstemming met de zanddieptekaart en de paleogeografische kaart ligt 

deelgebied D buiten de meandergordel van Buren in een zone met enkel oever- op 

komafzettingen binnen 3,0 meter gerekend vanaf maaiveld. De bovenste 150 tot 

100 cm van het bodemprofiel bestaat uit sterk tot uiterst siltrijke kleien (Ks3/4) met 

plaatselijk zandige insluitingen. Richting het zuidwesten neemt de dikte en siltigheid/

zandigheid van dit pakket geleidelijk af. Het betreffen waarschijnlijk de oeverafzettin-

gen van de Burense stroomgordel, waarvan de meandergordel juist ten oosten van het 

deelgebied gezocht moet worden. Het oeverpakket gaat naar beneden vrij abrupt over 

in zware humeuze komkleiafzettingen (Ks2).De top hiervan wordt gekenmerkt door 

een duidelijke, donkergrijs kleurende laklaag. Op nog grotere diepte zijn plaatselijk 

venige lagen aangetroffen (boring 9:185 – 300 cm –Mv, boring 11: 250-300 cm –Mv).

Op het beeld van het actueel hoogtebestand (figuur 2.5) ligt deelgebied D in een 

relatief laag deel van het landschap. Dit sluit aan op de vastgestelde beperkte dikte van 

het oeverpakket en de aanwezigheid van venige afzettingen.

Archeologie
Tijdens het booronderzoek zijn aan het oppervlak met name aan de noordoostzijde 

(boring 8 en 9) diverse fragmenten Romeins en middeleeuws aardewerk aangetroffen. 

Opvallend daarbij is dat het voornamelijk geïmporteerd aardewerk betreft, waaronder 

diverse fragmenten terra sigillata en een fragment zwart gevernist aardewerk. Verder 

zat tussen de scherven ook een fragment van een reliëfband van een Badorf amfoor uit 

de 8e-10e eeuw. Daarnaast wordt het akkeroppervlak gekenmerkt door veel puin, grind 

en postmiddeleeuwse artefacten.15 Niet duidelijk is wat de precieze betekenis is van 

deze vondsten. Zij lijken in ieder geval niet te corresponderen met een archeologische 

laag ter plaatse. Deze zou hier verwacht kunnen worden direct onder de bouwvoor in 

de top van het oeverpakket. In dit pakket zijn geen aanwijzingen voor bodemvorming 

14  Dat deze zone niet tot het AMK-terrein behoord zal in hoge mate samenhangen met de waar- Dat deze zone niet tot het AMK-terrein behoord zal in hoge mate samenhangen met de waar-
nemingsmogelijkheden ten tijde van de veldkartering door de ROB in de jaren ‘80. Uit oudere 
topografische kaarten lijkt te kunnen worden opgemaakt dat de hoger gelegen percelen met 
de vermoedelijke kern van het nederzettingsterrein destijds in gebruik waren als weiland/
boomgaard waardoor hier geen oppervlaktewaarnemingen konden worden gedaan.

15  Determinatie: M.A. Goddijn (Archol). Determinatie: M.A. Goddijn (Archol).
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en archeologische indicatoren ontbreken. In verband met de aangetroffen opper-

vlaktevondsten zijn enkele ondiepe tussenboringen geplaatst (boring 13 en 14). Dit 

heeft geen vondsten of andere aanwijzingen voor mogelijke archeologische niveaus 

opgeleverd. 

Ook in de dieper voorkomende laklaag in de top van het kompakket zijn geen 

aanwijzingen gedaan voor de mogelijke aanwezigheid van archeologische niveaus. 

3.3.4 Deelgebied G (boorraaien A en B)

Paleogeografie
Raaien A (boring 1-3) en B (boring 3, 4-8) laten een geologische opbouw zien die maar 

matig aansluit op de verwachtingen. Terwijl over een groot oppervlak de ondiepe, 

zandige beddingafzettingen van de Hennisdijkse stroomgordel werden verwacht, zijn 

alleen in de meest zuidelijke boringen (tegen de Hennisdijk) dergelijke afzettingen 

aangetroffen (boring 1 t/m 4). De top hiervan ligt hier al relatief diep (1,5-2,5 m –Mv), 

waarboven, anders dan bij de overige boringen, het profiel wordt gekenmerkt door 

een dik pakket zware kleien (Ks2, figuur 3.2 profiel B-B’). Mede gezien het hoge 

reductieniveau en het iets wegduiken van de bovenliggende kleipakketten, lijkt het 

hier te gaan om een restgeul of de flank daarvan. Niet ondenkbeeldig is dat het 

bochtige verloop van de Hennisdijk op dit deel van de meandergordel overeen komt 

met een oude restgeul, waarvan tot op heden geen duidelijke aanwijzingen zijn 

gevonden (althans niet te herleiden op de zanddieptekaart of weergegeven op andere 

geologische/bodemkundige kaarten). Restgeulen zijn in het algemeen te vinden aan 

de randen van meandergordels en bekend is dat restgeulen in historische tijden als 

veedriften werden gebruikt en vaak zijn geëvolueerd tot wegverbindingen.16 Feit is 

dat een groot deel van het deelgebied buiten de meandergordel ligt, mits we mogen 

uitgaan van een diepteligging van de top binnen 3,0 m –Mv. In het deel direct grenzend 

aan de restgeul (boringen 4 en 5) wordt het bodemprofiel vanaf maaiveld tot >3,0 m 

–Mv gekenmerkt door een dik oeverpakket van sterk tot uiterst siltrijke kleien, al dan 

niet met zandlagen. Naar het noorden neemt de dikte van dit pakket af en gaat deze 

over in zware komklei-afzettingen. In de meest noordelijke boring 8 is vermoedelijk 

een crevasse aangeboord; een zandige geulvulling die onderdeel uitmaakt van het 

oeverpakket, die op 140 cm –Mv overgaat in zware komklei-afzettingen.

Archeologie
In boring 5 is in de top van de oeverafzettingen, juist onder de bouwvoor een donker 

bruingrijs kleurende vegetatiehorizont/cultuurlaag aangetroffen (diepte: 40-50 cm 

–Mv). In deze laag is houtskool en onverbrand bot aangetroffen. Tevens werden hier 

aan het oppervlak enige fragmenten handgevormd aardewerk aangetroffen die op 

basis van uiterlijke kenmerken gedateerd kunnen worden in de periode late ijzertijd en 

Romeinse tijd (inheems). Dit aardewerk is over een veel groter oppervlak aangetroffen, 

maar beperkt zich wel tot het zuidelijk deel van de akker. Er lijkt sprake van een 

duidelijke concentratie in de zone tussen circa 25 en 100 meter gerekend vanaf de 

Hennisdijk. Binnen deze concentratie zijn op de akker enkele aanvullende boringen 

geplaatst, waarbij dezelfde laag als ter hoogte van boring 5 is aangetroffen maar dan 

veel dikker en ‘vuiler’, met onder andere aardewerkfragmenten en een lichte fosfaat-

verkleuring. Vanaf circa 125 meter noordelijker, gerekend vanaf de Hennisdijk neemt 

het aantal oppervlaktevondsten snel af, waarbij over de hele akker een lichte strooiing 

van fijne, afgesleten aardewerkfragmenten resteert (zie ook figuur 3.1).

16  Heunks & Van Hemmen 2006.  Heunks & Van Hemmen 2006. 
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Ook in de boringen tegen de Hennisdijk aan is de vegetatiehorizont/cultuurlaag 

aangetroffen. Deze bevindt zich hier iets dieper onder het maaiveld, samenhangend 

met de hier gelegen vermoedelijke restgeul (boring1: 60-70 cm –Mv, boring 2: 80-100 

cm –Mv, boring 3: 65-95 cm –Mv). In boring 2 is in de laklaag houtskool aangetroffen, 

in boring 3 houtskool en onverbrand bot.

Duidelijk is dat binnen het plangebied over een aanzienlijke lengte sprake is van een 

archeologische laag. Deze is in de overige boringen ter hoogte van de concentratie 

oppervlaktevondsten vermoedelijk in de bouwvoor opgenomen (dikte bouwvoor: 

35 cm). Mogelijk is de laag buiten het nederzettingsterrein veel minder duidelijk 

ontwikkeld.
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Conclusie

4.1 Conclusie

4.1.1 Deelgebieden B 

Deelgebied B ligt binnen de grenzen van een AMK-terrein met resten uit de 

Romeinse tijd en heeft op die grond een hoge verwachting gekregen. Op basis van 

het veldonderzoek kan de verwachting van dit deelgebied naar beneden bijgesteld 

worden. Het deelgebied ligt buiten een meandergordel en in een zone waarvan de 

bovenste 2 meter van het bodemprofiel voornamelijk bestaat uit zware humeuze 

komklei-afzettingen; dat wil zeggen een komgebied. Geen van de boringen bevatte 

archeologische indicatoren. In tegenstelling tot deelgebied C zijn in deelgebied B ook 

geen oppervlaktevondsten gedaan. De reden hiervoor lijkt te zijn dat de kern van 

het nederzettingsterrein, waar de oppervlaktevondsten toe behoren, feitelijk net ten 

oosten van het AMK-terrein lijken te liggen en alleen het meest oostelijke deel van het 

AMK-terrein nog binnen de grenzen van de vindplaats valt, voor zover dit op basis van 

de vondsten kan worden vastgesteld.

4.1.2 Deelgebied C

Net als deelgebied B ligt deelgebied C binnen de grenzen van een AMK-terrein met 

resten uit de Romeinse tijd en heeft het op die grond een hoge verwachting gekregen. 

Hoewel de kern van het nederzettingsterrein net ten oosten het AMK-terrein lijkt te 

liggen bevindt deelgebied C zich, op basis van de aardewerkverspreiding op de akker, 

wel degelijk ook binnen de grenzen van de vindplaats. De vindplaats bevindt zich 

hier direct onder de bouwvoor op een oeverpakket van 125-150 cm dik, bestaande 

uit siltrijke kleien. Een eventuele cultuurlaag lijkt weliswaar alleen in het noordelijk 

deel intact te zijn. Vermoedelijk zijn nederzettingssporen nog wel bewaard evenals 

mogelijke off-site sporen zoals begravingen, infrastructuur en verkavelingspatronen. 

4.1.3 Deelgebied D

Deelgebied D bevindt zich op een 100-150 cm dik pakket van siltrijke oeverafzettingen 

behorende tot de Burense stroomgordel die direct ten oosten van het deelgebied moet 

zijn gelegen. De oeverafzettingen lijken in dit geval echter niet gezorgd te hebben 

voor een hogere ligging. Het deelgebied blijkt juist relatief laag gelegen te zijn. Meest 

waarschijnlijk is het Romeins en middeleeuws aardewerk dat hier werd gevonden 

samen met de andere postmiddeleeuwse artefacten in recentere perioden opgebracht 

om het terrein op te hogen. De brede spreiding aan dateringen, de hoge dichtheid 

aan recent materiaal en het ontbreken van vondstconcentraties pleiten hiervoor. 

Materiaal kan zijn verplaatst van een van de vele rijke Romeinse en middeleeuwse 

nederzettingsterreinen in de nabije omgeving (zie ook deelgebieden B en C). 

Anderzijds bevindt het deelgebied zich in de periferie van een groot Romeins neder-

zettingsterrein (AMK-terrein 3805) en zouden de Romeinse vondsten kunnen duiden 

op de aanwezigheid van een grafveld. Iets ten noorden van het deelgebied zijn in het 

verleden ten slotte al aanwijzingen gevonden voor een Romeins grafveld in de vorm 

van een crematiegraf. Eventuele sporen kunnen dan worden verwacht in de top van 

het oeverpakket net onder de bouwvoor.

4
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4.1.4 Deelgebied G

Deelgebied G ligt voor het grootste deel binnen een AMK-terrein met resten uit de 

midden-ijzertijd en Romeinse tijd. In tegenstelling tot wat verwacht op basis van het 

beschikbare kaartmateriaal is alleen in de meest zuidelijke boringen de stroomgordel 

van Hennisdijk aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om de restgeul. Het overige deel 

ligt op een dik pakket oeverafzettingen. In de top van dit oeverpakket heeft zich een 

cultuurlaag gevormd waarin ook enkele archeologische indicatoren zijn aangetroffen. 

Binnen het grootste deel van het deelgebied lijkt deze echter te zijn opgenomen in 

de bouwvoor. Dit is ook de verklaring voor het grote aantal vondsten dat zichtbaar 

was aan het oppervlak. Op basis van de boorwaarnemingen en spreiding van opper-

vlaktewaarnemingen lijkt het plangebied deels in de periferie en deels in de kern van 

een nederzettingsterrein uit de periode ijzertijd-Romeinse tijd gesitueerd. De zone 

tegen de Hennisdijk (raai A) lijkt eerder een perifere zone, gezien de lagere ligging van 

de vondstlaag in de vulling van een mogelijke restgeul, maar juist hier ligt een hoge 

verwachting voor goed geconserveerde off-site sporen. Dat geldt ook voor de eerste 

vijftig meter van raai B. Tussen 50 en 125 meter van raai B is de verwachting dat hier 

de kern van een nederzetting wordt geraakt. Noordelijk daarvan is weer sprake van 

een perifere situatie met noordwaarts een snelle afname van de sporendichtheid. 

In dergelijke zones kunnen juist wel weer grafvelden en andere typische off-site 

complextypes verwacht worden.

4.1.5 Ligging en omvang van AMK-terrein 3805

Uit bureauonderzoek, oppervlaktevondsten en het booronderzoek is gebleken dat de 

kern van het nederzettingsterrein net ten oosten van het huidige AMK-terrein lijkt te 

liggen. Direct ten oosten van AMK-terrein lijkt de vondstspreiding, die ter hoogte van 

deelgebied C werd aangetroffen, zich voort te zetten en lijkt de hoeveelheid vondsten 

zelfs toe te nemen. Ook is op het AHN te zien dat het reliëf in deze richting oploopt. 

Ter hoogte van deelgebied B, in het westelijk deel van het AMK-terrein, zijn juist geen 

aanwijzingen meer voor een archeologische vindplaats. 

4.2 Advies

4.2.1 Deelgebieden B 

Voor deelgebied B is het advies de graafwerkzaamheden na uitvoering te inspecteren. 

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 daadwerkelijk archeologische potentie van dit deel van het AMK-terrein waar 

feitelijk geen archeologische resten meer te verwachten zijn. Het betreft niet-gravend 

archeologisch onderzoek waarvoor geen Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk is. 

Wel dient de gevolgde werkwijze te worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. De 

resultaten van deze inspectie zouden kunnen worden gebruikt voor een evaluatie van 

de grenzen van het AMK-terrein.

4.2.2 Deelgebieden C, D en G

Voor deelgebieden C, D en G geldt een hoge verwachting voor archeologische resten. 

Hiervoor wordt behoud in situ geadviseerd. Bodemverstorende activiteiten zouden 

zich moeten beperken tot de bouwvoor. Indien behoud in situ niet mogelijk is, wordt 
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vervolgon derzoek geadviseerd in de vorm van een archeologische begeleiding. 

Aangezien er feitelijk al vindplaatsen zijn vastgesteld lijkt vervolgonderzoek in de 

vorm van booronderzoek niet zinvol. Proefsleuvenonderzoek is dan eigenlijk de 

aangewezen methode om tot een zorgvuldige waardering van een vindplaats met 

grondsporen te komen. De omvang, of liever gezegd de breedte, van de deelgebieden 

is echter dusdanig beperkt (1,5-5 m) dat proefsleuvenonderzoek een buitenproporti-

onele maatregel is. Een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden is 

dan een geschiktere methode. Een archeologische begeleiding heeft als voordeel dat 

het gehele deelgebied kan worden onderzocht op archeologische resten en dat bij het 

aantreffen van archeologische resten deze ook direct kunnen worden veiliggesteld. 

Een archeologische begeleiding betekent dat de graafwerkzaamheden worden 

uitgevoerd op aanwijzing van een gekwalificeerd archeoloog, waarbij de graaf-

werkzaamheden tijdelijk verplaatst of stilgelegd kunnen worden om aangetroffen 

archeologische resten te documenteren en veilig te stellen. Hiervoor is een door de 

bevoegde overheid goedgekeurd PvE noodzakelijk. Belangrijke voorwaarde is dat het 

graafwerk in 2 fasen wordt uitgevoerd waarbij eerst een vlak wordt aangelegd op het 

archeologische relevant niveau direct onder de bouwvoor. Nadat de archeologische 

resten op dit niveau zijn gedocumenteerd en geborgen, kan vervolgens het civieltech-

nische graafwerk worden afgerond.

4.2.3 Werkzaamheden en beleid rondom AMK-terrein3805

Voor het perceel ten oosten van deelgebied C en AMK-terrein 3805 geldt dat wordt 

geadviseerd hier geen bodemingrepen te doen. Op deze locatie kan met vrij grote 

zekerheid een nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd worden verwacht. Geadviseerd 

wordt om deze in situ te behouden. Wanneer behoud niet mogelijk is, wordt vervolg-

onderzoek geadviseerd voor deze locatie. Het advies aan de bevoegde overheid is 

om de grenzen van het AMK-terrein te evalueren en indien mogelijk te verplaatsen of 

verruimen.

4.3 Beantwoording onderzoeksvragen 

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

De verschillende deelgebieden liggen in een landschap dat wordt gedomineerd door 

afzettingen van de stroomgordels van Buren en Hennisdijk. In dit geval gaat het 

vooral om oever- en komafzettingen. In paragraaf 3.3 wordt uitgebreid ingegaan op de 

bodemopbouw per deelgebied.

- Zijn de op basis van het bureauonderzoek verwachte geomorfologische eenheden 

daadwerkelijk in het gebied aanwezig?

De bodemkundige opbouw van het gebied sluit in grote lijnen aan op wat op basis 

van het bureauonderzoek werd verwacht. Wanneer in detail wordt gekeken naar de 

afzonderlijke deelgebieden zijn er echter wel verschillen, met name in deelgebied G. In 

de meeste gevallen gaat het om een verfijning van het kaartbeeld en het verschuiven 

van de grenzen van de geomorfologische eenheden. Zie verder paragraaf 3.3.

- Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?

Ja, voor deelgebieden C, D en G wordt vervolgonderzoek geadviseerd wanneer behoud 

in situ niet mogelijk is. Zie paragraaf 4.1 en 4.2.
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- Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?

De archeologisch interessante lagen bevinden zich direct onder de bouwvoor op ca. 35 

cm –Mv.

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

stratigrafische positie van de archeologische laag waarin de archeologische 

indicatoren zijn aangetroffen?

Archeologische indicatoren bevinden zich in de 10-15 cm dikke cultuurlaag direct onder 

de bouwvoor op deelgebied G.
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied (plangebied in rood, bron: Top25 Kadaster).

Figuur 1.2 Situering deelgebieden (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-Maasdelta, 

deelgebieden in rood (bron: Cohen et al. 2012).

Figuur 2.4 Uitsnede zanddieptekaart 2009 met deelgebieden in zwart (bron: Cohen et 

al. 2009).

Figuur 2.5 Uitsnede Actueel Hoogtebestand Nederland met deelgebieden in rood	

(bron: AHN v1).

Figuur 2.6 Uitsnede archeologische verwachtings- en beleidskaart van de Gemeente 

Buren met de deelgebieden in rood (bron: Botmans & Benjamins 2008).

Figuur 2.7 Archis waarnemingen en onderzoeksmeldingen rond het onderzoeksgebied 

op de Paleogeografische kaart van de Rijn-Maasdelta (bron: Archis/Cohen et al. 2012).

Figuur 2.8 Uitsnede uit de Kadastrale minuut 1811 – 1832 met deelgebieden in rood. 

Figuur 2.9 Tijdstabel.

Figuur 3.1 Boorpuntenkaart met nummering en raailetters op de Paleogeografische 

kaart van de Rijn-Maasdelta (Bron: Archis/Archol/Cohen et al. 2009).

Figuur 3.2 Profiel boorraai B-B’.

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Omvang van de bodemingrepen per deelgebied.

Tabel 1.2 Administratieve gegevens.

Bijlage

Bijlage 1 Boorbeschrijvingen.
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Boorstaten Buren - Hofkamp

boring: BU1466-1
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 149.928,60, Y: 435.914,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 3,04, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, 
provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,04 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,74 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs

45 cm -Mv / 2,59 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 2,44 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

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

150 cm -Mv / 1,54 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 1,39 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 0,99 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 0,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 0,84 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 290 cm -Mv / 0,14 m +NAP

boring: BU1466-2
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 149.975,69, Y: 435.897,48, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 3,19, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, 
provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,19 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,84 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs

70 cm -Mv / 2,49 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs

80 cm -Mv / 2,39 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool

100 cm -Mv / 2,19 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijsoranje
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

135 cm -Mv / 1,84 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

145 cm -Mv / 1,74 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: vasrt zand

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,19 m +NAP

Bijlage 1 Boorbeschrijvingen.
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Boorstaten Buren - Hofkamp

boring: BU1466-3
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.003,22, Y: 435.894,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 3,06, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, 
provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,06 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: handgev. aw

30 cm -Mv / 2,76 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 2,41 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment onverbrand bot

95 cm -Mv / 2,11 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 1,91 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 1,76 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,26 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: vast zand; valt uit guts

 Einde boring op 220 cm -Mv / 0,86 m +NAP

boring: BU1466-4
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 149.960,07, Y: 435.950,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 3,01, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, 
provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,01 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,66 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 2,56 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 2,16 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 1,91 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: geul

130 cm -Mv / 1,71 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,31 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 1,16 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

235 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 275 cm -Mv / 0,26 m +NAP
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Boorstaten Buren - Hofkamp

boring: BU1466-5
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 149.995,96, Y: 435.986,26, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 2,97, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, 
provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol, opmerking: vondsten aan het oppervlak

0 cm -Mv / 2,97 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 2,57 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment onverbrand bot

50 cm -Mv / 2,47 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 2,37 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 2,17 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 1,57 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 1,37 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 0,03 m -NAP

boring: BU1466-6
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.031,43, Y: 436.021,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,99, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, 
provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol, opmerking: AW aan het oppervlak

0 cm -Mv / 2,99 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,64 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 2,54 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 2,09 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

150 cm -Mv / 1,49 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 1,29 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele veenlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: +humuslagen / STUG

 Einde boring op 270 cm -Mv / 0,29 m +NAP
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Boorstaten Buren - Hofkamp

boring: BU1466-7
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.067,22, Y: 436.056,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 3,09, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, 
provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol, opmerking: veel minder AW a/h oppervlak

0 cm -Mv / 3,09 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,74 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs

50 cm -Mv / 2,59 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 2,39 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 1,99 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 1,84 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

175 cm -Mv / 1,34 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele kleilagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 280 cm -Mv / 0,29 m +NAP

boring: BU1466-8
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.102,48, Y: 436.092,62, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 3,04, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, 
provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,04 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,69 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin

65 cm -Mv / 2,39 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 2,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 1,64 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 1,49 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, schelpengruis, veel plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 260 cm -Mv / 0,44 m +NAP
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Boorstaten Buren - Hofkamp

boring: BU1466-9
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.836,76, Y: 436.521,28, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,89, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, 
provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,89 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 2,64 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

45 cm -Mv / 2,44 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 2,29 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 1,99 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 1,79 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 1,64 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 1,44 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,29 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 1,04 m +NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 290 cm -Mv / 0,01 m -NAP

boring: BU1466-10
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.793,77, Y: 436.495,53, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,83, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, 
provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,83 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 2,43 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 2,23 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 1,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 1,78 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 1,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 1,43 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 290 cm -Mv / 0,07 m -NAP
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Boorstaten Buren - Hofkamp

boring: BU1466-11
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.751,59, Y: 436.469,31, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,98, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, 
provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,98 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,63 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

45 cm -Mv / 2,53 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

80 cm -Mv / 2,18 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 1,78 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 1,73 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 1,43 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,18 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 0,98 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele humuslagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 0,02 m -NAP

boring: BU1466-12
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.709,50, Y: 436.442,60, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 3,02, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, 
provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,02 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

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

60 cm -Mv / 2,42 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 2,32 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

100 cm -Mv / 2,02 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 1,87 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

160 cm -Mv / 1,42 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele humuslagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 0,02 m +NAP
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Boorstaten Buren - Hofkamp

boring: BU1466-13
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.771,18, Y: 436.482,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,95, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, 
provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,95 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 2,65 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 2,55 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs

50 cm -Mv / 2,45 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs

 Einde boring op 70 cm -Mv / 2,25 m +NAP

boring: BU1466-14
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.808,90, Y: 436.510,74, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 3,08, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, 
provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,08 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 2,68 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 2,43 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs

70 cm -Mv / 2,38 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs

 Einde boring op 80 cm -Mv / 2,28 m +NAP
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Boorstaten Buren - Hofkamp

boring: BU1466-15
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.556,42, Y: 436.579,58, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 3,14, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, 
provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,14 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 2,74 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: compact; bevat sintels en slak

70 cm -Mv / 2,44 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: sintels op -80

90 cm -Mv / 2,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 1,89 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

155 cm -Mv / 1,59 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

200 cm -Mv / 1,14 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele humuslagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 0,94 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, lichtgrijs, enkele humuslagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 0,14 m +NAP
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Boorstaten Buren - Hofkamp

boring: BU1466-16
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.560,30, Y: 436.629,32, 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, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, 
provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,17 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: grindjes

40 cm -Mv / 2,77 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 2,67 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 2,27 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 1,92 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 1,77 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

170 cm -Mv / 1,47 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs

210 cm -Mv / 1,07 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 0,87 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 0,67 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 290 cm -Mv / 0,27 m +NAP

boring: BU1466-17
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.559,07, Y: 436.679,28, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 3,24, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, provincie: Gelderland, 
gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol, opmerking: veel puin aan opp.

0 cm -Mv / 3,24 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 2,89 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 2,34 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

105 cm -Mv / 2,19 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 2,09 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

155 cm -Mv / 1,69 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,54 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, lichtgrijs, enkele humuslagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 0,24 m +NAP



44	 'Achter Den hAAg'

Boorstaten Buren - Hofkamp

boring: BU1466-18
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.556,38, Y: 436.729,21, 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, landgebruik: akker, provincie: Gelderland, 
gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,13 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,83 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: stug

55 cm -Mv / 2,58 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: cultuurlaag

60 cm -Mv / 2,53 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool

75 cm -Mv / 2,38 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

95 cm -Mv / 2,18 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

145 cm -Mv / 1,68 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

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

240 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 0,13 m +NAP

boring: BU1466-19
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.551,75, Y: 436.778,57, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 3,05, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, provincie: Gelderland, 
gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,05 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,70 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

45 cm -Mv / 2,60 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

55 cm -Mv / 2,50 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 2,35 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 2,30 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 1,75 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 1,50 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 280 cm -Mv / 0,25 m +NAP
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Boorstaten Buren - Hofkamp

boring: BU1466-20
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.320,03, Y: 436.579,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,80, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, provincie: Gelderland, 
gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,80 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 2,40 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: sloot?

100 cm -Mv / 1,80 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: sloot?

110 cm -Mv / 1,70 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: sloot?

120 cm -Mv / 1,60 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: sloot?

140 cm -Mv / 1,40 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijs, enkele humuslagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: sloot?

270 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: sloot?

 Einde boring op 290 cm -Mv / 0,10 m -NAP

boring: BU1466-21
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.315,42, Y: 436.628,52, 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, landgebruik: akker, provincie: Gelderland, 
gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,76 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,41 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 1,96 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 1,76 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 1,66 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, schelpfragment, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 1,36 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele humuslagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 0,24 m -NAP
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Boorstaten Buren - Hofkamp

boring: BU1466-22
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.310,13, Y: 436.678,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,75, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, provincie: Gelderland, 
gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,75 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

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

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

90 cm -Mv / 1,85 m +NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

115 cm -Mv / 1,60 m +NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,25 m +NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele humuslagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 0,90 m +NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, enkele kleilagen, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 260 cm -Mv / 0,15 m +NAP

boring: BU1466-23
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.305,41, Y: 436.728,23, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,74, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, provincie: Gelderland, 
gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,74 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,39 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 1,84 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 1,69 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 1,49 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,24 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele humuslagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 0,54 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 260 cm -Mv / 0,14 m +NAP

boring: BU1466-24
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.317,63, Y: 436.605,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,78, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, provincie: Gelderland, 
gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,78 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,43 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 2,33 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 2,08 m +NAP
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Boorstaten Buren - Hofkamp

boring: BU1466-25
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.313,88, Y: 436.651,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 2,74, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, landgebruik: akker, provincie: Gelderland, 
gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,74 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 2,34 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs

70 cm -Mv / 2,04 m +NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, donkergrijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 1,94 m +NAP

boring: BU1466-26
beschrijver: EH/PG, datum: 14-1-2014, X: 150.308,02, Y: 436.703,35, 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, landgebruik: akker, provincie: Gelderland, 
gemeente: Buren, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,76 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,41 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs

 Einde boring op 70 cm -Mv / 2,06 m +NAP
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