
293

A
rc
ho

l

Archol

P. van de Geer

Boren in de restgeul van de Linge

Archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek t.b.v. 
de aanleg van vispaaiplaatsen langs de Linge te Geldermalsen



Boren in de restgeul van de Linge

Archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek t.b.v. de aanleg 

van vispaaiplaatsen langs de Linge te Geldermalsen

P. van de Geer



Colofon

Archol Rapport 293

Boren in de restgeul van de Linge

Archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek t.b.v. de aanleg van vispaaiplaatsen 

langs de Linge te Geldermalsen

Projectleiding:  P. van de Geer MA

Uitvoering veldwerk: P. van de Geer MA

    drs. E. Heunks (Heunks Landschapsarcheologie)

Auteur:    P. van de Geer MA

Met bijdrage van:  drs. E. Heunks

Autorisatie:  drs. A.J. Tol

Tekstredactie  drs. A.J. Tol

Beeldmateriaal:   P. van de Geer MA

    drs. W.N.H. Laan

Opmaak:   A.J. Allen

ISSN 1569-2396

© Archol, Leiden 2015

Einsteinweg 2

2333 CC Leiden

info@archol.nl

Tel. 071 527 33 13



Inhoudsopgave

Samenvatting 5

1 Inleiding 7

 1.1 Aanleiding en doelstelling 7

 1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik 7

 1.3 Onderzoeksopzet en organisatie 9

2 Bureauonderzoek 11

 2.1 Inleiding en methodiek 11

 2.2 Landschappelijk kader 11

 2.3 Archeologisch en historisch kader  14

  2.3.1 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart  14

  2.3.2 Archis gegevens  15

  2.3.3 Archeologische Monumentenkaart (AMK) 18

  2.3.4 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 19

  2.3.5 Historisch kaartmateriaal  19

  2.3.6 Overige bronnen 21

 2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting 21

  2.4.1 Datering 21

  2.4.2 Complextype 21

  2.4.3 Diepteligging 22

  2.4.4 Gaafheid en conservering 22

  2.4.5 Locatie en omvang 22

  2.4.6 Uiterlijke kenmerken 22

  2.4.7 Mogelijke verstoringen 23

3 Verkennend booronderzoek 25

 3.1 Doel en vraagstellingen 25

 3.2 Methodiek  25

 3.3 Resultaten 26

4 Conclusie 29

 4.1 Conclusie 29

  4.1.1 Bodemkundige en landschappelijke kenmerken 29

  4.1.2 Archeologische verwachtingen 29

 4.2 Advies 30

 4.3 Beantwoording onderzoeksvragen 31

Literatuur  31

Figurenlijst 32

Tabellenlijst 33

Bijlage 1 Boorkolommen 35





DE LINGE TE GELDERMALSEN    5

Samenvatting

In opdracht van Waterschap Rivierenland heeft Archol een archeologisch 

bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd op een locatie langs de 

Linge ten noorden van de bebouwde kom van Geldermalsen. Aanleiding voor het 

onderzoek is de geplande aanleg van een grote plas om paaiplekken te creëren voor 

vis. Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot 

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. 

Voor het bureauonderzoek is uitgegaan van de gemeentelijke verwachtingskaart 

en 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 en 

Archis. Hieruit kwam een middelhoge verwachting op Romeinse resten en een hoge 

verwachting op middeleeuwse resten en resten uit de Nieuwe tijd naar voren. Deze 

verwachting is vooral gebaseerd op de aanwezigheid van een restgeul van de Linge 

en betreft zeer goed geconserveerd resten van nabijgelegen nederzettingen. Hierbij 

moet worden gedacht aan afvaldumps, kadewerken, beschoeiingen, wegen ,bruggen, 

steigers en (delen van) schepen.

Doel van het booronderzoek was de gespecificeerde archeologische verwachting te 

toetsen en aan te scherpen door het in kaart brengen van de bodemopbouw en het 

vaststellen van eventuele bodemverstoringen. Er zijn in totaal 16 boringen gezet, 

verdeeld over vier korte raaien die zoveel mogelijk dwars op de rivier zijn georiënteerd. 

De boorprofielen bevestigen het beeld van een brede verzande restgeul. Nergens zijn 

grote verstoringen aangetroffen.

Omdat er geen adequate methode is om de verwachte resten voorafgaand aan het 

graafwerk binnen aanvaardbare kosten op te sporen is het advies om de graafwerk-

zaamheden tijdens de planuitvoering archeologisch te laten begeleiden. Indien bij deze 

archeologische begeleiding archeologische waarden worden aangetroffen, adviseren 

wij rekening te houden met planaanpassingen, waardoor deze waarden in de bodem 

behouden kunnen blijven en een opgraving niet noodzakelijk is.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Waterschap Rivierenland heeft Archol een archeologisch 

bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd op een locatie langs de 

Linge ten noorden van de bebouwde kom van Geldermalsen (Figuur 1.1 ). Aanleiding 

voor het onderzoek is de geplande aanleg van een grote plas om paaiplekken te 

creëren voor vis. Het plangebied valt op de archeologische beleidskaart binnen twee 

zones met een hoge archeologische verwachting: ‘restgeul van Linge’ en ‘algemeen’. 

Voor de laatste categorie geldt dat bij bodemingrepen dieper dan 0,3 m en groter 

dan 500 m2 vroegtijdig inventariserend archeologisch onderzoek dient te worden 

uitgevoerd. 

Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot 

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

is erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met de 

bekende en verwachte archeologische waarden. Met het booronderzoek wordt deze 

verwachting in het veld getoetst en waar mogelijk aangescherpt. Op basis hiervan 

volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt ten noordwesten van de bebouwde kom van Geldermalsen in een 

binnenbocht van de rivier de Linge (Figuur 1.2). Aan de overkant van de rivier bevindt 

zich het dorp Tricht. In het noorden en oosten wordt het gebied begrensd door de 

Linge en in het zuidoosten door een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Ten zuidwesten 

van het plangebied bevindt zich het station van Geldermalsen. Het plangebied heeft 
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Figuur 1. 1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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een omvang van ca. 3,5 ha en beslaat drie percelen die kadastraal bekend staan als 

GDM00, sectie F, percelen 2431, 2432 en 2433. De hoogte van het gebied varieert 

tussen de 1.8 m +NAP in het zuidwesten en 2.2 m +NAP in het noordoosten.

 

Het oostelijk gedeelte van het plangebied is in gebruik als maïsakker. Het westelijk deel 

is in gebruik als appelboomgaard. In het zuidoosten van de boomgaard staat tegen 

de perceelsgrens nog een kleine gebouwtje (Figuur 1.3). Het gaat om een bakstenen 

schuur van ca. 8 bij 4 meter met een klein laadplatform. De geplande bodemingreep 

bestaat uit het graven van één of meerdere grote plassen om te voorzien in 
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Figuur 1. 2 
Situering onderzoeksgebied (onderzoeks-
gebied in rood, bron luchtfoto: PDOK 2014).

Figuur 1. 3 
Bakstenen schuur in het westelijk deel van het 
plangebied (foto richting zuidwesten, bron: 
Archol)
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paaiplekken voor vis. De exacte aard (omvang en diepte) van de ingrepen is op het 

moment van schrijven nog niet bekend en kan mede worden vormgegeven door de 

resultaten van dit onderzoek. 

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 standaardrapportages.

Het hier gepresenteerde rapport betreft een bureauonderzoek en een inventariserend 

veldonderzoek-overig (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 IVO-o bestaat uit een verkennend booronderzoek. 

Het verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden 

van het landschap en de gespecificeerde archeologische verwachting nader aan te 

scherpen en te controleren. Op basis van de resultaten kan het bevoegd gezag een 

beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 

Soort onderzoek: Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek (IVO-o)

Projectnaam: Archeologisch onderzoek Geldermalsen (vispaaiplekken)

Archolprojectcode: GWE1576

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 3 december 2015 

Rapport gereed: 21 december 2015

Versie: 2.0

Provincie: Gelderland

Gemeente: Geldermalsen

Plaats: Geldermalsen

Toponiem: Geldermalsen-West / Stationsgebied Oost

Kaartblad: 39C

Coördinaten gebied: 147.126 / 433.293

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, mevr. E. Dieker (Medewerker 
Water en Ruimte Plannen)

Bevoegd gezag: Gemeente Geldermalsen, mevr. A. Gerris (beleidsmede-
werker landschap en archeologie) 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 3980910100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: e-depot voor de Nederlandse archeologie (DANS)

Geomorfologie: Geul van meanderend afwateringsstelsel (2R11)

Bodem: Uiterwaardgronden van de Linge (ALu)

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

De gemeente Geldermalsen heeft in 2006 een archeologische verwachtings- en 

beleidskaart laten maken.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 informatiesysteem (Archis) geraadpleegd om de bekende 

archeologische waarnemingen binnen en direct rondom het plangebied in kaart te 

brengen; met name die waarnemingen die ten tijde van het samenstellen van de 

beleidskaart nog niet bekend waren. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 3.3, protocol 4002.

2.2 Landschappelijk kader

Het onderzoeksgebied bevindt zich in het Midden-Nederlandse rivierengebied en ligt 

volgens de geomorfologische kaart op een Geul van meanderend afwateringsstelsel 

(eenheid 2R11). Volgens de bodemkaart ligt het gebied in uiterwaardgronden van de 

Linge (kaarteenheid ALu), wat in overeenstemming is met het feit dat het plangebied 

buitendijks is gelegen. Binnen het rivierengebied hebben de geomorfologische kaart 

en de bodemkaart (beide schaal 1:50.000), in het kader van onderhavig onderzoek, 

echter een beperkte informatieve waarde. 

De veel recentere en gedetailleerdere paleogeografische kaart van de Rijn-Maas 

delta is in dit geval veel informatiever.2 Op deze kaart is te zien dat het plangebied 

zich boven twee verschillende stroomgordels bevindt (Figuur 2.1). In eerste instantie 

gaat het om de stroomgordel van de Linge (licht oranje/geel op de kaart). De Linge 

was actief tussen 190 v.Chr. en 1307 n.Chr.3 In zijn beginfase was de rivier de enige 

benedenloop van de zuidelijke Rijnloop en raakten de overige meandergordels buiten 

werking. In de laat-Romeinse tijd neemt het belang van de Linge echter af en raakt zij 

geleidelijk buiten werking. Wanneer in 1307 de Linge bij Tiel wordt afgedamd betekent 

dat het einde van de actieve periode van deze rivier. De restgeul van de Linge is nooit 

goed opgevuld geraakt en ligt aan het oppervlakte als een brede, diepe depressie in 

het landschap, waarbij het open water slechts een gedeelte van de oorspronkelijke 

breedte van de rivier inneemt . Het plangebied ligt in deze depressie (Figuur 2.2). Vlak 

ten zuiden ervan liggen hoger gelegen oeverafzettingen. 

De donkeroranje baan op Figuur 2.1 is de meandergordel van Gellicum die actief 

was tussen 612-272 v.Chr. In werkelijkheid ligt deze onder die van de Linge en is 

zij op veel plaatsen ook door deze rivier opgeruimd. Het is namelijk met name de 

jonge Lingestroomgordel die over een groot oppervlak de oudere meandergordels 

1  Heunks 2006.
2  Cohen et al. 2012.
3  Heunks 2006, 26-27.

2
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Fi guur 2.1 
Uitsnede Digitaal Basisbestand 
Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta met 
het plangebied in wit (bron: Cohen et al. 
2012).
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Uitsnede uit het AHN 1 met het plangebied in 
rood (bron: AHN).
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heeft opgeruimd.4 Daar komt bij dat de latere Linge voor een belangrijk deel juist 

de gebaande paden van de meandergordel van Gellicum heeft opgezocht.5 Het 

beddingzand van de Gellicum stroomgordel ligt gemiddeld op ca. 1,5 m –Mv.

Net ten oosten van het plangebied bevindt zich de meandergordel van Deil (rood op 

Figuur 2.1), onder die van Gellicum en de Linge. Deze meandergordel is aanzienlijk 

ouder (4649-4176 v.Chr.) en bevindt zich daardoor ook op een veel grotere diepte. De 

top van het beddingzand ligt op meer dan 3 m –Mv. 

4  Heunks 2006, 22.
5  Cohen et al. 2012, 53.
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2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart 

De verwachtingskaart van de gemeente Geldermalsen 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 amateurarcheologen en gebiedsdeskundigen verzameld en in de 

kaart verwerkt. Het gehele plangebied bevindt zich volledig binnen hoge verwachtings-

zones. Voor het grootste deel is dat een zone met een hoge verwachting vanwege de 

aanwezigheid van de restgeul van de Linge (Figuur 2.4, lichtblauwe zone); in het zuiden 

ligt een smalle strook met oeverafzettingen met een hoge verwachting. Op grond van 

de datering van de Linge kunnen op de meandergordel archeologische resten vanaf de 

Romeinse tijd worden verwacht. Pas in de vroege middeleeuwen, als de Linge minder 

actief is geworden, worden de hoger gelegen zandige meandergordelafzettingen echt 

interessant voor bewoning en vanaf deze periode geldt een hoge verwachting. De 

kans op nederzettingssporen is ter plaatse van de restgeul laag, maar er dient in de 

overgangszone naar de zuidelijker gelegen oever wel rekening te worden gehouden 

met de aanwezigheid van zeer goed geconserveerde resten die samenhangen 

met eventueel nabijgelegen nederzettingen.6 Hierbij moet worden gedacht aan 

afvaldumps, maar ook kadewerken of beschoeiingen. Daarnaast is er in restgeulen een 

relatief hoge kans op het voorkomen van (resten van) vaartuigen. Dergelijke resten 

zijn moeilijke op de traditionele manier op te sporen, zoals door middel van boor- of 

proefsleuvenonderzoek. Daarom schrijft de gemeente op de beleidskaart voor dat bij 

bodemingrepen groter dan 1.000 m² er archeologische begeleiding van de graafwerk-

zaamheden plaats vindt tijdens de planuitvoering. Op deze manier is de kans op het 

aantreffen van deze zeldzame, maar bijzondere, vondstcategorieën het grootst. 

In het zuiden van het plangebied bevindt zich een zone met een ‘algemene’ hoge 

verwachting op archeologische resten. Dit gebied beslaat ongeveer 10% van het 

plangebied en ligt in een zone waar oever- op beddingafzettingen van de Linge worden 

verwacht. Dit zijn gebieden die relatief hoog in het landschap zijn komen te liggen door 

een verschil in afzettingen en de daarmee gepaard gaande verschillen in inklinking. 

Het zijn de droge delen in het rivierenlandschap die fungeren als veilige woonlocatie 

en natuurlijke verbindingsroute.7 Daarnaast zijn het gunstige landbouwgronden 

en de aanwezigheid van een restgeul betekent de nabijheid van open water. Voor 

de meandergordel van de Linge geldt, gezien de datering van de actieve fase, een 

middelhoge verwachting op resten uit de Romeinse tijd en een hoge verwachting op 

resten uit de middeleeuwen. 

Dit laatste wordt bevestigd door het op Figuur 2.4 door middel van een rode stip 

getoonde terrein zonder status met nummer 213. Op deze plek is aardewerk, bot en 

bouwmateriaal gevonden uit elke periode van het neolithicum tot en met de Nieuwe 

tijd. Daarnaast heeft hier een formele tuin gelegen van het kasteel Ravestein (zie 

verderop).

In principe was de meandergordel van Gellicum bewoonbaar vanaf de late ijzertijd en 

heeft zij voor deze periode en de Romeinse tijd een hoge archeologische verwachting. 

Voor de periode daarna geldt een middelhoge archeologische verwachting, omdat 

6  Heunks 2006, 55.
7  Heunks 2006, 52.
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vroeg- of laatmiddeleeuwse vindplaatsen op de meandergordel ontbreken in de 

omgeving en de bewoning zich over het algemeen lijkt te concentreren in dorpskernen 

langs de Linge.8 Omdat de meandergordel van Gellicum binnen het plangebied 

naar verwachting is opgeruimd door de latere meandergordel van de Linge geldt op 

basis hiervan geen archeologische verwachting. Van Deil meandergordel zijn geen 

archeologische vindplaatsen bekend.9 De meandergordel ligt bovendien op grote 

diepte en net buiten het plangebied, zodat ook op basis hiervan geen archeologische 

verwachting geldt.

2.3.2 Archis gegevens 

Voor het bureauonderzoek is gekeken naar Archis-waarneming en onderzoeksmeldin-

gen (OM) binnen een straal van 500 m rondom het plangebied (Figuur 2.5). Binnen het 

plangebied zelf zijn geen Archis waarnemingen of onderzoeksmeldingen bekend. Een 

groot deel van de directe omgeving is echter eerder al archeologisch onderzocht.

8  Heunks 2006, 54.
9  Heunks 2006, 52.
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Figu ur 2.4 
Uitsnede ‘Archeologische beleidskaart 
met voorschriften ten behoeve van de 
Archeologische Monumentenzorg’ van de 
Gemeente Geldermalsen, plangebied in rood 
(bron: Heunks 2006).
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Onderzoeksmeldingen
In 2006 is een bureauonderzoek (OM 18.977 en 18.978) gedaan naar de oever van de 

Linge stroomopwaarts vanaf het plangebied en grenzend aan de afvalwaterzuiverings-

installatie (AWZI).10 De resultaten hiervan zijn niet gepubliceerd of openbaar gemaakt. 

Aan de andere kant van de AWZI heeft in hetzelfde jaar een karterend booronderzoek 

(OM 18.898) plaatsgevonden, direct ten zuiden van het plangebied, langs het 

Trichtsevoetpad. Bij het onderzoek zijn geen archeologische indicatoren gevonden 

en bleek bovendien dat de bodem op enkele plaatsen verstoord is tot een diepte van 

ca. 70 cm -Mv. Nadat in het verleden de oorspronkelijke toplaag verwijderd is, is een 

nieuwe toplaag van filtratiezand aangebracht, ten behoeve van de waterzuivering. Dit 

filtratiezand ligt in een aantal gevallen direct op de C-horizont.11

Aangrenzend aan het hiervoor genoemde gebied is in 2004-2005 een booronderzoek 

(OM 12.600) uitgevoerd in een groot gebied dat bekend staat als Stationslocatie-

Oost. Het onderhavig plangebied grenst zowel in het zuiden als in het westen aan 

dit gebied. Het bodemprofiel op deze locatie was onder de bouwvoor nagenoeg 

intact.12 De bouwvoor wordt in de boorprofielen niet aangeduid, maar lijkt tussen 

de 30-40 cm dik te zijn direct ten zuiden van het plangebied. Daaronder bevinden 

zich over het algemeen kleiige afzettingen. Ten westen van het plangebied bevinden 

zich grofzandige afzettingen en is de bouwvoor maar 15-25 cm dik. Mogelijk maken 

deze afzettingen ook deel uit van de beddingafzettingen die ten zuidwesten van het 

plangebied vlak onder het maaiveld werden aangetroffen en in een zuidoost-noord-

west georiënteerde strook parallel aan de Linge lijken te liggen.13 Met name in het 

zuidoosten van het toenmalig onderzoeksgebied werden archeologische indicatoren 

aangetroffen in de vorm van aardewerk en botresten. In het noorden, grenzend aan 

het huidig plangebied was ook sprake van archeologische indicatoren, maar hier betrof 

het houtskoolfragmenten. Deze werden in alle gevallen aangetroffen in de afzettingen 

direct onder de bouwvoor.

Het hiervoor behandelde booronderzoek is in 2007 opgevolgd door een proefsleu-

venonderzoek (OM 21.265). Hierbij zijn een zestal proefsleuven gegraven waarvan er 

twee ca. 60 m ten zuiden van het plangebied zijn gelegen (zie ook Figuur 2.5). Hier 

werden geen sporen aangetroffen die tot een nederzetting konden worden gerekend 

en er lijken alleen recente sporen en enkele greppels of sloten te zijn opgetekend.14 Op 

diepere niveaus zijn verspreid liggende losse vondsten gedaan die zijn aangetroffen in 

natuurlijke lagen. Deze lagen zijn gevormd door de Linge en er wordt verondersteld 

dat het om materiaal gaat van meer stroomopwaarts gelegen verspoelde 

vindplaatsen.15 In het zuiden van het toenmalig onderzoeksgebied Stationslocatie-

Oost is een vindplaats aangetroffen die in 2012 is opgegraven (OM 51.509). Daarbij 

werd een rurale nederzetting blootgelegd die uit de vroege en volle middeleeuwen 

dateert (ca. 800-1200 n.Chr.) en mogelijk versterkt was.16 In het opgegraven deel van 

de nederzetting werden ambachtelijke en handelsactiviteiten bedreven. Er is een grote 

hoeveelheid vondstmateriaal gevonden waaronder, aardewerk, metaal, bot, steen en 

slakresten. Onder het metaal bevond zich bovendien een grote hoeveelheid munten.

10  Onderzoeksmelding 18977/18978.
11  Koeman 2006.
12  Emaus et al. 2005.
13  Emaus et al. 2005, 22.
14  Van Renswoude & Tops, 2006.
15  Van Renswoude & Tops, 2006, 12.
16  Van Rensoude & Schurmans 2015.
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Ten westen van het plangebied zijn meerdere onderzoek uitgevoerd naar locaties op 

en rond het spoor. In 2005 is een booronderzoek uitgevoerd bij de spoorbrug naar 

Tricht (OM 35.172). De resultaten hiervan zijn niet bekend. In het kader van diverse 

aanpassingen aan het spoor, de bouw van een nieuwe spoorbrug en de aanleg van een 

rondweg aan de overzijde van de Linge zijn eerst in 2013 een bureauonderzoek (OM 

57.876) en later in 2014 een verkennend booronderzoek (OM 61.607) uitgevoerd naar 

o.a. de spoorlocatie direct ten westen van het plangebied: de MerwedeLingelijn.17 

Hierbij zijn meerdere vegetatiehorizonten vastgesteld waarin bij enkele boringen 

archeologische indicatoren zijn aangetroffen waar dit niveau relatief hoog ligt.18 

Bij eerder onderzoek voor Waterschap Rivierenland is reeds aangetoond dat 

deze vegetatiehorizont in de late bronstijd en/of vroege ijzertijd een bewoonbaar 

oppervlak vormde.19 Deze vegetatiehorizonten zijn echter alleen aangetroffen 

te noorden van Tricht, op de Schaik meandergordel . Rondom het plangebied is 

17  Van den Brink 2014; Huizer 2015.
18  Huizer, 2015, 12.
19  Van de Geer 2013.
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Figuur 2. 5 
Archis waarnemingen, onderzoeken, AMK-
terreinen en proefsleuvenonderzoek met de 
locatie van het plangebied op de IKAW. (Bron: 
RCE; ACVU-HBS).
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deze oudere meandergordel waarschijnlijk opgeruimd door beddingafzettingen 

van de meandergordel van de Linge. De bovenliggende oeverafzettingen zijn niet 

of nauwelijks ontkalkt. Ook zijn geen vegetatiehorizonten aangetroffen boven de 

bedding- en oeverafzettingen van de Linge.20 Ter hoogte van het plangebied ligt de top 

van de beddingafzettingen rond 0,1 m – NAP onder een ca. 1,8 m dik pakket slappe klei 

bestaande uit restgeulvulling of aanplempingslagen.

 

Op ca. 350 m ten westen van het plangebied is in 2006 aan de Middelweg een klein 

booronderzoek uitgevoerd (OM 17.828). Hierbij zijn oever- op beddingafzettingen 

aangetroffen van de Linge.21 De top van de beddingafzettingen van de Linge bevinden 

zich op ca. 1 m –Mv daarboven bevindt zich een pakket oeverafzettingen en een ca. 50 

cm dikke bouwvoor. Op ca. 0,8 m –Mv is in één van de boringen in de oeverafzettingen 

een grijze laag met brokjes houtskool aangetroffen. Mogelijk gaat het hierbij om een 

archeologisch grondspoor of laag.

Ten slotte kan nog een bureauonderzoek uit 2006 worden vermeld (OM 33.027). Hierbij 

is een groot terrein onderzocht aan de overzijde van de Linge, ten zuidoosten van 

het plangebied. De resultaten ervan zijn niet in Archis vermeld. Op de beleidskaart 

(Figuur 2.4, grijze vlak) staat het gebied echter aangegeven als ontgrond. De kans op 

archeologische resten lijkt hier dus miniem.

Waarnemingen
Ten zuiden van het plangebied, binnen het gebied Stationslocatie-Oost, zijn 

meerdere waarnemingen bekend in Archis. Deze zijn allemaal afkomstig van het in 

2004-2005 uitgevoerde booronderzoek (OM 12.600) dat hierboven is beschreven en 

dat uiteindelijk heeft geleid tot de opgraving van de nederzetting uit de vroege tot 

volle middeleeuwen. Ten noorden van de Linge zijn enkele vondstmeldingen bekend 

die, gezien de ligging, afkomstig zijn van de oevers van de Schaik stroomgordel. 

Eén waarneming (6.789) betreft de vondst van enkel laatmiddeleeuwse scherven. 

De overige meldingen (6.819 en 6.889) betreft enkele scherven handgevormd en 

geïmporteerd aardewerk en een bronzen fibula, alle afkomstig uit de Romeinse tijd. 

Deze vondsten waren aanleiding voor een kleine opgraving van de toenmalige ROB, 

wat weer heeft geleid tot de waarneming (30.638) van enkele greppels en afvalkuilen 

uit dezelfde periode. 

2.3.3 Archeologische Monumentenkaart (AMK)

Er bevinden zich geen AMK-terreinen binnen het plangebied of in de directe omgeving 

ervan. Op ca. 800 m ten noordwesten van het plangebied ligt een ‘Terrein van zeer 

hoge archeologische waarde’ met daarin een moated site uit de late middeleeuwen 

(monument 3.717). Het gaat om een omgracht terrein van het voormalig kasteel of huis 

Crayestein, waarvan alleen het poortgebouw resteert. Op dezelfde afstand richting het 

zuidoosten ligt een ‘Terrein van hoge archeologische waarde’ (monument 3721/3722). 

Het betreft een lichte verhoging in het veld met funderingsresten in de ondergrond. 

Vermoedelijk gaat het om de resten van het huis Borchmalsen of Ravestein.

20  Huizer 2015, 11.
21  Van Kampen & Tops 2006.
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2.3.4 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

Het plangebied valt op de IKAW binnen een gebied met een hoge trefkans op 

archeologische waarden. De IKAW is een landsdekkende kaart met een vlakdekkende 

classificatie van de trefkans op archeologische resten. Als bronmateriaal voor de kaart 

worden voor het centraal rivierengebied de Archis-gegevens, de geologische kaart en 

de kaart van het rivierengebied van Berendsen en Stouthamer genoemd.22 De kaart 

is gemaakt op basis van een rastergrid met eenheden van 50 bij 50 meter. Door de 

grootschaligheid is de kaart minder geschikt voor een dergelijk lokaal niveau als het 

onderhavig onderzoeksgebied en kan naar eigen zeggen ook slechts als richtinggevend 

worden gebruikt.23 De gemeentelijke verwachtingskaart is veel gedetailleerder en 

daarom vaak meer geschikt. De IKAW is voor dit bureauonderzoek dus verder niet 

relevant.

2.3.5 Historisch kaartmateriaal 

Historisch kaartmateriaal kan inzicht geven in de situatie en het landgebruik binnen 

een gebied gedurende de laatste paar honderd jaar. De oudst beschikbare kaart 

voor het plangebied is het de Kadastrale Minuut, samengesteld tussen 1811 en 1832 

(Figuur 2.6).24 Hierop is te zien dat het westelijk deel van het plangebied in gebruik 

was als hooi- en weiland en er langs de oever van de Linde bos met hakhout en een 

wilgenbosje stonden. Het oostelijk deel van het plangebied is in zijn geheel in gebruik 

als wilgenbos en bevat een klein moerasje. Bij de noordwestelijke hoek van het onder-

zoeksgebied staat een “Overvaart” aangegeven. Voor dit gedeelte van de rivier (28bis) 

22  Deeben 2009, 11.
23  Deeben 2009, 5.
24  Het plangebied valt op deze kaart gedeeltelijk in een gebied dat niet op het originele kaart-

blad heeft gepast en er als uitsnede naast is getekend. Voor het overzicht zijn de losse delen 
hier bij elkaar gebracht. Dit verklaart de kleurverschillen in de achtergrond van de afbeelding.
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Figuur 2.6 
He t plangebied (rood) geprojecteerd op de 
Kadasterkaart (Minuutplan) uit 1811-1832 van 
Geldermalsen, Gelderland, sectie F, blad 01 
(bron: Kadaster).



20    DE LINGE TE GELDERMALSEN

gold volgens de bij de kaart behorende Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) een 

“Recht van overvaart”. Het gaat hier dus om de plaats waar aan het begin van de 19e 

eeuw, en mogelijk ook daarvoor, een veerdienst in bedrijf was. Dergelijke veren zouden 

een hoge mate van continuïteit kennen en zouden zelfs terug kunnen gaan tot de 

Romeinse tijd, hoewel daarvoor hier geen directe aanwijzingen zijn.25 

De exacte locatie van het voetveer is op basis van de historische kaarten niet 

op te maken. Mogelijk ligt zij net  buiten het plangebied. Hoe de locatie van het 

voetveer er precies uitgezien heeft is uit het kaartmateriaal ook niet op te maken. 

Archeologische fenomenen die bij een dergelijke plaats verwacht zouden kunnen 

worden zijn bijvoorbeeld de resten van een weg, beschoeiingen, kades of steigers.26 

Het is mogelijke dat deze structuren in de uiterwaarden zijn geërodeerd, maar gezien 

de ligging in de binnenbocht van de rivier kan het ook zo zijn dat er sprake is van een 

uitbouwende oever. Hier kunnen bijvoorbeeld kades of steigers aanwezig zijn die 

steeds verder werden uitgebouwd naargelang de rivier zijn meander naar buiten toe 

verlegde.

Op de Topografische en Militaire Kaart (Figuur 2.7), geproduceerd rond 1850, is het 

landgebruik van het plangebied nog ongewijzigd. Ook hier is het voetveer aangegeven. 

Wel is duidelijk te zien dat het plangebied in noord-zuid richting wordt doorsneden 

door een (land)weg. Ook bevindt er zich een door bomen omgeven weg aan de 

noordkant van het westelijke perceel. Op het Bonneblad (Figuur 2.8) uit ca. 1900 is 

te zien dat het plangebied in geheel in gebruik is als gras- of weiland. Tenminste één 

van de eerder aangegeven wegen binnen het plangebied lijkt verdwenen en naast 

het voetveer is er nu ook een oeververbinding per spoor door middel van een (draai)

brug. Op de diverse topografische kaarten vanaf 1900 zijn geen noemenswaardig 

veranderingen meer te zien in het gebied, behalve dat het gebruik van het westelijk 

25  Willems 1986, 141 (301).
26  Emaus et al. 2005, 16.

Figuur 2.7 
Ui tsnede uit de Topografische en Militaire 
Kaart van rond 1850 met het plangebied in 
rood (bron: Kadaster)
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perceel wisselt tussen boomgaard en weiland.27 In de jaren 50 is het voetveer 

verdwenen nadat het overbodig is geworden door de aanleg van een brug voor het 

wegverkeer.

2.3.6 Overige bronnen

Bij het bodemloket zijn geen saneringen bekend.28 Met betrekking tot eventueel 

militair erfgoed is gekeken naar de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME). Hierop 

staat geen bijzondere verwachting op resten van ondergronds en bovengronds militair 

erfgoed aangegeven. 

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

2.4.1 Datering

Voor het plangebied geldt op basis van de aanwezigheid van de Linge stroomgordel 

een middelhoge tot hoge archeologische verwachting op archeologische resten in 

zijn algemeenheid. Gezien de vrij jonge datering van de actieve fase van de Linge 

(190 v.Chr. – 1307 n.Chr) worden geen prehistorische resten verwacht. Wel geldt 

een middelhoge verwachting op Romeinse resten en een hoge verwachting op 

middeleeuwse resten en resten uit de Nieuwe tijd.

2.4.2 Complextype

Wat betreft de te verwachten complextypen is een onderscheid te maken tussen de 

zuidelijke strook met oeverafzettingen en de restgeul. Ter plaatse van de oeverzone 

bestaat er een kans op diverse archeologische resten vanaf de Romeinse tijd, hoewel 

27  Bonnebladen van 1918 en 1929; Topografi sche kaarten van 1957, 1966, 1977, 1985 en 1990.
28  http://www.bodemloket.nl/ (bezocht: 4-12-2015)

Figuur 2.8 
Ui tsnede uit de Topografische Militaire Kaart 
(Bonneblad) uit ca. 1900 met het plangebied 
in rood, bij benadering (bron: Kadaster).
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deze plek op het AHN nauwelijks hoger lijkt te liggen dan de overige delen van 

het plangebied. In de restgeul en de overgangszone naar de oever moet daarnaast 

rekening gehouden worden met zeer goed geconserveerd infrastructurele en off-site 

resten die verband houden met nabijgelegen nederzettingen. Hierbij moet worden 

gedacht aan afvaldumps, kadewerken, beschoeiingen, wegen ,bruggen, steigers en 

(delen van) schepen. De kans dat dergelijke resten aanwezig zijn is extra groot gezien 

aanwezigheid van de handelsnederzetting uit de vroege en volle middeleeuwen 

op nog geen 300 meter ten zuiden van het plangebied. Daarbij komt dat dezelfde 

complextypen wellicht ook kunnen worden verwacht in relatie tot voormalige 

aanwezigheid van een voetveer. Als laatst kunnen ook nog enkele landwegen en 

aanverwante zaken als houtwallen of greppels worden verwacht die staan opgetekend 

op de historische kaarten.

2.4.3 Diepteligging

Los verspreidde vondsten kunnen aan het oppervlak of in de bouwvoor worden 

verwacht. Op basis van het onderzoek in de directe omgeving kunnen eventuele sporen 

en vondsten zich direct onder de bouwvoor bevinden, in de top van de onderliggende 

restgeul of oeverafzettingen, of op diepere niveaus in de restgeul- en oeverafzettingen 

tot aan de top van de onderliggende beddingafzettingen. De diepteligging van de top 

van bedding lijkt te variëren tussen de 0,15 en 1,8 m –Mv.

2.4.4 Gaafheid en conservering

Eventueel aanwezige archeologische resten zijn naar verwachting goed geconserveerd, 

zowel de organische als anorganische resten. Dit is het gevolg van de beschermende 

werking van de afdekkende kleilagen, de ligging onder de grondwaterspiegel en de 

afwezigheid van (sub)recente bebouwing in het gebied.

2.4.5 Locatie en omvang

Eventuele nederzettingsresten worden alleen verwacht in het uiterste zuiden van 

het plangebied. De infrastructurele en off-site resten in de vorm van afvaldumps, 

kadewerken, beschoeiingen, wegen ,bruggen, steigers en (delen van) schepen kunnen 

in principe in het gehele plangebied voorkomen. Mogelijk kunnen dezelfde soort 

resten kunnen ook worden verwacht in relatie tot het voormalige voetveer in het 

uiterste westen van het plangebied. Het is echter onzeker of de oversteekplaats zich 

net binnen of net buiten het plangebied bevond. Eventuele landwegen en daarmee 

samenhangende vondsten kunnen conform de historische kaarten worden verwacht 

in een noord-zuid georiënteerde strook centraal in het plangebied, in de noordelijke 

randzonde van het westelijke deel van het plangebied en in de westelijke randzonde 

van het plangebied, in de richting van de oversteekplaats. De omvang van de 

archeologische resten is moeilijk te bepalen en kan variëren van zeer lokale afvaldumps 

tot kadewerken of steigers van enkele tientallen meters. 

2.4.6 Uiterlijke kenmerken

De archeologische resten kunnen bestaan uit grondsporen en resten van houtbouw, 

mogelijk in de vorm van palen, planken en (vlechtwerk)wanden. Met betrekking tot de 

mobilia als gevolg van afvaldumps of andere activiteiten in het verleden kan worden 

gedacht aan alle voorkomende materiaalcategorieën: aardewerk, steen, glas, metaal, 

slak, bot, leer, hout, etc..
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2.4.7 Mogelijke verstoringen

Het meerdere keren terugkerende gebruik van het plangebied als boomgaard zal een 

bepaalde verstorende werking op het plangebied hebben gehad. De omvang daarvan 

is op dit moment niet nader te bepalen.
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Verkennend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van het booronderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting 

te toetsen en aan te scherpen, door het in kaart brengen van bodemopbouw en 

het vaststellen van eventuele bodemverstoringen en de invloed hiervan op de 

archeologische verwachtingswaarde. 

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?

− Op welke diepte zouden de eventuele archeologisch interessante lagen zich kunnen 

bevinden?

− Zijn er bodemverstoringen in het gebied aanwezig en wat betekent dit voor de 

archeologische verwachting?

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 3.3. Er zijn in totaal 16 boringen gezet binnen het 

plangebied (Figuur 3.1). De boringen zijn verdeeld over vier korte raaien die zoveel 

mogelijk dwars op de rivier zijn georiënteerd. De onderlinge afstand van de boringen 

bedroeg 25 meter, de afstand tussen de boorraaien ca. 100 m. De locatie en de 

hoogte van de boringen zijn vastgelegd met behulp van het Differential Global 

Positioning System (DGPS). Alle boringen zijn ca. 0,5-0,75 m –Mv uitgevoerd met een 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm en daarna met een guts met een diameter 

van 3 cm tot in het vaste zand of tot maximaal 4 meter diepte. 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 door het 

snijden en verbrokkelen van de boorkern op het oog onderzocht op archeologische 

indicatoren. 

Deze methode is geschikt voor het in kaart brengen van de paleogeografische opbouw 

en hieraan te relateren archeologische verwachtingen. De hierboven omschreven 

methodiek is geschikt voor het in kaart brengen van de verwachte geologische 

afzettingen. Daarnaast kunnen grote 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. De boorprofielen zijn als bijlage 1 opgenomen achter in het rapport.

3
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3.3 Resultaten

E. Heunks

Tekenend voor de landschappelijke gesteldheid van het plangebied is dat het maaiveld 

hier over het hele oppervlak 1,5 tot meer dan 2 meter lager ligt dan de gronden 

juist ten zuiden hiervan (zie ook Figuur 2.2). De grens tussen beide gebieden wordt 

gemarkeerd door een steilrand. Deze wordt gemaskeerd door een zomerkade aan de 

bovenzijde daarvan, waardoor het vanuit het noorden gezien lijkt alsof hier een hoge 

dijk ligt. De kade heeft echter maar een hoogte van circa 50 tot 75 cm. De kade is op 

de verschillende historische kaarten weergeven en maakte in de afgelopen eeuwen 

deel uit van de wegen- en paden structuur van het gebied. Een van de mogelijke 

verklaringen voor de lage ligging van het plangebied was dat hier in het verleden 

klei- en zand is gewonnen ten behoeve van bijvoorbeeld de baksteenindustrie. In 

de boorprofielen zijn echter geen aanwijzingen gevonden voor grootschalig diep 

grondverzet. Bovendien blijken ook de gronden stroomop- en afwaarts langs de Linge 

erg laag te liggen ten opzichte van de omliggende gronden, zoals ook op Figuur 2.2 is 

te zien. De breedte van deze laagte (inclusief Linge) is redelijk constant en bedraagt 

circa 150 meter. De meest waarschijnlijke verklaring voor deze laagte op basis van 

deze gegevens is dat deze overeenkomt met de laatste actieve geul van de Linge in 

de vroege tot volle middeleeuwen. Het smalle stroompje van de Linge zoals we die 

thans kennen, vormt de laatste stroomdraad van deze restgeul, nadat deze volledig 

was verzand en verland in de volle middeleeuwen. Na de definitieve afdamming 

van de Linge in 1307 is het deze laatste stroomdraad binnen de restgeul, waarlangs 

vervoer over water tot op vandaag de dag mogelijk is en waarlangs polderwater word 

afgevoerd.

De boorprofielen bevestigen het beeld van een brede verzande restgeul. Opvallend is 

de grote variatie in de bodemprofielopbouw. In de meest westelijke raai A-A’ worden 

de bodemprofielen tot grote diepte beneden maaiveld gekenmerkt door slappe, sterk 

humeuze kalkrijke kleien met zandlagen, plantenresten en veel schelpen. Dit zijn 

typerende profielen behorende bij een restgeul van een relatief jonge rivier. In boring 

3 reikt dit kleipakket tot dieper dan 4 meter –Mv en is daarmee de diepst gemeten 

waarde binnen het plangebied. Zowel tegen de Lingeoever als tegen de zomerkade 

is binnen deze boorraai het kleidek aanmerkelijk dunner en is reeds op respectievelijk 

100 en 165 cm –Mv het vaste zand bereikt. Dit zand is volledig gereduceerd, bevat 

plantenresten en maakt deel uit van de restgeulvulling. Anders dan in de meest 

westelijke boorraai is in de andere boorraaien op de meeste plaatsen het zand reeds 

rond 1,0 m –Mv aangetroffen. Het kleidek daarboven heeft duidelijke kenmerken van 

een restgeulvulling met een slappe ongerijpte structuur, een hoog humusgehalte, 

plantenresten waaronder stukken hout, en plaatselijk een sterke gelaagdheid 

met zand. De relatief ondiepe ligging van het vaste zand zal samenhangen met 

de sterke verzanding van de Lingegeul in haar eindfase. Van een brede lateraal 

verplaatsende hoofdgeul in de Romeinse tijd werd het waarschijnlijk al in de vroege 

middeleeuwen (samenhangend met de ontwikkeling van de Waal) een geul met steeds 

groter wordende zandeilanden en een geringe laterale verplaatsing. Met name in 

binnenbochten kon makkelijk zand op- en aanwassen, en ontstonden zandplaten en 

ondiepten. In de buitenbochten was dit moeilijker door de hogere stroomsnelheid. Hier 

vinden we op de meeste plaatsen dan ook de laatste stroomdraad binnen de restgeul; 

de Linge. Het meest westelijke deel van het plangebied (met raai A-A’; boring 1 t/m 4) 

ligt stroomafwaarts van een markante opgezande binnenbocht. In de luwte van deze 
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zandplaat kon de restgeul minder snel verzanden en bleef nog lang sprake van een 

geleidelijk dichtslibbende diepte. 

Het proces van verlanding van de zandeilanden-rivier moet nog ruim voor de afsluiting 

van de Linge in 1307 zijn ingezet, maar ook daarna kon nog veel klei zijn afgezet 

bij overstromingen en vanuit de lokale omgeving. Hoewel de laatste stroomdraad 

waarschijnlijk al vanaf de afdamming globaal op dezelfde locatie ligt, zal de gehele 

restgeul met zandeilanden en tussenliggende diepten in de loop van de tijd verder zijn 

genivelleerd. De dalbodem van de Linge-restgeul moet er in de late middeleeuwen en 

ook recentere perioden dan ook veel grilliger hebben uitgezien dan heden ten dage.
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Figuur 3.1 
Boorpuntenk aart met boornummers 
en de zanddiepte t.o.v. het NAP (bron 
luchtfoto: PDOK).
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Conclusie

4.1 Conclusie

E. Heunks & P. van de Geer

4.1.1 Bodemkundige en landschappelijke kenmerken

Overeenkomstig de verwachtingen op basis van de bureaustudie maakt het plangebied 

in haar geheel deel uit van de restgeul van de Lingestroomgordel; er zijn geen oever-

afzettingen aangetroffen zoals wel op de gemeentelijke beleidskaart staat afgebeeld. 

Dat is dan ook de reden dat het gebied zo laag ligt ten opzichte van omliggende 

gronden. Deze voormalige, circa 150 meter brede rivierloop lijkt in een laatste actieve 

fase te zijn verzand, waarbij met name in de binnenbochten grote zandaanwassen 

zijn ontstaan. Een groot deel van het plangebied maakt deel uit van zo’n binnenbocht 

en wordt gekenmerkt door deze relatief ondiep voorkomende beddingzanden (top 

zand ca. 1,0 m –Mv). Het meest westelijke deel is niet opgezand en hier wordt het 

bodemprofiel plaatselijk tot dieper dan 4 m –mv gekenmerkt door een pakket slappe 

ongerijpte humeuze klei. In dit deel moet sprake geweest zijn van een geleidelijk 

opslibbende diepte tussen de zandeilanden en –aanwassen. Na de verzanding van 

de hoofdgeul is het gebied geleidelijk aan verder verland met kleiige afzettingen. Dit 

kleidek met duidelijke kenmerken van een restgeulvulling is overal aangetroffen. De 

huidige Linge vormt de laatste stroomdraad binnen de verzande riviergeul. De ligging 

hiervan is, met uitzondering van enkele menselijk ingrepen, sinds de afdamming van 

de Linge bij Tiel in 1307 ongewijzigd. 

Er zijn tijdens het booronderzoek geen aanwijzingen gedaan voor grootschalige 

bodemverstoringen en op de meeste plaatsen is binnen 50 cm –Mv een onverstoord 

bodemprofiel aangetroffen.

 

4.1.2 Archeologische verwachtingen

Tijdens het booronderzoek zijn geen directe aanwijzingen gedaan voor de 

aanwezigheid van archeologische resten. Enkele fragmentjes puin in de slappe vulling 

van de restgeul kunnen samenhangen met menselijke activiteiten stroomopwaarts en 

hier met het stromend water terecht zijn gekomen. Aangezien het gehele plangebied 

deel uitmaakt van een restgeul bestaat er een lage kans op het aantreffen van neder-

zettingssporen, grafvelden en andere archeologisch resten die in een droge context 

te plaatsen zijn. Daarentegen bestaat er wel een kans op het aantreffen van goed 

geconserveerde water- en moeras gerelateerde archeologisch resten. De Linge 

vormt mogelijk al in de Romeinse tijd, maar zeker gedurende de middeleeuwen en 

ook in de Nieuwe tijd een belangrijke levensader binnen dit deel van de Rijndelta. 

De oevers worden al eeuwen gekenmerkt door een aaneenrijging van middeleeuwse 

dorpskernen, buurtschappen en losstaande nederzettingen. De rivier zelf (de laatste 

stroomdraad) werd nog tot in het recente verleden intensief benut als handelsroute 

en tevens speelde deze een centrale rol in de waterlossing van de omliggende 

polders. Lokaal zal de rivier en omliggende laagten voor allerhande functies zijn benut 

waarbij te denken valt aan jacht, visserij, houtwinning, kleiwinning en begrazing . Het 

plangebied ligt juist ter hoogte van de middeleeuwse dorpskern van Tricht en tevens 

ter hoogte van een eeuwenoude veeroversteekplaats die mogelijk de verbinding 

4



30    DE LINGE TE GELDERMALSEN

verzorgde met de maar iets zuidelijker gelegen middeleeuwse nederzettingen. Het 

gebied maakt al met al deel uit van een eeuwenoud en intensief gebruikt cultuurland-

schap en niet ondenkbeeldig is dan ook dat zich hier tijdens graafwerk in de bodem 

archeologische resten kunnen aandienen samenhangend met genoemden mogelijke 

functies. Het blijft daarmee bij een archeologische verwachting voor water- en moe-

rasgerelateerde archeologische resten. Een verwachting die in het kader van een 

zorgvuldige omgang met het archeologisch erfgoed een nadere invulling verdient dient 

bij realisatie van het plan.

De gespecificeerde archeologische verwachting die op basis van het bureauonderzoek 

is opgesteld blijkt grotendeels te kunnen worden bevestigd en kan enigszins worden 

aangescherpt. Van oeverzones blijkt geen sprake te zijn en daarmee komt de 

verwachting op nederzettingsresten te vervallen. Zoals gezegd zijn ook de bodem-

verstoringen door de diverse boomgaarden beperkt. Over het algemeen is alleen 

de bouwvoor geroerd (ca. 30 cm). De bijgestelde gespecificeerde archeologische 

verwachting is beknopte vorm weergeven in Tabel 4.1.

Eigenschap Verwachting

Datering Romeinse tijd - Nieuwe tijd

Complextype afvaldumps, kadewerken, beschoeiingen, wegen ,bruggen, steigers en (delen 
van) schepen

Omvang zeer lokaal tot enkele tientallen meters

Diepteligging onder de bouwvoor

Gaafheid en conservering zeer goed

Locatie gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken Voornamelijk punt- en lijnobjecten: grondsporen, hout- en steenbouw en alle 
soorten mobilia

Mogelijke verstoringen moderne recente kadewerken

4.2 Advies

Voor het plangebied geldt een hoge verwachting voor archeologische resten. Het gaat 

hierbij vooral om lijnobjecten en puntlocaties zoals resten van vaartuigen, waterwerken 

en afvaldumps, waarvan de ligging op basis van verzamelde gegevens niet nader kan 

worden voorspeld. Ook is er geen adequate methode om deze resten voorafgaand aan 

het graafwerk binnen aanvaardbare kosten op te sporen. Het advies aan het bevoegd 

gezag is daarom, in aansluiting op de beleidregels van de archeologische beleidskaart 

van de gemeente, om de graafwerkzaamheden tijdens de planuitvoering archeologisch 

te laten begeleiden. Op deze manier is de kans op het aantreffen en veiligstellen van 

deze zeldzame, maar bijzondere, vondstcategorieën het grootst. Voor een dergelijke 

begeleiding is een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) 

noodzakelijk.

In het kader van risicobeheersing is het advies aan Waterschap Rivierenland om 

bij de uitvoering rekening te houden met planwijzigingen. Wanneer daadwerkelijk 

archeologisch resten worden aangetroffen zouden deze door kleine planaanpassing 

in de bodem bewaard kunnen blijven (in situ), waardoor een kostbare opgraving niet 

nodig is.

 Tabel 4.1 
Bijgestelde gespecificeerde archeologische 
verwachting.
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4.3 Beantwoording onderzoeksvragen

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

In het meest westelijke deel van het plangebied wordt de bodemopbouw gekenmerkt 

door slappe, sterk humeuze kalkrijke kleien met zandlagen, plantenresten en veel 

schelpen. Typerende profielen behorende bij een restgeul van een relatief jonge 

rivier. Voor het overige deel van het plangebied geldt dat op de meeste plaatsen het 

zand reeds rond 1,0 m –Mv is aangetroffen. Het kleidek daarboven heeft duidelijke 

kenmerken van een restgeulvulling.

− Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?

Ja, het plangebied maakt deel uit van een restgeul waarvoor een hoge verwachting op 

archeologische resten geldt. 

− Op welke diepte zouden de eventuele archeologisch interessante lagen zich kunnen 

bevinden?

De archeologische interessante lagen bevinden zich direct onder de bouwvoor (ca. 30 

cm - Mv).

− Zijn er bodemverstoringen in het gebied aanwezig en wat betekent dit voor de 

archeologische verwachting?

Nee er zijn geen (grote) bodemverstoringen in het gebied aanwezig die een betekenis 

hebben voor de archeologische verwachting.
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Bijlage 1 Boorkolommen
Boorkolommen Geldermalsen-West

boring: G1576-1
beschrijver: EH/PG, datum: 3-12-2015, X: 146.993,22, Y: 433.207,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,15, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,15 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 1,65 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak grindig, donkerbruin, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 1,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen

130 cm -Mv / 0,85 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dikke zandlagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

215 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig grof, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 280 cm -Mv / 0,65 m -NAP

boring: G1576-2
beschrijver: EH/PG, datum: 3-12-2015, X: 146.987,62, Y: 433.232,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,73, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,73 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

80 cm -Mv / 0,93 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 0,77 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, slap, schelpengruis, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: enkel grindpuntje

 Einde boring op 400 cm -Mv / 2,27 m -NAP
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Boorkolommen Geldermalsen-West

boring: G1576-3
beschrijver: EH/PG, datum: 3-12-2015, X: 146.982,99, Y: 433.255,16, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,70, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,70 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig grof

80 cm -Mv / 0,90 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruingrijs, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 0,30 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruingrijs, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

280 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, blauwgrijs, enkele humus- en zandlagen, stevig, schelpengruis, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, blauwgrijs, enkele humus- en zandlagen, stevig, schelpengruis, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

370 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin
Opmerking: valt uit guts

 Einde boring op 400 cm -Mv / 2,30 m -NAP

boring: G1576-4
beschrijver: EH/PG, datum: 3-12-2015, X: 146.974,75, Y: 433.279,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,66, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,66 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 1,16 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: Fe-concreties, interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 0,76 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig grof, schelpengruis, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling
Opmerking: slootbodem

100 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, grijs
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling
Opmerking: weinig grind

110 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, zeer grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,34 m -NAP
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Boorkolommen Geldermalsen-West

boring: G1576-5
beschrijver: EH/PG, datum: 3-12-2015, X: 147.166,02, Y: 433.277,40, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,82, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,82 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak grindig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 1,42 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, schelpfragment

55 cm -Mv / 1,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, oranje
Bodemkundig: Fe-concreties

65 cm -Mv / 1,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

80 cm -Mv / 1,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

90 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: zeer vast zand

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,02 m +NAP

boring: G1576-6
beschrijver: EH/PG, datum: 3-12-2015, X: 147.157,44, Y: 433.301,26, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,77, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,77 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,47 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 1,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, oranje, enkele zandlagen
Bodemkundig: Fe-concreties

60 cm -Mv / 1,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs

75 cm -Mv / 1,02 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof

85 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, zeer grof

 Einde boring op 280 cm -Mv / 1,03 m -NAP

boring: G1576-7
beschrijver: EH/PG, datum: 3-12-2015, X: 147.152,27, Y: 433.325,48, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,82, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,82 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,52 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 1,32 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, slap
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,87 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap

110 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, slap, schelpengruis, spoor plantenresten

120 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, zeer grof

130 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, grijs, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,18 m -NAP
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Boorkolommen Geldermalsen-West

boring: G1576-8
beschrijver: EH/PG, datum: 3-12-2015, X: 147.146,79, Y: 433.350,08, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,75, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,75 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,55 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 1,15 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof, schelpengruis

90 cm -Mv / 0,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijs, schelpengruis, spoor plantenresten

120 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, schelpengruis

130 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof
Opmerking: vast zand

 Einde boring op 250 cm -Mv / 0,75 m -NAP

boring: G1576-9
beschrijver: EH/PG, datum: 3-12-2015, X: 147.140,91, Y: 433.374,40, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,99, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,99 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,69 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs, schelpengruis
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 1,49 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 1,29 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, slap, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

105 cm -Mv / 0,94 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, schelpengruis, spoor plantenresten

110 cm -Mv / 0,89 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig grof, schelpengruis

120 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Opmerking: zeer vast zand

 Einde boring op 175 cm -Mv / 0,24 m +NAP
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Boorkolommen Geldermalsen-West

boring: G1576-10
beschrijver: EH/PG, datum: 3-12-2015, X: 147.074,30, Y: 433.237,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,00, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,00 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,70 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 1,45 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 1,25 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 1,10 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, oranjebruin, zeer grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: zeer vast zand

180 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 230 cm -Mv / 0,30 m -NAP

boring: G1576-11
beschrijver: EH/PG, datum: 3-12-2015, X: 147.066,21, Y: 433.258,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,67, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,67 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 1,17 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, slap, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, matig grof, schelpengruis, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 1,33 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne kleilagen, matig grof, schelpengruis, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 380 cm -Mv / 2,13 m -NAP
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Boorkolommen Geldermalsen-West

boring: G1576-12
beschrijver: EH/PG, datum: 3-12-2015, X: 147.057,34, Y: 433.282,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,70, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,70 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 1,25 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig grof

60 cm -Mv / 1,10 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, matig grof, weinig hout

120 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 1,15 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,30 m -NAP

boring: G1576-13
beschrijver: EH/PG, datum: 3-12-2015, X: 147.048,43, Y: 433.307,45, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,71, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,71 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 1,26 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, zeer grof, schelpengruis

105 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, zeer grof, schelpengruis

150 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof, schelpengruis

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,29 m -NAP

boring: G1576-14
beschrijver: EH/PG, datum: 3-12-2015, X: 147.213,78, Y: 433.294,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,76, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,76 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,96 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijs, enkele zandlagen, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd

105 cm -Mv / 0,71 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,24 m -NAP
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Boorkolommen Geldermalsen-West

boring: G1576-15
beschrijver: EH/PG, datum: 3-12-2015, X: 147.237,71, Y: 433.302,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,96, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 1,41 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, slap

90 cm -Mv / 1,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer grof

105 cm -Mv / 0,91 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,04 m -NAP

boring: G1576-16
beschrijver: EH/PG, datum: 3-12-2015, X: 147.261,40, Y: 433.310,28, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,03, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,03 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,73 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 1,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, slap, schelpengruis
Bodemkundig: Fe-concreties

100 cm -Mv / 1,03 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig grof

110 cm -Mv / 0,93 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, zeer grof

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,03 m +NAP
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