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In opdracht van de gemeente Culemborg heeft Archol bv in juli 2013 een 
archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven, 
aangevuld met een korte boorcampagne in 2014, uitgevoerd binnen drie kavels op 
de locatie Pavijen V te Culemborg. Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen 
van de gemeente om de delen binnen deze kavels te verkopen. Doel van het door 
Archol uitgevoerde proefsleuven onderzoek was het vaststellen van eventuele 
archeologische vindplaatsen in de ondergrond en het waarderen van de 
inhoudelijke en fysieke kwaliteit ervan. 
Het veldonderzoek heeft de resten van een nederzetting uit de ijzertijd aan het licht 
gebracht. Deze resten waren ook al in voorafgaande onderzoeken aangetro�en, 
maar kunnen aan de hand van de huidige gegevens nader gespeci�ceerd worden. 
Het gaat om bewoningsresten op oeverwalafzettingen langs een depressie die de 
loop van een oude restgeul volgt. Deze restgeul loopt met een NO-ZW oriëntatie 
door het onderzoeksgebied. Deze geul heeft zijn oorsprong in het 
midden-neolithicum vormde destijds een zuidelijke loop van de Schoonrewoerdse 
stroomgordel. Gedurende de midden- en late bronstijd is deze geul gereactiveerd en 
stond toen waarschijnlijk in verband met het jongere Hennisdijkse systeem.  
De restgeul was gedurende de ijzertijd nog als een mogelijk watervoerende 
depressie in het landschap zichtbaar en vormde de natuurlijke grens van de 
nederzetting met een zuidelijker gelegen natter komgebied. Deze laagte heeft als 
afvalzone gediend en is dan ook rijk aan prehistorisch aardewerk en dierlijk 
botmateriaal. Een opvallende vondst is een aantal in-situ gelegen houten palen, die 
de fundering van een nog onbepaalde constructie in of over deze laagte vormde. Het 
kan hierbij gaan om een kleine brug of met houten palen gefundeerd pad of vlonder.
Ten noorden van de restgeul liggen alleen in het centrale deel van het 
onderzoeksgebied ijzertijdsporen. In het oosten en westen houdt de nederzetting 
op. Gezien het bijzondere karakter van de houten palen en de goede conservering 
van de afvallaag, met een rijkdom aan botresten, is dit zuidelijk deel van de 
nederzetting op basis van vooral hoge informatiewaarde als behoudenswaardig 
geclassi�ceerd.
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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Culemborg heeft Archol bv in juli 2013 een archeologisch 

inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven, aangevuld met een 

korte boorcampagne in 2014, uitgevoerd binnen drie kavels op de locatie Pavijen V 

te Culemborg. Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de gemeente 

om de delen binnen deze kavels te verkopen. Doel van het door Archol uitgevoerde 

proefsleuven onderzoek was het vaststellen van eventuele archeologische vindplaatsen 

in de ondergrond en het waarderen van de inhoudelijke en fysieke kwaliteit ervan. 

Het veldonderzoek heeft de resten van een nederzetting uit de ijzertijd aan het licht 

gebracht. Deze resten waren ook al in voorafgaande onderzoeken aangetroffen, 

maar kunnen aan de hand van de huidige gegevens nader gespecificeerd worden. Het 

gaat om bewoningsresten op oeverwalafzettingen langs een depressie die de loop 

van een oude restgeul volgt. Deze restgeul loopt met een NO-ZW oriëntatie door het 

onderzoeksgebied. Deze geul heeft zijn oorsprong in het midden-neolithicum vormde 

destijds een zuidelijke loop van de Schoonrewoerdse stroomgordel. Gedurende de 

midden- en late bronstijd is deze geul gereactiveerd en stond toen waarschijnlijk in 

verband met het jongere Hennisdijkse systeem.  

De restgeul was gedurende de ijzertijd nog als een mogelijk watervoerende depressie 

in het landschap zichtbaar en vormde de natuurlijke grens van de nederzetting met 

een zuidelijker gelegen natter komgebied. Deze laagte heeft als afvalzone gediend en 

is dan ook rijk aan prehistorisch aardewerk en dierlijk botmateriaal. Een opvallende 

vondst is een aantal in-situ gelegen houten palen, die de fundering van een nog 

onbepaalde constructie in of over deze laagte vormde. Het kan hierbij gaan om een 

kleine brug of met houten palen gefundeerd pad of vlonder.

Ten noorden van de restgeul liggen alleen in het centrale deel van het 

onderzoeksgebied ijzertijdsporen. In het oosten en westen houdt de nederzetting op. 

Gezien het bijzondere karakter van de houten palen en de goede conservering van de 

afvallaag, met een rijkdom aan botresten, is dit zuidelijk deel van de nederzetting op 

basis van vooral hoge informatiewaarde als behoudenswaardig geclassificeerd.    
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeente Culemborg heeft Archol bv in juli 2013 een archeologisch 

inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven aangevuld met een korte 

boorcampagne in juli 2014 uitgevoerd binnen drie kavels in het noordelijk deel van het 

bedrijventerrein Pavijen V ten zuidwesten van Culemborg (fig. 1.1, zie ooktabel 1.1). 

Directe aanleiding vormt het voornemen van de gemeente om de delen binnen deze 

drie kavels te verkopen in het kader van de uitbreiding van het bedrijventerrein. 

Realisatie van ontwikkelingen ter plaatse zou kunnen leiden tot aantasting of 

vernietiging van de aanwezige archeologische resten. Daarom is reeds binnen een 

eerder stadium binnen het plangebied door RAAP Archeologisch Adviesbureau en 

ADC Archeoprojecten op verschillende momenten archeologisch vooronderzoek 

verricht.1 De verschillende onderzoeken bij elkaar omvatten een groter areaal, destijds 

gerubriceerd onder plangebieden Rietveld en Pavijen V. Deze onderzoeken hebben de 

aanwezigheid van archeologische resten in de vorm van vindplaatsen uit de ijzertijd en 

middeleeuwen in het noordelijk deel van beide plangebieden aangetoond.2 Op basis 

van deze bevindingen RAAP is geadviseerd om vervolgonderzoek door middel van 

archeologische begeleiding te laten uitvoeren. Omdat begeleiding volgens de huidige 

beroepsnorm niet aan de orde is, wil de gemeente Culemborg middels een proefsleu-

venonderzoek direct de aard, omvang, ligging, en kwaliteit van de vindplaatsen laten 

vaststellen.3

1 Goossens 2004; Odé & Haartsen 1997; Schuurman 2005. 
2  Goossens 2004; Odé & Haartsen 1997; Schuurman 2005.
3  Zie Programma van Eisen (PvE): Mietes 2013.
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Figuur 1.1. 
Locatie onderzoeksgebied. 
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1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied omvat de noordelijke delen (ca. 100 m) van kavels N226, N3374 

en N3392 en valt binnen een groter plangebied. Alle drie de kavels liggen direct ten 

zuiden van de Wethouder Schoutenweg en worden aan de oostzijde door de Pascalweg 

en aan de zuidkant door de Bellweg begrensd. In het westelijk deel loopt de Laan 

naar Parijsch deels langs het plangebied, maar ligt het westelijkste perceel ten oosten 

daarvan. In de eerder door RAAP uitgevoerde booronderzoeken viel het oostelijke 

perceel binnen het plangebied Rietveld en behoorden het westelijke en middelste 

percelen tot Pavijen V.4 Binnen het onderzoeksgebied hebben twee boerderijen 

gelegen, die recentelijk zijn afgebroken. De overige delen van het onderzoeksge-

bied bestaan uit grasland. De betreffende percelen zijn eigendom van de gemeente 

Culemborg.

4  Odé & Haartsen 1997; Schuurman 2005.

Figuur 1.2. 
Het onderzoeksgebied.
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1.3 Eerder onderzoek

Het onderzoeksgebied maakt onderdeel uit van een archeologisch interessant en 

rijk gebied binnen de gemeente Culemborg (fig. 1.2). Het gebied dankt zijn rijkdom 

aan de ligging van een zandige ruggen, die ooit de stroomgordels vormden van 

vroege voorlopers van de Rijn. Door de zandige opvulling van dergelijke gordels 

ontstonden na het verleggen van de rivierloop, en daarop volgende inklinking van de 

omliggende komkleien, hoger gelegen ruggen waarop gedurende de prehistorie en 

daarop volgende periodes bewoning mogelijk was. Dergelijke ruggen zijn dan ook 

archeologisch rijke zones binnen het Centrale Nederlandse Rivierenlandschap. 

De voor dit onderzoek relevante stroomgordel is die van de Schoonrewoerdse, 

waarvan de hoogste rug ten noordwesten van Pavijen loopt. Ook een crevasse systeem 

behorende bij de meer oostelijk gelegen Hennisdijkse stroomgordel is mogelijk van 

invloed geweest voor de afzetting van zandlichamen, die geschikte bewoningsgronden 

vormden . 

De verschillende archeologische onderzoeken die tot zeer recentelijk in het gebied 

hebben plaatsgevonden hebben een grote diversiteit aan archeologische gegevens 

opgeleverd lopend van de late steentijd tot en met de middeleeuwen.5 Direct op het 

plangebied van toepassing zijn drie onderzoeken geweest. In 1996 heeft RAAP een 

verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd in het plangebied dat destijds 

Rietveld werd genoemd.6 Het besloeg een lange strook die vanaf de wethouder 

Schoutenweg naar het zuidoosten liep. Het noordelijke deel komt overeen met het 

oostelijke perceel van het huidige plangebied. In relatie tot de archeologie is alleen de 

noordelijke 100 m van het onderzochte deel van belang. Ten zuiden hiervan bevindt 

zich namelijk een komgebied waar geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen. 

Het noordelijk deel, daarentegen, bevindt zich landschappelijk nog op voor 

de archeologie kansrijke zandige beddingafzettingen, die aanvankelijk tot het 

Schoonrewoerdse stroomgordel werden gerekend.7 Recentelijk zijn deze zandige 

afzettingen aan een apart crevasse systeem toegeschreven, die van Hennisdijk.8 

Op basis van de aanwezigheid van een cultuurlaag en aanvullende archeologische 

indicatoren heeft RAAP de aanwezigheid van een vindplaats, geclassificeerd als F, 

vastgesteld. Deze vindplaats omvat de westelijke helft van dit noordelijk deel  en een 

strook die langs een veronderstelde restgeul loopt. De vindplaats is geïnterpreteerd 

als een nederzettingsterrein uit de ijzertijd. Vindplaats F komt overeen met de ijzer-

tijdcomponent van de  vindplaatsnummers 9 en 58, die later in Archis zijn toegekend 

(resp. Archisnrs. 45114 en 58371).

In aansluiting op het advies van dit booronderzoek heeft ADC Archeodiensten in 2004 

een kleine sleuf gegraven haaks over deze restgeul binnen het huidige plangebied.9 De 

resultaten van dit onderzoek bevestigden de bevindingen van het RAAP onderzoek. 

Binnen de sleuf is een cultuurlaag uit de ijzertijd aangetroffen, die zich in een depressie 

bevindt die samenhangt met de restgeul aldaar. 

In de westelijke helft van het plangebied, het eigenlijke Pavijen V, heeft RAAP in 

2005 een verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd.10 Ook dit onderzoek 

had net als bij het plangebied Rietveld betrekking op een groter gebied dat naar het 

zuiden doorloopt. De resultaten sloten goed aan bij het eerdere onderzoek binnen het 

oostelijk deel. Komafzettingen zijn in het zuidelijk deel aangetroffen, terwijl de zandige 

5  Goossens 2004; Odé & Haartsen 1997; Schuurman 2005; Verhelst 2012, 2013.
6  Odé & Haartsen 1997.
7  Odé & Haartsen 1997.
8  Cohen et al. 2009; zie ook Verhelst 2012.
9  Goossens 2004.
10  Schuurman 2005.
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beddingsafzettingen van het veronderstelde Hennisdijkse crevasse systeem zich in 

het noordelijk deel bevinden.11 Binnen dit deel hebben enkele boringen archeologische 

indicatoren in de vorm van aardewerk, verbrande leem en houtskool opgeleverd. 

Anders dan bij het oostelijk deel is geen intacte cultuurlaag aangetroffen en worden 

deze vondsten gerekend tot de periferie van vindplaats F.

In mogelijke relatie tot deze aangetroffen archeologie, kunnen de vele resten die in 

het plangebied Parijsch-Zuid direct ten noorden van de Wethouder Schoutenweg 

gedurende een recent uitgevoerde inventariserende en definitieve opgraving aan het 

licht zijn gekomen.12 Daar is een uitgestrekt nederzettingsterrein uit de late bronstijd, 

vroege en midden-ijzertijd aangetroffen, vindplaats 6 genaamd.13 Ook hebben de 

onderzoeken aanwijzingen opgeleverd voor eerdere aanwezigheid, gedurende het laat-

neolithicum/vroege bronstijd en midden-bronstijd, en latere aanwezigheid gedurende 

de Romeinse tijd.

11  In het rapport van Schuurman 2005 worden deze afzettingen nog tot het Schoonrewoerdse 
systeem gerekend. 

12  Evaluatierapport; zie ook Verhelst 2012.
13  In eerdere rapporten is deze vindplaats onder C gerubriceerd.
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1.4 Onderzoeksopzet en organisatie

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) 

van kracht geworden. 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 

vooronderzoek bestaat uit twee fasen: het bureauonderzoek en het Inventariserend 

Veldonderzoek (IVO). Het doel van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, 

welke typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht 

(“gespecificeerde archeologische verwachting”). Het IVO dient deze vindplaatsen 

daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de omvang en waarde in kaart te 

brengen (waarderende fase). Proefsleuvenonderzoek is een van de methodes die kan 

worden toegepast bij een IVO.

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, karterende en waarderende 

fase in de vorm van proefsleuven. Na afronding van dit onderzoek dient de overheid, 

op basis van het advies van Archol bv, een besluit te nemen over het vervolgtraject. 

Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen, kan het besluit inhouden dat 

het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied 

behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.

Voorafgaand aan het onderzoek is een PvE opgesteld.14 Het onderzoek is uitgevoerd 

conform de in dit PvE vastgestelde methodiek en conform de richtlijnen in de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2). Regioarcheoloog Rivierland 

Huib-Jan van Oort trad tijdens het onderzoek op als bevoegd gezag namens de 

gemeente Culemborg. 

Het archeologisch veldwerk is uitgevoerd van 15 tot en met 17 juli. De week 

voorafgaande aan het veldwerk heeft een opstartgesprek plaatsgevonden tussen 

Archol, de regioarcheoloog Huib-Jan van Oort en projectverantwoordelijke van de 

gemeente Ben de Bruin. 18 en 19 juli zijn benut om de putten dicht te draaien. Het 

archeologisch veldteam bestond uit vier man, de veldwerkleider, twee veldarcheologen 

en de metaaldetector (zie tabel 1.2). Fysisch geograaf Eckhart Heunks heeft het 

team één dag bijgestaan voor profieldocumentatie en -interpretatie. In het kader 

van het opleidingstraject heeft een van de veldarcheologen, Judith van der Leije de 

veldwerkleiding op zich genomen.

In het oostelijk en centraal zijn alle putten opengelegd en dichtgedraaid door een 

machinist van Gardenier met een rupskraan. Op westelijk  perceel aan de andere kant 

van de Laan van Parijsch is een mobiele kraan ingezet van plaatselijk loonbedrijf Den 

Hartog.

Tijdens de uitwerking kwam op basis van één AMS datering naar voren dat de crevasse 

afzettingen van het Hennisdijkse systeem vermoedelijk ouder dateren dan aanvankelijk 

verondersteld. Gezien deze onverwachte uitkomst en het feit dat dit slechts op basis 

van één datering was gestoeld is in onderling overleg met Kim Cohen en Wim Hoek 

van de Universiteit Utrecht besloten om een kleine aanvullende boorcampagne 

uit te voeren voor het verkrijgen van extra monsters voor AMS dateringen. Deze 

14  Mietes 2013.
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campagne heeft op 9 juli 2014 plaatsgevonden en daarbij zijn Eckhart Heunks en 

Wim Hoek aanwezig geweest. Van de gelegenheid is gelijk gebruik gemaakt om een 

informatiedag te organiseren voor lokaal geïnteresseerden.  

Soort onderzoek: IVO proefsleuven

Projectnaam: Culemborg – Pavijen V (IVO-P)

Archolprojectcode: CPV 1435

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 15 – 17 Juli 2013

Periode van uitvoering uitwerking: Augustus 2013 – Maart 2014

Provincie: Gelderland

Gemeente: Culemborg

Plaats: Culemborg

Toponiem: Pavijen

Coördinaten gebied: Centrumcoördinaat:  
142.002,70 / 439.279,60
Coördinaten hoekpunten:  
141.735,47 / 439.319,98
141.921,99 / 439.137,02
142.176,37 / 439.347,96
142.108,57 / 439.422,96

Kaartblad: 39A

Opdrachtgever: Gemeente Culemborg (A. Rotink)

Bevoegd gezag: Omgevingsdienst Rivierenland (H. van Oort, regio-
archeoloog)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 57530

ARCHIS-vondstmeldingsnummer(s):

ARCHIS-waarnemingsnummer(s): in aanvraag

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Depot voor bodemvondsten Provincie Gelderland/ 
e-depot voor de Nederlandse archeologie (DANS)

Geomorfologie: Lage ruggen en heuvels binnen vlakte

Bodem: Rivierkleigronden

Medewerker Functie 

Drs. T. Hamburg Projectleider

Dr. S. Knippenberg Senior KNA Archeoloog/Veldwerkleider (supervisie)

M. Goddijn MA Metaaldetectie

J. van der Leije MA Veldwerkleider

M. van Zon MA Veldarcheoloog

Drs. E. Heunks Fysisch geograaf

Pieter Machinist Gardenier

Wim Machinist Den Hartog

Tabel 1.2.
Betrokken medewerkers.

Tabel 1.1. 
Administratieve gegevens.
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Doelstelling en methodiek

2.1 Doelstelling

Het doel van het onderhavige  inventariserend onderzoek is volgens het PvE15 

tweeledig:

1.  Het veldonderzoek heeft tot doel om door middel van proefsleuven nader inzicht 

te verschaffen in de aanwezige archeologische relicten in het plangebied. Daarbij 

dient voldoende inzicht te worden gegeven in de inhoudelijke en fysieke kwaliteit 

van de aanwezige sporen op de betreffende locatie (aard, ouderdom, omvang, 

gaafheid, conservering) teneinde tot een waardestelling te kunnen komen. 

Belangrijk is dat op basis van het inventariserende veldonderzoek een beslissing 

kan worden genomen of en waar verder onderzoek in het gebied noodzakelijk is;

2.  Het komen tot een goedgekeurd selectiebesluit door het bevoegd gezag, mede op 

basis van het selectieadvies van Archol. Hierbij dient een onderbouwde motivatie 

gegeven te worden wat de kenniswinst in geval van het advies voor een opgraving 

zal zijn. 

Het bevoegd gezag, de gemeente Culemborg, neemt op basis van het selectieadvies 

het selectiebesluit inzake vrijgeven, fysiek behoud (behoud in situ, inpassing) of 

opgraven van een of meerdere vindplaatsen binnen beide fasen van het plangebied. 

Bij het selectiebesluit maakt het bevoegd gezag haar afwegingen op basis van het 

gemeentelijk archeologiebeleid, de kennisagenda rivierengebied en de relevante 

hoofdstukken en paragrafen uit de NOaA.

De meer specifieke vragen bij dit onderzoek zijn vooral waardestellend van karakter. 

Bronnen voor de vraagstelling worden gevormd door de in hoofdstuk 3 genoemde 

vooronderzoeken en het Archeologisch Beleidsplan Culemborg.16 In het gemeentelijk 

beleid, vastgesteld in 2008, zijn enkele onderzoeksthema’s geformuleerd. Het thema 

‘Markant landschap en het gebruik c.q. inrichting daarvan’ legt de nadruk op land-

schappelijke geschiedenis en genese van het landschap zoals dat nu is. Hoewel daarbij 

de nadruk ligt op de Middeleeuwen, valt ook het landschap, ruimtegebruik en het 

uiterlijk van nederzettingen in de prehistorie en Romeinse tijd daaronder.17

2.2 Vraagstellingen

De volgende algemene vragen dienen te worden beantwoord, voorzien van een 

toelichting:

1.  In hoeverre stemmen de resultaten overeen met de verwachting, gebaseerd op het 

onderzoek van Odé en Van Haartsen (1997), Goossens (2004) en Schuurman (2005)?

2.  Is de gebruikte onderzoeksmethode geschikt gebleken om de onderzoeksvragen te 

kunnen beantwoorden?

3.  Kunnen de vindplaatsen afdoende gewaardeerd worden?

15  De paragraaf 2.1 en 2.2 zijn gebaseerd op Mietes 2013
16  Van Roode 2008
17  Van Roode 2008
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Tenslotte zijn de volgende meer specifieke onderzoeksvragen geformuleerd:

1.  Wat is aard, omvang/begrenzing, datering, functie en kwaliteit van de vindplaats(en) 

en de ter plekke aangetroffen archeologische resten? Splits deze indien van toepassing 

uit per individuele vindplaats.

2.  Wat zijn de gaafheid en de conserveringstoestand van de vindplaats, zowel qua 

sporen, structuren en de diverse materiaalcategorieën? Wat is de aard van eventuele 

verstoringen?

3.  Is er sprake van stratigrafisch gescheiden sporenniveaus? Wat is de aard en de 

datering van de diverse sporenniveaus en wat is hun begrenzing in het verticale en 

horizontale vlak?

4.  Wat is de onderlinge relatie tussen de aangetroffen resten, de vastgestelde 

stratigrafie, de bodemgesteldheid en het landschap (geomorfologie en reliëf)? Zo ja, 

hoe is dat te verklaren en hoe is dit in de toekomst te herkennen?

5.  Is er een relatie tussen de landschappelijke ligging (geomorfologie, reliëf en bodem) en 

de conservering van de archeologische resten?

6.  Wat zijn de verbanden van de hier aangetroffen sporen met vindplaatsen uit de 

(naaste) omgeving? Tot welke (grotere) vindplaats behoren de aangetroffen sporen en 

vondsten?

7.  Waaruit bestaat de ondergrond en hoe zit de bodemopbouw in elkaar? 

8.  Hoeveel relevante archeologische stratigrafische niveaus zijn er per ontdekte 

vindplaats aanwezig en wat betekent dit voor het vervolgonderzoek? 

9.  Zijn er cultuurlagen aanwezig en hoe zit de verticale stratigrafie in elkaar? Wat is de 

diepte en dikte van de cultuurlaag/cultuurlagen indien van toepassing?

10.  Wat voor informatie heeft dit proefsleuvenonderzoek opgeleverd over bewoning 

op/langs de Schoonrewoerdse stroomgordel en/of de crevasse van Hennisdijk? Is 

dit nieuwe informatie en/of geeft dit voldoende aanleiding tot het verrichten van 

uitgebreid onderzoek bij een eventuele opgraving? 

2.3 Methodiek en strategie 

2.3.1 Werkwijze

Het veldwerk is uitgevoerd conform de KNA (versie 3.2) en het PvE. In totaal zijn acht 

proefsleuven min of meer gelijk de ligging zoals aangegeven in het PvE gegraven 

(figuur 1).  Alle sleuven hebben een breedte van 4 m en zijn haaks op het landschap 

georiënteerd aangelegd teneinde een goed inzicht te krijgen in de landschappelijke en 

archeologische variatie (fig. 2.1). De ligging van de putten is met een DGPS bepaald. 

In totaal is 1656 m2 onderzocht, overeenkomend met een 8% dekking van het 

plangebied.

Slechts twee kleine aanpassingen hebben plaatsgevonden ten aanzien van het 

vooropgestelde puttenplan. De lange sleuf in het centrale deel, put 4, viel in het 

oorspronkelijke plan iets buiten het onderzoeksgebied en is daarom ingekort met 6 

meter. Het zuidelijk deel van deze put is gedurende aanleg 4 meter naar het westen 

verlegd, omdat bij aanvang een sub-recente greppel evenwijdig aan de richting van de 

sleuf aanwezig was

Tijdens aanleg is machinaal met een gladde bak de grond laagsgewijs verwijderd, 

waarbij na iedere laag met de metaaldetector gecheckt is op metaalvondsten. 

Alleen in het geval de bovengrond zeer recent verstoord was, zoals bij sleuf 3, 7 en 

9, is dit niet gedaan. Het laagsgewijs verdiepen is gecontinueerd tot een leesbaar 

sporenvlak verkregen werd. Het sporenvlak is aangelegd onder de bouwvoor of in 
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het geval van een aanwezige vegetatiehorizont onder deze horizont. Steeds aan het 

begin van iedere sleuf is een bakbreedte over 2m verder verdiept om een diep profiel 

te verkrijgen, waarmee een goed inzicht is verkregen in de bodemopbouw. Tevens 

diende deze verdieping om te kijken in hoeverre een mogelijk tweede sporenvlak 

aanwezig zou kunnen zijn. Nergens bleek aanleiding te zijn om een tweede vlak aan te 

leggen. In de meeste gevallen werd op de 30m een dergelijk diep profiel aangelegd en 

gedocumenteerd ((figuur 2).

Op sommige plaatsen is dit dieper profiel doorgetrokken, omdat de bodemopbouw 

daartoe aanleiding gaf. In putten 1, 2, 3 en 4 bleek dwars over het oostelijk en centrale 

terrein namelijk de depressie in het vlak te lopen, die deels was opgevuld met 

vondstrijke lagen.

2.3.2 Sporenvlak

In iedere put is een sporenvlak aangelegd (figuur 3). Over het algemeen is direct onder 

de bouwvoor dan wel direct onder een vegetatiehorizont dit vlak aangelegd. Dit gold 

voor grote delen van put 1, 2, 4 en 5. Zoals reeds gezegd is in delen van put 1, 2 , en 3 

een omvangrijke natuurlijke depressie aanwezig, die de loop van de restgeul volgt. In 

put 4 is ook een depressie waargenomen, deze is niet gekoppeld aan de restgeul maar 

vertegenwoordigt een lokale laagte. 

De depressie in de restgeul is deels in het sporenvlak gedocumenteerd en deels zijn 

stukken verdiept om een goed overzicht te krijgen van de lagenopbouw binnen de 

depressie. In put 1 is een bakbreedte verdiept over een lengte van circa 18m. Aan de 

hand van het lange profiel is een goede indruk verkregen van de lagenopbouw. In de 

daaropvolgende putten is steeds ter hoogte van de depressie steekproefsgewijs een 

bakbreedte verdiept om te zien in hoeverre de lagenopbouw overeenkwam met het 

referentieprofiel in put 1. 

Tevens bleek dat recente sloopwerkzaamheden van de gebouwen aanzienlijke delen 

van het terrein hebben verstoord. In put 3 gaat het om de bovenste meter bovengrond. 

Het sporenvlak is dan ook op een dieper niveau aangelegd. Met deze verstoring 

zijn eventueel aanwezige grondsporen verloren geraakt. Wel kon in deze put het 
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diepere deel van de depressie gedocumenteerd worden en is daarin een noord-zuid 

georiënteerde stakenrij met houten paaltjes aangetroffen.

In put 8 en 9 bleek de mate van verstoring ingrijpender en reikte het tot een niveau 

van circa 2 m onder het maaiveld. Alleen de noordelijke 10 m van put 8 is nog redelijk 

intact. Het vlak is gezien de grote diepte van de verstoring niet daaronder aangelegd. 

Wel zijn steekproefsgewijs diepere gaten gegraven voor de documentatie van de 

profielopbouw.

De aangelegde sporenvlakken zijn gefotografeerd en met de DGPS ingetekend. Binnen 

enkele sporenclusters zijn steekproefsgewijs enkele sporen gecoupeerd ten einde de 

conservering en eventuele datering te kunnen bepalen. Coupes zijn gefotografeerd 

en op schaal 1:10 getekend. Van enkele kuilen zijn grondmonsters genomen voor de 

waardering van macrobotanische resten.

2.3.3 Profieldocumentatie

Ieder diep profiel is gefotografeerd, beschreven en in DEBORAH ingevoerd.18 In twee 

gevallen is een langer profiel op tekening gedocumenteerd. In put 1 betrof dat een 18m 

lang profiel dat dwars over de depressie van de restgeul liep. In het verlengde daarvan 

is iets zuidelijker een twee meter lang profiel opgetekend van de naastgelegen bed-

dingafzettingen.

Fysisch geograaf Eckhart Heunks is in het veld geweest om profieldocumentatie te 

inspecteren en de eerste resultaten te bespreken. Daarbij heeft hij op strategische 

plaatsen ook enkele diepere boringen gezet om de loop van een restgeul binnen het 

plangebied beter in kaart te brengen. 

2.3.4 Monstername en uitwerking

Buiten de verzameling van houten palen en een C14-monster uit de restgeul, zijn 

negen grondmonsters verzameld voor het doen van archeobotanisch onderzoek (tabel 

2.1). Het gaat om vier monsters uit lagen en vijf uit grondsporen. 

Type monster Put 1 Put 3 Put 4 Put 6 Totaal

Monster ecologisch 2 - 3 2 7

Monster algemeen 2 - - - 2

Monster hout 3 6 - - 9

Monster C14 restgeul 1 - - - 1

Totaal 8 6 3 2 19

Er is slechts een beperkte hoeveelheid vondstmateriaal aangetroffen. Het overgrote 

deel komt uit de vondstlaag in de depressie, slechts een zeer gering aantal vondsten is 

met een van de grondsporen geassocieerd. Alle vondsten zijn gewassen en ingevoerd 

in de projectdatabase. Hierbij zijn de vondsten per categorie geteld en gewogen. 

Alle vondsten zijn vervolgens gedetermineerd, met uitzondering van een fragment 

gecorrodeerd metaal uit een greppel uit de Nieuwe tijd. 

Van de verzamelde monsters zijn vier ter waardering aan de botanisch en 

houtspecialist Erica van Hees, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden 

voorgelegd. Al het verzameld hout waaronder een monster uit een boring zijn 

eveneens aan Erica van Hees  ter waardering voorgelegd. Het materiaal is beschreven 

en twee houtmonsters zijn uitgekozen en naar het Centrum voor Isotopen Onderzoek 

(CIO) in Groningen gestuurd voor datering met behulp van de AMS 14C-methode. 

18  Zie Bijlage profielbeschrijvingen.

Tabel 2.1. 
Aard en aantal monster per put.
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De overige materiaalcategorieën zijn eveneens aan de desbetreffende specialisten 

voorgelegd voor waardering. Met name de bestudering van het prehistorisch 

aardewerk is van belang aangezien het nader inzicht kan geven in de ouderdom 

van het materiaal en hou deze verhoudt tot de ernaast gelegen vindplaats 6 in het 

plangebied Parijsch-Zuid. Lucas Meurkens, die eveneens het prehistorisch aardewerk 

van deze laatste vindplaats heeft bestudeerd, heeft de waardering van het materiaal 

van het huidige onderzoek te Pavijen V op zich genomen. Judith van der Leije heeft de 

dierlijke botresten gewaardeerd.



18 Plangebied Pavijen v



Plangebied Pavijen v    19

Landschappelijk onderzoek

Eckhart Heunks, Wim Hoek en Harm-Jan Pierik

3.1 Landschappelijk kader

Het onderzoeksgebied maakt op de paleogeografische kaart van de Rijn-Maasdelta19 

deel uit van een omvangrijk crevasse-systeem dat tot het stroomgordelcomplex van 

Hennisdijk wordt gerekend (fig. 3.1). Deze stroomgordel is actief geweest tussen circa 

2200 en 1200 voor Chr. De Hennisdijkse stroomgordel ligt oost-zuidoost van Culemborg 

en heeft een zuidoost-noordwest oriëntatie. Benedenstrooms, iets ten oosten van 

Culemborg is de stroomgordel omgewerkt door de jongere stroomgordel van de 

Ravenswaaij - Lek (actief vanaf 3e eeuw voor Chr.). Het crevasse-systeem waarop het 

onderzoeksgebied is gesitueerd komt zuidoost van Culemborg los van de stroomgordel 

en heeft een afwijkend westelijke oriëntatie. Ter hoogte van het onderzoeksgebied 

ligt de crevasse parallel aan en vrijwel tegen de hoog gelegen beddingafzettingen van 

de Schoonrewoerdse stroomgordel. Iets stroomopwaarts schampen beiden elkaar. 

De veel oudere Schoonrewoerdse stroomgordel (actief tussen circa 3200 en 2100 

voor Chr.) lijkt een barrière te hebben gevormd voor de crevasse, als gevolg waarvan 

deze west- en zuidwestwaarts is afgebogen. De zanddiepte-attentiekaart van het 

rivierengebied geeft een vergelijkbaar beeld van de geschetste globale geologische 

opbouw (figuur 3.1). De geomorfogenetische kaart van Culemborg,20 die in belangrijke 

mate is gebaseerd op de zanddieptekaart en de paleogeografische kaart sluit eveneens 

aan op dit kaartbeeld.

19  Cohen et al. 2012.
20  Heunks 2007.

Figuur 3.1. 
Uitsnede zanddiepte=attentiekaart (Cohen et 
al., 2009) met ligging van de proefsleuven.

3
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Tijdens twee gedetailleerde veldkarteringen ten behoeve van het archeologisch 

vooronderzoek konden de paleogeografische kenmerken van het onderzoeksgebied 

en omgeving nader worden onderzocht.21 Tijdens booronderzoek op het oostelijke 

deel van onderhavig proefsleuvenonderzoek is een meandergordel vastgesteld met 

oever-op-beddingafzettingen (fig. 3.2). Tevens is een smalle maar duidelijke en goed 

te vervolgen diepe restgeulvulling aangetroffen. In deze restgeul is een archeologisch 

niveau vastgesteld met onder andere fragmenten ijzertijd-aardewerk. In het diepste 

deel ligt dit niveau rond 1,0-1,5 m –Mv (+0,05 - -0,42 m NAP), daarbuiten neigt dit 

niveau naar de bouwvoor. De aanwezigheid van een restgeul kon worden bevestigd 

tijdens een klein proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door ADC.22 De top van het 

beddingzand heeft een wisselende diepte. Rond de restgeul ligt deze binnen 1,0 m 

–Mv (+0,05 m NAP), daarbuiten tussen 1,0 en 2,0 m –Mv of dieper. De veronderstel-

ling dat deze hoogteverschillen te relateren zijn aan meerdere actieve fasen lijkt bij 

nader inzien minder waarschijnlijk. Eerder lijken sommige delen hoger opgezand 

dan andere delen binnen hetzelfde systeem, waardoor ‘eilanden’ met zeer ondiepe 

zandvoorkomens kunnen worden onderscheiden. Iets zuidelijk van het onderzoeks-

gebied gaan de stroomgordelafzettingen abrupt over in dikke komafzettingen met 

venige insluitingen. Tijdens een tweede booronderzoek op het westelijk deel van 

onderhavig onderzoeksgebied werd een vergelijkbare profielopbouw vastgesteld.23 De 

top van het beddingzand bereikt hier echter geen waarden meer binnen 1,0 m –Mv en 

tevens kon de restgeul hier niet meer worden vastgesteld. 

Beide onderzoeken hebben geen aanvullende informatie opgeleverd ten aanzien van 

de datering van de meandergordel. Op basis van de destijds beschikbare gegevens 

zijn de beddingafzettingen gerekend tot de Schoonrewoerdse stroomgordel. Dat sluit 

aan op de bevindingen van het onderzoek van Makaske, die een boorraai op vrijwel 

dezelfde locatie door de zandbaan heeft geplaatst (fig. 3.2 ).24

21  Odé & Haartsen 1997; Schuurman 2005.
22  Goossens 2004.
23  Schuurman 2005.
24  Makaske 1998; Makaske et al, 2007.

Figuur 3.2. 
Boorprofiel door de twee riviertakken van 
de Schoonrewoerdse stroomgordel nabij 
het onderzoeksgebied (uit Makaske et al 
2007, fig. 5A). De linker zandbaan komt 
overeen met die in het onderzoeksgebied en 
vormt een zijtak van de hoofdstroom van de 
Schoonrewoerdse (zandbaan rechts) die iets 
ten noorden van het onderzoeksgebied ligt.
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Figuur 3.3. 
Samengestelde paleogeografische kaart op basis van twee aangrenzende booronderzoeken (oostdeel: kaartbijlage 1, RAAP-rapport 258, Odé & 
Haartsen, 1997, en westdeel: RAAP-rapport 1205, Schuurman, 2005) met ligging van de proefsleuf ADC en proefsleuven onderhavig onderzoek. 
Ondergrond: oranje: top zand <1,0 m-Mv; geel: zones met top zand 1-2 m –Mv; licht groen: zones met top zand >2,0 m –Mv; groen: oever-op-kom, 
blauw: kom; paars: veronderstelde loop restgeul. Sleuven: groen: aangetroffen depressie in restgeul. 
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3.2 Resultaten veldonderzoek

3.2.1 Ligging van restgeul

De onderzoeksresultaten bieden te weinig ruimte om de paleogeografische kaartjes 

van voorafgaande booronderzoeken nader te detailleren.25 Daarvoor is het onderzoek 

te veel beperkt gebleven tot waarnemingen binnen de proefsleuven. Wel kan binnen 

de zone met proefsleuven de ligging van de restgeul iets worden bijgesteld (zie fig. 

3.2). Deze is zeer fraai vrijwel haaks aangesneden in put 1. De ligging ervan komt 

goed overeen met de boorkartering van RAAP. In de meest oostelijk put 2 is de geul 

eveneens vastgesteld waarbij de ligging iets zuidelijker blijkt dan weergegeven op 

de RAAP-kaart. Dat is goed mogelijk omdat de ligging hier op weinig boringen was 

gebaseerd. 

Ook in put 3 is de restgeul eenduidig vastgesteld, globaal op de locatie waar deze 

tijdens het booronderzoek is waargenomen. Anders is het gesteld met put 4 waar 

een duidelijk restgeul ontbreekt. Weliswaar is hier in het middendeel een smal geultje 

aangetroffen, maar deze bleek bij uitboren maar zeer ondiep met een geulbodem 

op maximaal 1,3 m –Mv (+0,10 m NAP) en daaronder tot tenminste 3,0 m –Mv 

geoxideerde zanden (-1,60 m NAP). Het lijkt te gaan om een kleiner geultje. Op grond 

van de ADC-proefsleuf tussen put 3 en 4 (voor ligging zie figuur 3.2) waarin de restgeul 

is aangetroffen lijkt de geul hier sterk zuidwaarts af te buigen, waardoor deze in put 4 

net ten zuiden van de proefsleuf is gebleven. Daarmee liggen de aangetroffen sporen 

uit de IJzertijd in alle putten in en ten noorden van de hoofdrestgeul. 

3.2.2 Kenmerken van de restgeul

De restgeul kon in put 1 goed worden bestudeerd (fig. 3.3). Op basis van de 

RAAP-kartering lijkt de geul hier aan de noordzijde gesitueerd van een smalle zone 

met ondiepe zanden (fig. 3.2). Dat sluit aan op de profielwaarnemingen in het 

zuidelijk deel van put 1. Hier wordt het profiel gekenmerkt door schuin gelaagde zand-

kleiafzettingen, wijzend op een geleidelijke noordwaartse verplaatsing van de geul 

(zie linker foto fig. 3.3). De top van het beddingzand bevindt zich hier rond 1,0 m –Mv 

(+0,20 m NAP), richting restgeulkern geleidelijk wegzakkend naar diepere waarden. 

Aan de noordzijde van de restgeul neigt de restgeulvulling over korte afstand (enkele 

meters) richting maaiveld. De restgeul vormt de eindfase van deze smalle zandige 

kronkelwaard, die waarschijnlijk is opgebouwd gedurende een laatste zeer actieve fase 

van de rivier. 

De restgeul heeft in de kern een laatste kleiige en zeer humeuze vullingsfase tussen 

1,7 en 1,2 meter beneden maaiveld (+0,05 tot -0,45 m NAP) (zie rechter foto fig. 

3.3). De breedte daarvan bedraagt circa 10 meter. De breedte van de gehele geul 

bedraagt tenminste 25 meter uitgaand van aangetroffen schuine gelaagdheid tot 

15 meter zuidelijk van de humeuze vulling. De restgeul heeft ter plaatse van de 

humeuze vulling een diepte van ca. 4,5 m –Mv (-3,25 m NAP). Interessant is dat de 

basis van de geulvulling (kleiige afzettingen met zandlagen) naar beneden zeer abrupt 

overgaat in veen (4,5 tot >5,5 m –Mv = diepte van boring; -3,25 – 4,25 m NAP). Uit het 

RAAP-booronderzoek blijkt dat veen deel uitmaakt van het zuidelijk aangrenzende 

komgebied.26 De zandige fase van de meandergordel lijkt daarmee tijdens aanleg 

maar een beperkte verticale erosieve kracht te hebben gehad. Ook oudere crevasse-/

25  Odé & Haartsen 1997. Schuurman 2005.
26  Odé & Haartsen 1997.



Plangebied Pavijen v    23

2 
m

0

0 -1 -2 -3 -412
m

 N
A

P

7
6

6 7

1B
1A

2 3 4

5

8

1A 1B

10

39 2 4

11

5 8 9 10 11

z
N

Le
ge

nd
a

Ve
n

ig
e 

ko
m

af
ze

tt
in

g
en

G
rA

-5
84

61
G

rA
-6

29
64

G
rA

-6
29

63

K
s2

 +
 z

an
d

la
g

en
 +

 p
la

n
te

n
re

st
en

Z
s1

 +
 k

le
ila

g
en

K
s3

 +
 z

an
d

la
g

en

2

R
ec

en
t v

er
st

oo
rd

e 
gr

on
d

O
ud

e 
bo

uw
vo

or
 (K

z2
)

B
ru

in
gr

ijz
e 

ge
ul

vu
lli

ng
 (K

s2
)

Li
ch

t g
rij

ze
 g

eu
lv

ul
lin

g 
(K

s2
)

Li
ch

t g
rij

s 
st

er
k 

ge
la

ag
d 

Zs
3/

Zs
1 

m
et

 s
ch

el
pr

es
te

n
Li

ch
t g

rij
s 

Zs
3 

(F
e+

)
Li

ch
t g

rij
s 

Zs
3 

(F
e+

)
O

nd
er

st
e 

de
el

 v
on

ds
tla

ag
 (K

s3
)

B
ov

en
st

e 
de

el
 v

on
ds

tla
ag

 (K
s3

)

Li
ch

t g
rij

s 
Zs

3/
K

s4
 s

ch
ui

ng
el

aa
gd

Li
ch

t g
rij

s 
Zs

1 
m

et
 s

ch
ui

n 
ge

la
ag

de
 d

un
ne

 v
ee

nb
an

dj
es

Li
ch

t g
rij

s 
Zs

2/
K

s2
 g

el
aa

gd
Li

ch
t g

rij
s 

Zs
1 

B
ru

in
 v

en
ig

e 
K

s2

B
ru

in
g

ri
js

 Z
s3

oe
ve

r-
 e

n 
be

dd
in

ga
fz

et
tin

ge
n

G
rA

-6
29

61
G

rA
-6

36
66

Fi
gu

ur
 3

.4
. 

Pr
of

ie
lte

ke
ni

ng
 v

an
 n

at
uu

rli
jk

e 
de

pr
es

si
e 

m
et

 v
on

ds
tla

ag
 e

n 
zu

id
el

ijk
 g

el
eg

en
 b

ed
di

ng
af

ze
tt

in
ge

n 
in

 p
ut

 1
. D

e 
ro

de
 s

te
rr

en
 g

ev
en

 d
e 

ho
og

te
 v

an
 d

e 
ge

da
te

er
de

 m
on

st
er

s 
aa

n 
(z

ie
 o

ok
 ta

be
l 3

.1
). 

O
p 

de
 li

nk
er

 
fo

to
 is

 d
e 

bi
nn

en
bo

ch
to

ev
er

 v
an

 d
e 

re
st

ge
ul

 m
et

 s
ch

ui
n 

ge
la

ag
de

 z
an

di
ge

 a
fz

et
tin

ge
n 

te
 z

ie
n,

 il
lu

st
ra

tie
f v

oo
r n

oo
rd

w
aa

rt
se

 v
er

pl
aa

ts
in

g 
va

n 
re

st
ge

ul
. D

e 
to

p 
va

n 
he

t b
ed

di
ng

za
nd

 v
an

gt
 a

an
 ro

nd
 1

,0
 m

 –
M

v.
 

D
e 

re
ch

te
r f

ot
o 

la
at

 d
et

ai
l v

an
 k

er
n 

en
 n

oo
rd

el
ijk

e 
fla

nk
 v

an
 re

st
ge

ul
vu

lli
ng

 z
ie

n.
 N

aa
r h

et
 n

oo
rd

en
 k

om
t h

et
 jo

ng
st

e 
ijz

er
tij

d-
ni

ve
au

 (b
ov

en
st

e 
w

ee
rg

eg
ev

en
 la

ag
) r

ic
ht

in
g 

bo
uw

vo
or

. I
n 

te
ge

ns
te

lli
ng

 to
t d

e 
zu

id
oe

ve
r w

or
dt

 h
ie

r d
e 

on
de

rg
ro

nd
 g

ek
en

m
er

kt
 d

oo
r e

en
 h

om
og

ee
n 

pa
kk

et
 m

at
ig

 z
w

ar
e 

kl
ei

, w
aa

rt
eg

en
 d

e 
re

st
ge

ul
 is

 a
an

 g
es

ch
uu

rd
. 



24 Plangebied Pavijen v

stroomgordelafzettingen waarin de zandbaan zich heeft kunnen opbouwen lijken tot 

niet grotere diepte te reiken. 

3.2.3 Datering van de geul

Monstername
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is in put 1 uit de kern van de restgeul een monster 

genomen van een humeuze laag op 4,05 tot 4,10 –Mv (fig. 3.4). Hiervan is een stukje 

hout door middel van 14C-analyse met 95% zekerheid gedateerd op 3795 - 3652 voor 

Chr (GrA 58461 in tabel 3.1).Deze zeer vroege datering in het midden-neolithicum 

A strookt in het geheel niet met de gestelde actieve fase van de Hennisdijkse 

stroomgordel en gerelateerde crevasse tussen 2200 en 1200 voor Chr. Ook voor 

de Schoonrewoerdse stroomgordel is de datering aan de vroege kant. Van deze 

stroomgordel wordt op basis van onder andere 14C-dateringen verondersteld dat 

deze actief was tussen circa 3200 en 2100 voor Chr, met een maximale sedimentatie 

in de eerste aanlegfase gedurende het vroeg-subboreaal. Op basis van alleen deze 
14C-datering lijkt de restgeul of tot een ouder, nog niet bekend systeem te behoren, 

of tot een oude fase van de Schoonrewoerdse stroomgordel te behoren en is de 

Schoonrewoerdse ouder dan tot nu toe verondersteld werd. Het is echter ook mogelijk 

dat het hier gaat om een omgewerkt stuk hout uit oudere afzettingen waarin de geul is 

ingesneden.

Gezien deze bijzondere uitkomst en de mogelijke implicaties daarvan voor het 

gehanteerde paleogeografische model van de regio, is samen met de gemeente 

Culemborg en de Universiteit Utrecht besloten tot een tweede gerichte 

monstercampagne. Op vrijwel dezelfde locatie is op 9 juli 2014 met behulp van een 

zogenaamde Piston-core boring de kern van de geul bemonsterd. De monstername 

is gedaan net naast put 1 (oostelijk daarvan) op het punt waar de geul het diepst is 

(vastgesteld aan de hand van aanvullende boringen). Uit de boorkern zijn op vier 

verschillende dieptes vanaf 240 cm –Mv en dieper monsters genomen ten behoeve van 

een 14C-analyse (fig. 3.5). Tabel 3.1 geeft hiervan de resultaten.

De nieuwe dateringsresultaten bevestigen een hoge ouderdom van de restgeul en 

geven meer inzage in de tijdsdiepte en opeenvolging waarbinnen de geul is opgevuld 

geraakt. 

 

Figuur 3.5. 
Organisch gloeiverliescurve (% LOI: Loss on 
Ignition ) met  lithologie en dateringen. A: ca. 
1575 voor Chr. (schelp; GrA 63666   ), B: ca. 
1200 voor Chr. (GrA 62961), C: ca. 1600 voor 
Chr. (GrA 62963); D. ca. 2750 voor Chr. (GrA 
62964). 
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Lab nr. diepte materiaal datering 14C datering gecalibreerd (2sigma/95%)*

  cm -Mv      

GrA 63666   240 schelp 3305 ± 35 BP 1665-1502 voor Chr. = ca. 1575 voor Chr.

GrA 62961 250-252 zaden 2975 ± 35 BP 1369-1361, 1291-1056 voor Chr. = ca. 1200 voor Chr.

GrA 62963 258-259 zaden 3325 ± 35 BP 1690-1530 voor Chr. = ca. 1600 voor Chr.

GrA 62964 376-378 bladrest els 4180 ± 35 BP 2889-2833, 2819-2661, 2649-2636 voor Chr. = ca. 
2750 voor Chr. 

GrA 58461 410 hout 4950 ± 35 BP 3795 - 3652 voor Chr. = ca. 3725 voor Chr.

Begindatering van de  restgeul
Het onderste monster is genomen op 380 cm –Mv in een circa 40 dik pakket sterk 

gelaagde zandige afzettingen met klei-gelaagdheid. Het monster bestaat uit 

bladresten van els. Het zandpakketje ligt op een pakket sterk humeuze kleiige 

afzettingen en wordt ook afgedekt door een veel kleiiger pakket. De zandige 

afzettingen zijn een indicatie voor een actieve vullingsfase, die op basis van de 

datering van het monster geplaatst kan worden rond of na 2750 voor Chr. NB een 

datering van organisch materiaal aan de basis van een zandige geulinvulling moet 

altijd met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat we hier te maken kunnen 

hebben met omgewerkt materiaal uit de, venige, ondergrond. De geselecteerde, 

tere, bladresten van els geven echter aan dat we hier waarschijnlijk niet te maken 

hebben met omgewerkt materiaal uit de ondergrond.  Het betreft hier een crevasse-

afzetting, gesedimenteerd vanuit de dan actieve Schoonrewoerdse stroomgordel iets 

noordelijker. Dat is goed mogelijk, omdat iets stroomopwaarts van het onderzoeksge-

bied de zandbaan met restgeul in directe verbinding staat met de Schoonrewoerdse 

stroomgordel (zie figuur 3.1). De datering impliceert dus dat er al sprake is van een 

geul rond 2750 voor Chr. De geul maakt dan ook zeker geen deel uit van een eventueel 

crevasse-complex van de Hennisdijkse stroomgordel die pas rond 2200 voor Chr. op 

gang komt. Veel waarschijnlijker gaat het om een riviertak uit een vroege fase van de 

Schoonrewoerdse stroomgordel. Mogelijk heeft de stroomgordel in haar vroegste 

aanlegfase meerdere ondiepe lopen gehad, waarbij uiteindelijk de noordelijke loop 

is gaan domineren en gaan verdiepen. Dat de Schoonrewoerdse in deze regio zich 

makkelijk kon splitsen illustreert een iets stroomafwaartse gelegen splitsing (fig. 3.4). 

Tabel 3.1. 
De dateringen uit de restgeul (zie ook fig. 3.4 
en 3.5).
* Oxcal 4.2 (Reimer et al. 2013).

Figuur 3.6. 
Nieuwe interpretatie van ‘crevasse-complex’ 
op basis van de nieuwe datering van de 
restgeul. In deze schets wordt uitgegaan van 
een zuidelijk oudste meertakkig stroomsys-
teem van de Schoonrewoerdse stroomgordel 
die zich een weg heeft gebaand door nog 
oudere veel fijnere (gelaagd en kleiig) 
stroomgordelafzettingen. Het crevassecom-
plex van Hennisdijk is opgeheven.
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De zandbaan waarop het onderzoeksgebied is gesitueerd heeft op dezelfde hoogte als 

dit splitsingspunt weer een aansluiting met de hoofdstroom van de Schoonrewoerdse.

De datering van het eerder bemonsterde stuk hout rond 410 cm -Mv is ca. 1000 jaar 

ouder dan het detritusmonster (resp. 3725 en 2750 voor Chr.). Dat is wel een erg grote 

tijdspanne voor een traject van maar 30 cm! Een mogelijke verklaring is dat het stuk 

hout uit de venige ondergrond (slechts 40 cm onder het houtmonster) is opgenomen 

tijdens de actieve fase van de geul en als ouder relict in de basis van de vulling terecht 

is gekomen. De eerste verlandingsfase van de geul wordt derhalve op circa 2750 voor 

Chr. gesteld. 

Verlanding van de geul
De geulvulling wordt op een diepte tussen ca. 170 en 250 cm –Mv (in de kern) 

gekenmerkt door een tweede zandig gelaagd pakket (Zs3/Zs1) met schelpresten. Het 

gaat om een laatste actieve fase van de geulvulling die, gelijk aan de diepere zandige 

laag, als mogelijke crevasse kan worden bestempeld. Gesedimenteerd vanuit een dan 

actief systeem in de omgeving. Twee monsters uit de top van de kleilaag juist onder 

dit crevasse-pakket op 250 en 260 cm –Mv, dateren respectievelijk rond 1200 en 1600 

voor Chr. Dat is opmerkelijk want rond 1200 voor Chr. is de Schoonrewoerdse al 900 

jaar buiten werking (einddatering 2100 voor Chr.) en is de stroomgordel van Hennisdijk 

juist in een eindfase (einddatering 1200 voor Chr.). Toch is het niet onmogelijk dat de 

Hennisdijkse stroomgordel juist in haar eindfase (verzandingsfase) bij hoge afvoeren 

de laagten in het omliggende landschap weet te bereiken en te vullen met zandige 

afzettingen. De afstand tot het plangebied is met circa twee kilometer wel erg groot. 

Een schelpje op 240 cm –Mv aan de basis van de zandige afzettingen is gedateerd rond 

1575 voor Chr (GrA-63666). Deze datering sluit niet goed aan op de dateringen van 

beide monsters hier iets onder. Vermoedelijk is hier sprake van een verouderingseffect 

als gevolg van kalkhoudend grondwater dat in de schelp is opgenomen, hetgeen vaker 

voorkomt.27 

Vanaf het begin van de late bronstijd (1100-800 voor Chr.) was er alleen nog sprake 

van een zeer rustige verlanding met kleiige afzettingen zonder zandige insluitingen. 

De geul vormde toen een circa 1,5 meter diepe, moerassige en/of waterhoudende 

depressie in het landschap. De verlanding verliep zeer traag, want ook het 

vondstniveau met artefacten uit de midden-ijzertijd ligt maar enkele decimeters boven 

de laatste actieve fase. Dit stemt overeen met het hoge lutumgehalte van de vulling en 

het ontbreken van zandige insluitingen.

3.3 Conclusie

De geul maakt deel uit van een ondiepe zandbaan, die een oude loop van een 

riviertak markeert. Op basis van de vroegste betrouwbare datering van de basis 

van de geulvulling lijkt deze riviertak tenminste buiten werking vanaf 2750 voor 

Chr. Vermoedelijk maakte de rivier deel uit van het Schoonrewoerdse stroomgordel 

systeem dat actief was tussen 3200 en 2100 voor Chr. De Schoonrewoerdse 

stroomgordel kent meerdere vertakkingen. De loop die ter hoogte van het plangebied 

ligt lijkt een meest zuidelijke tak te zijn die al vroeg verlaten is, waarna de noordelijke 

tak zich verder heeft kunnen ontwikkelen tot hoofdstroom. 

De zuidelijk tak heeft zich gevormd in een bredere zone met oudere oever- en 

beddingafzettingen. De datering van deze afzettingen moet ver terug in de tijd worden 

geplaatst. Anders dan de Schoonrewoerdse stroomgordel, worden de afzettingen 

27  De lage delta 13C waarde van 9.03 laat een behoorlijke invloed van kalkhoudend water zien. 
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gekenmerkt door een dik pakket sterk gelaagde kleiige en zandige afzettingen zonder 

duidelijk aflopende profielen. Het betreft hier waarschijnlijk een crevasse-achtig 

systeem, waarbij zich geen duidelijke meandergordel (zandbaan) en restgeul kon 

ontwikkelen. Dit zou passen in het Atlanticum-milieu in dit deel van de delta waarin 

riviersystemen gekenmerkt worden door een regelmatige lage afvoer en een geringe 

sedimentlast. 

De brede baan met crevasse-afzettingen is opgepikt door latere rivierlopen die wel een 

zandige meandergordel konden opbouwen. Binnen het onderzoeksgebied kunnen op 

basis van boringen en proefsleuven in het oostelijk deel tenminste twee zandbanen 

worden onderscheiden die in het westelijk deel samenkomen. Buiten de zandbanen 

worden de oudere zandige en gelaagde crevasse-afzettingen afgedekt door een 

homogeen pakket (matig) zware kleien, indicatief voor een lange fase met zeer rustige 

sedimentatie. Over deze kleien is een is door de zuidelijk tak van de Schoonrewoerdse 

stroomgordel een siltrijk oeverdek afgezet. De top van dit oeverdek vormt het loopvlak 

van ten tijde van bewoning in de ijzertijd. 

Na het buitenwerking geraken van de geul en een eerste verlandingsfase voor 2750 

voor Chr. is deze maar zeer langzaam opgevuld geraakt. Een verklaring hiervoor is dat 

in deze regio na het buitenwerking geraken van de Schoonrewoerdse stroomgordel 

rond 2100 voor Chr. tot aan de aanlegfase van de Lek rond de jaartelling, nauwelijks 

systemen actief waren. Een zandig traject aan de basis van de geulvulling zou 

gerelateerd kunnen worden aan de Schoonewoerdse stroomgordel die hier actief is 

tot 2100 voor Chr. Een tweede zandpakket hoger in de vulling te dateren iets jonger 

dan 1200 voor Chr. is moeilijker te koppelen aan een riviersysteem. Mogelijk markeert 

deze een crevasseloop behorende bij de stroomgordel van Hennisdijk die juist dan in 

een eindfase is. De afstand tussen de stroomgordel en het plangebied is met circa twee 

kilometer wel erg groot. Ook met de aanleg van de Ravenswaaij-Lek is de sedimentatie 

maar zeer beperkt omdat de Schoonrewoerdse stroomrug een barrière vormde voor 

sedimentatie van oever- en kommateriaal ten zuiden hiervan. IJzertijdsporen en ook 

oudere prehistorische sporen liggen hier daardoor vrijwel aan het oppervlak.

In de midden-ijzertijd moet de restgeul nog steeds als een duidelijke, circa 1,5 meter 

diepe depressie in het landschap zichtbaar zijn geweest. Vermoedelijk was deze 

periodiek watervoerend. De vraag is of de geul overal een vergelijkbare opbouw kende 

en of overal sprake kan zijn geweest van doorlopend open water (mogelijk was de 

geul smaller in zones waar deze aan beide zijden is omgeven door ondiepe zanden). 

Westelijk van put 3 is de geul niet meer aangetroffen en lijkt deze zich ten zuiden van 

het onderzochte gebied te bevinden.
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Archeologische resultaten

4.1 Archeologische resultaten: Sporen en structuren

4.1.1 Inleiding

Buiten resten van sub-recente ouderdom beperken de archeologische sporen en 

vondsten zich tot de ijzertijd. De ijzertijdresten zijn aanwezig binnen het oostelijk (put 

1) en centraal gedeelte (put 3, 4 en 5) van het onderzoeksgebied. Ze maken onderdeel 

uit van een vermoedelijk langwerpige nederzetting, die op de noordelijke oeverwallen 

gelegen is die langs de restgeul lopen. Binnen het huidige onderzoek zijn de resten 

tezamen onder één vindplaats gegroepeerd. De ijzertijdresten binnen Pavijen V 

lijken zoals reeds gesteld begrensd te worden door de depressie die aan de zuidkant 

van het oostelijk en centraal deel van het onderzoeksgebied loopt (fig. 4.1; zie ook 

fig. 3.2). Mogelijk houdt deze nederzetting verband met een omvangrijk nederzet-

tingsterrein, dat ten noorden van de Wethouder Schoutenweg ligt en grote delen van 

het plangebied Parijsch-Zuid beslaat.28 Het westelijk deel (putten 7, 8 en 9) van het 

plangebied en put 2 in het uiterste oosten hebben geen ijzertijdresten opgeleverd. 

Hieronder zullen per deel de aangetroffen resten besproken worden.

4.1.2 De ijzertijdvindplaats

De vondstlaag
Sporen en vondsten uit de ijzertijd zijn verspreid over een groot areaal aangetroffen. 

Daarbij is duidelijk wel variatie aanwezig in de aard en dichtheid aan resten. De 

ijzertijdresten zijn sterk gekoppeld aan de restgeul met daarbij behorende oeverwal 

afzettingen die door het onderzoeksgebied lopen. De loop van de restgeul kon 

aan de hand van een met klei opgevulde depressie in het vlak van putten 1, 2 en 3 

waargenomen worden.  Tussen put 3 en 4 buigt de loop sterk naar het zuiden af, 

aangezien hij in put 4 niet is aangetroffen. De in put 4 waargenomen laagte komt niet 

overeen met de loop van de restgeul en betreft waarschijnlijk een lokaal fenomeen (zie 

ook hoofdstuk 3). Langs de noordelijke flank van de depressie is een vondstrijke laag 

met een kleiige textuur (Ks2/3) bewaard gebleven. Daaruit komen grote hoeveelheden 

ijzertijd aardewerk en onverbrand bot. Het gaat hierbij duidelijk om afvallaag 

behorende bij een nederzetting. Deze laag is in put 1 en 3 waargenomen, maar is in 

de oostelijker gelegen put 2 niet meer aanwezig. Dit duidt erop dat tussen put 1 en 

2 de grens van deze laag loopt en dat vermoedelijk ook de nederzetting daar ergens 

ophoudt.

Put 1 bood het beste zicht op de stratigrafische ligging en omvang van de vondstlaag. 

In put 3 is grofweg de bovenste meter door recente bouw- en sloopwerkzaamheden 

verstoord geraakt en resteert slechts het diepste deel. Het profiel in put 1 laat zien 

dat de laag alleen in de depressie is bewaard gebleven en uit twee niveaus bestaat, 

een donkergrijs topniveau (1A in fig. 3.3) en grijsbruiner onderste niveau (1B). Daar 

waar hij de aangrenzende en hoger gelegen oeverafzetting oploopt (+0,6 m NAP), is 

hij opgenomen in een oude bouwvoor (laag 2 in fig. 3.3), die over het gehele terrein 

te volgen is en net onder een recent verstoorde toplaag bevindt (nieuwe bouwvoor; 

gearceerde laag in fig. 3.3). In zuidelijke richting de depressie in waaiert hij duidelijk 

uit.  Op het diepste punt (ca. 8 m ten zuiden van de oever) is hij op zijn dikst, circa 

28  Verhelst 2012.
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52 cm. Meer naar het zuiden komt de laag vervolgens weer licht omhoog waarbij hij 

langzamerzeker vervaagt, lichter wordt en de vondstaantallen duidelijk afnemen. In 

het profiel was de laag over een lengte van circa 15 m te vervolgen is. 

De vondsten uit de laag bestaan vrijwel uitsluitend uit prehistorisch handgevormd 

aardewerk en dierlijk botmateriaal. Natuursteen is bijvoorbeeld niet aangetroffen. 

Ondanks dat in het profiel op basis van kleur een tweedeling in de laag gemaakt kon 

worden, kon deze tweedeling niet nader gespecificeerd worden aan de hand van het 

vondstmateriaal. In hoofdlijnen dateert het materiaal in de midden-ijzertijd. Toch kan 

gezien de graduele chronologische verschillen in ijzertijd aardewerk en de geringere 

vondstdichtheid in de onderste laag een mogelijke vroege component niet uitgesloten 

worden. De midden-ijzertijd component wordt door de AMS-datering van een van de 

houten palen verder ondersteunt (zie hieronder). 

Om enig idee van de vondstdichtheid binnen deze afvallaag te verkrijgen zijn er naast 

het handmatig vondsten verzamelen twee grote grondmonsters uit iedere laag van 

circa 11 tot 12 liter genomen. Beide monsters zijn genomen in delen die relatief rijk zijn 

aan vondsten. Deze monsters zijn over een maaswijdte van 2 mm zijn gezeefd en al het 

vondstmateriaal is gesplitst. Het monster uit de bovenste deel van de afvallaag (v.32; 

10,9 liter) bevatte 77 stuks handgevormd aardewerk en 142 dierlijke botten dan wel 

fragmenten met respectievelijke massa’s van 3882 en 2314 g. Omgerekend naar een 

vierkante meter, ervan uitgaande dat het bovenste pakket circa 20 cm dik is, komt de 

vondstdichtheid op ca. 1400 stuks aardewerk (71,2 kg) en 2600 stuks bot (39,2 kg) per 

vierkante meter. De onderste laag is minder vondstrijk. Het monster (v.33; 12,3 liter) 

leverde 5 stuks aardewerk en 29 stukken bot met respectievelijke massa’s van 44 en 

404 g. Omgerekend resulteert dit in een dichtheid van circa 120 stuk aardewerk (1,1 kg) 

en 700 stuks dierlijk bot (9,8 kg) per vierkante meter bij een dikte van 30 cm.  

Buiten deze zeefvondsten heeft het handmatig verzamelen tijdens het machinaal 

verdiepen in totaal 287 stuks aardewerk en 215 dierlijke botten en botfragmenten 

opgeleverd, met respectievelijke massa’s van 5,8 en 5,7 kg.

Sporen in de depressie
Tijdens het machinaal schavenderwijs verdiepen van de vondstlaag in put 1 zijn 

halverwege het flankgedeelte op een hoogte van circa  -0,1 m NAP vijf houten palen 

aangetroffen (fig. 4.2). Deze palen werden pas zichtbaar binnen het onderste deel 

van de vondstlaag. Aangezien slechts een twee meter brede sleuf binnen put 1 in de 

depressie is verdiept, is het waarschijnlijk dat zich meer houten palen binnen het areaal 

van put 1 bevinden.  

De palen zijn nog in-situ aanwezig. Bij drie is een coupe gezet om de diepte te bepalen 

en ze te kunnen bergen (fig. 4.3). Het gaat om aangepunte palen met een dikte van 

ongeveer 15cm en een resteerde een lengte van gemiddeld 80cm. In het veld bleek 

het niet mogelijk te zijn de relatieve ouderdom van de palen ten opzichte van de 

vondstlaag te bepalen, aangezien ze nergens in het langsprofiel zijn aangetroffen. 

Het vermoeden bestond dat het prehistorische palen betrof. Om de ouderdom 

daadwerkelijk vast te stellen is een monster van de schors van een van de palen 

genomen en in het Centrum voor Isotopen Onderzoek (CIO) in Groningen gedateerd 

met behulp van de AMS 14C-methode. De  ouderdom van de paal is 2170 ± 30 BP, wat 

gecalibreerd uitkomt op 360 – 116 voor Chr.(95% zekerheid, GrA 58460).29 Dit plaats 

het monster op de overgang van de midden- naar late ijzertijd. Gezien het feit dat het 

vondstmateriaal in de midden-ijzertijd dateert, is het aannemelijk dat de houten palen 

gelijktijdig zijn en dus ook midden-ijzertijd dateren.

29  Oxcal 4.2; Reimer et al. 2013; Bronk Ramsey 2009a.
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Figuur 4.2. 
Alle sporen kaart van put 1.

Figuur 4.3. 
Twee houten palen in coupe. Links S1.3 en 
rechts S1.6.
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Alle sporen kaart van put 4.
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Kuil S4.25 in coupe.
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De sterke overeenkomsten in dikte en lengte van de palen veronderstellen een 

onderling verband. Dit wordt ondersteund door hun nabije ligging: drie liggen min of 

meer in een lijn en de twee overige lijken onderdeel uit te maken van een tweede lijn 

meer naar het oosten. De oriëntatie van de lijn is haaks op de restgeul. Uit dit alles is 

nog niet duidelijk op te maken waartoe de palen precies gediend hebben, daarvoor 

is het onderzochte oppervlak net te klein. Mogelijk dat de palen een houten brug, 

plankenpad of houten vlonder hebben ondersteund.  

Overige sporen
Buiten deze vondsthoudende laag in de depressie van de restgeul zijn geen intacte 

cultuurlagen uit de ijzertijd waargenomen. Op de hogere delen is deze laag in de oude 

bouwvoor opgenomen, zoals goed kon worden vastgesteld in het noordelijk deel van 

put 1. Op verschillende plaatsen zijn onder deze oude bouwvoor nederzettingssporen 

uit de ijzertijd in het vlak aangetroffen (fig. 4.1). Deze concentreren zich vooral op 

zandige oeverwalafzettingen die aan de restgeul moeten worden toegeschreven. De 

meeste sporen zijn in het zuidelijk deel van put 4 aangetroffen, maar ook komen ze 

voor in put 1 en 5, en mogelijk put 6. 

In put 4 is de hoogste dichtheid aan nederzettingssporen waargenomen (fig. 

4.4). In totaal zijn 14 sporen gedocumenteerd, die aan de ijzertijd kunnen worden 

toegeschreven. Hieronder bevinden zich paalsporen, kuilen (fig. 4.5) en greppels. 

De meeste liggen geclusterd in het zuidelijk deel van de put, waar ze gelegen zijn op 

zandige oeverafzettingen. Het onderzochte areaal is te klein om nadere uitspraken 

te kunnen doen over de ligging van eventuele huisplattegronden dan wel andere 

structuren. Het samen voorkomen van paalsporen en kuilen maakt het waarschijnlijk 

dat in deze zone één of meerdere huisplaatsen aanwezig zijn. Landschappelijk gezien 

ligt deze zone direct ten noorden van de restgeul, die net buiten het onderzoeksgebied 

moet hebben gelopen, aangezien hij ten westen van put 3 afbuigt naar het zuiden toe. 

In put 1 is slechts één ondiepe kuil direct ten noorden van de depressie aangetroffen. 

Gezien de grote dichtheid aan vondsten binnen de depressie ter hoogte van deze put, 

is dit een opmerkelijk gering aantal. Deze hoge vondstdichtheid suggereert namelijk 

dat huisplaatsen in de buurt moeten liggen. Waarschijnlijk liggen deze nederzettings-

sporen hoger op de oeverwal, binnen het areaal net ten noorden van put 1. Ook in put 

3 kon geen goed inzicht verkregen worden in de eventuele aanwezigheid van nederzet-

tingssporen ten noorden van de depressie. De sloop van de gebouwen op deze plek 

heeft de bovenste meter dermate verstoord dat eventueel aanwezige ijzertijdsporen 

in dit pakket verdwenen zijn. Ook hier mag op basis van de aanwezigheid van de 

vondsthoudende laag verondersteld worden dat in deze zone ijzertijdsporen aanwezig 

zijn. 

In put 5 zijn twee paalsporen (S5.45 en S5.46) aangetroffen die waarschijnlijk tot 

ijzertijd behoren, de sporen leverden evenwel geen vondstmateriaal op. In put 6 is 

een kuil (S6.50) met een verbrande leemopvulling en een ondiepe greppel met een 

vergelijkbare vulling gedocumenteerd. Buiten dit verbrande leem bevatten de sporen 

geen vondstmateriaal en een toewijzing aan de ijzertijd blijft, ook vanwege het iets 

afwijkende karakter van deze sporen in put 6, onzeker
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4.1.3 Latere resten

Naast de ijzertijdvondsten en sporen heeft het onderzoek ook enkele meer 

recente sporen opgeleverd. Het gaat om enkele greppels, sloten en twee rijen met 

dunne paaltjes. De greppels en sloten zijn verspreid over het onderzochte terrein 

aangetroffen (zie fig. 4.1). Daarbij is een onderscheid te maken tussen twee systemen. 

De meeste sporen liggen evenwijdig of haaks op de huidige perceel grenzen, en 

daarmee ook op de aangelegde opgravingsleuven. Dit systeem gaat niet ver terug in 

de tijd. Sporen behorende hiertoe zijn aangetroffen in put 4, 5, 6 en 7.  Bij aanleg heeft 

geen van de greppels dateerbare vondsten opgeleverd. 

Naast dit systeem zijn twee haaks op elkaar lopende greppels met een iets andere 

oriëntatie in het noorden van put 4 aangetroffen (zie fig. 4.4). Ook deze sporen hebben 

geen dateerbare vondsten opgeleverd, maar vermoedelijk gaat het gezien de iets 

homogenere vulling om oudere greppels dan het hierboven genoemde systeem.
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Figuur 4.6. 
Alle sporen kaart van put 3. 
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Tenslotte is in put 3 in het vlak een reeks dunne paaltjes aangetroffen die zich nog 

in-situ bevonden (fig. 4.6). Daar de bovenste meter binnen deze put recentelijk 

verstoord is resteerde slechts de onderste 20 cm van deze paaltjes. Het gaat om 

gemiddeld 3 à 4 cm dikke paaltjes die met een ijzeren bijl zijn aangepunt.30 Een van de 

paaltjes is afgezaagd. 

Ruimtelijk gezien liggen elf paaltjes duidelijk in het verlengde van elkaar met 

een oriëntatie NW-ZO, evenwijdig aan de huidige percelering en het eerste 

bovengenoemde greppelsysteem. De afstand tussen de paaltjes is weliswaar variabel, 

echter de kortste afstand ligt steeds rond 1,1 m en de langere afstanden zijn min of 

meer een veelvoud hiervan. Dit duidt erop dat binnen de langere tussenruimtes ook 

paaltjes hebben gestaan, die waarschijnlijk minder diep gefundeerd waren en daarom 

bij de recente verstorende werkzaamheden zijn verdwenen. 

Evenwijdig aan deze rij heeft op circa 30 cm ten westen ervan een tweede rij gelopen. 

Daarvan zijn slechts drie sporen gedocumenteerd. Ten slotte is nog een laatste paaltje 

ten noordoosten van de eerste rij aangetroffen. Deze ligt niet in het verlengde van een 

van de twee bovengenoemde rijen. 

Gezien de geringe dikte van de paaltjes gaat het waarschijnlijk om paaltjes die zijn 

geplaatst als hekwerk om percelen te begrenzen. Het feit dat één is afgezaagd duidt 

op tenminste een Romeinse of jongere ouderdom. Gezien het ontbreken van Romeinse 

of middeleeuwse resten in dit deel van het plangebied en de evenwijdige oriëntatie 

aan de huidige percelen dateren de paaltjes hoogstwaarschijnlijk later en zijn ze van 

sub-recente ouderdom

4.1.4 Recente verstoringen

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat aanzienlijke delen van het plangebied 
recentelijk verstoord zijn geraakt. Deze verstoring kan worden toegeschreven aan de 
bouw en vooral de latere sloop van de boerderijen en stallen die op twee plaatsen 
binnen het onderzoeksgebied hebben gestaan. Vooral de sloop van het oostelijk gelegen 
erf heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de daar aanwezige archeologie: die is 
grotendeels verdwenen. Alleen eventuele sporen en lagen met een grotere diepgang 
dan een meter beneden maaiveld zijn bewaard gebleven. Dit geldt in ieder geval voor 
een deel van de afvallaag in de depressie van de restgeul. In de omgeving van het 
westelijke erf is geen archeologie aangetroffen en vermoedelijk is met de verstoringen 
niets verloren gegaan.

4.2 Vondstmateriaal

4.2.1 Prehistorisch aardewerk 

L. Meurkens

Inleiding
Het proefsleuvenonderzoek heeft een klein complex handgevormd prehistorisch 

aardewerk opgeleverd. Dit aardewerk is hoofdzakelijk afkomstig uit de vondstlaag, die 

in put 1 bemonsterd is. Daarnaast hebben enkele sporen wat materiaal opgeleverd. 

Het materiaal is geanalyseerd met het oog op datering van het complex en de vraag of 

er eventueel meerdere periodes in het complex aanwezig zijn. Het materiaal is hierbij 

op scherfniveau bekeken en ingevoerd in een database. Daarbij is per scherf magering, 

afwerking en eventuele versiering genoteerd. Bij scherven waarbij de potvorm 

30  Zie paragraaf 4.2.4 voor bespreking van het hout.
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reconstrueerbaar was, is geprobeerd deze in te passen in de typologie die door Van den 

Broeke is opgesteld voor het handgevormde aardewerk van Oss-Ussen.31 

Resultaten
De opgraving heeft in totaal 344 scherven handgevormd aardewerk opgeleverd, 

waarvan 101 fragmenten gruis. Daarnaast zijn enkele fragmenten van keramische 

objecten gevonden die in deze paragraaf ook kort besproken zullen worden. 

Vaatwerk
De groep handgevormd aardewerk bestaat uit 241 scherven van vaatwerk en 3 

fragmenten vermoedelijke briquetage (kustaardewerk). Het vaatwerk is verder op te 

delen in 21 randscherven, 201 wandscherven en 19 bodemscherven. 

Verreweg het grootste deel van de scherven is gemagerd met potgruis (N=187, 78%), 

gevolgd door zandmagering (8%). In de overige gevallen was het mageringsmateriaal 

niet zichtbaar. Magering met gebroken steengruis is niet vastgesteld. Dit soort mage-

ringsmateriaal komt tot en met de vroege ijzertijd nog met enige regelmaat voor, 

waarbij een klein percentage van het complex met dit materiaal gemagerd is. 

Voor wat betreft afwerking aan de buitenzijde is het grootste deel van de scherven 

ruwwandig (N=102, 42%). 56 scherven (23%) hebben een glad/gepolijst oppervlak. Bij 

79 scherven (33%) is het oppervlak besmeten. Dit is een manier van afwerking waarbij 

het oppervlak opzettelijk geruwd wordt door middel van het aanbrengen van een 

kleipapje. Het percentage besmijting binnen een complex vormt een indicatie voor de 

datering. Besmijting komt voor het eerst voor in de late bronstijd. In deze periode en 

het eerste deel van de vroege ijzertijd is het aandeel nog relatief beperkt (rond 10%). In 

de tweede helft van de vroege en in de midden-ijzertijd worden percentages rond de 

50% gehaald, waarna besmijting weer afneemt in de late ijzertijd. In West-Nederland, 

waar Culemborg redelijk dicht in de buurt ligt, wordt na 200 v.Chr nauwelijks meer 

besmeten aardewerk gemaakt. 

Versiering is nauwelijks aanwezig in het complex. In totaal zijn 4 randscherven (19%) 

op de rand versierd met vingertopindrukken. Het percentage is gezien de geringe 

hoeveelheid randen wellicht iets aan de hoge kant en niet representatief. Over het 

algemeen wijst een laag percentage (< 20%) op een datering in de midden-ijzertijd of 

het uiterste begin van de vroege ijzertijd.32 

Van de wandscherven zijn er in totaal 7 versierd (3%).  Dit percentage is gezien de 

hoeveelheid wandscherven representatiever dan de randversiering. Een dergelijk 

laag percentage wijst op een datering in de vroege of midden-ijzertijd, waarin het 

percentage wandversiering nooit boven de 4% ligt.33 De versiering bestaat in alle 

gevallen uit vingertopindrukken. Patronen zijn in de meeste gevallen niet aanwijsbaar. 

In een geval lijkt het om een vlakdekkend patroon van losse vingertopindrukken te 

gaan. Dit patroon komt gedurende de gehele ijzertijd voor en heeft weinig daterende 

waarde. Bij drie andere scherven (waarvan twee afkomstig van dezelfde pot (fig. 4.7: 

v.2.1034) gaat het om scherven met verticale rijen vingertopindrukken met (relatief) 

grote tussenafstand. Dit type versiering wordt door Van den Broeke in Oss vanaf het 

einde van de midden-ijzertijd en in de late ijzertijd gedateerd, hoewel in de ruimere 

regio ook wel wat oudere exemplaren (late bronstijd – vroege ijzertijd) aan te wijzen 

zijn.35

31  Van den Broeke 2012
32  Van den Broeke 2012, 107.
33  Van den Broeke 2012, 112.
34  De figuurnummers verwijzen naar vondstnummer en volgnummer zoals dat ingevoerd Is in 

de database.
35  Van den Broeke 2012, 113-4.
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In tien gevallen was de potvorm reconstrueerbaar. Het gaat om twee open vormen, 

vier gesloten vormen zonder hals en vier gesloten vormen met hals. 

De open vorm is te determineren als een vormtype 13.36 Het betreft een kom of schaal 

van zwart gepolijst aardewerk (fig. 4.7: v.2.12). Dit type doet in Oss zijn intrede in de 

midden-ijzertijd  (fase F) en is met name in de tweede helft van de midden-ijzertijd 

goed vertegenwoordigd. Een andere vermoedelijke open vorm is afgebeeld in fig. 

4.7 (v.2.13). Het betreft vermoedelijk een drieledige schaal van het vormtype 71.37 De 

schaal is gladwandig, met onbesmeten buik. Dit vormtype is te dateren in de eerste 

helft van de vroege ijzertijd of de tweede helft van de midden-ijzertijd. De laatste 

periode is gezien de overige eigenschappen van het complex aannemelijker.

De gesloten vormen zonder hals betreffen hoofdzakelijk tonvormige potten van het 

vormtype 23a.38 Deze potten hebben vaak een besmeten buik. Bij het afgebeelde 

exemplaar (fig.4.7: v.2.4) is de pot tot ca.  5 cm onder de rand besmeten en is de rand 

versierd met vingertopindrukken. Deze potvorm is een van de meest voorkomende 

tussen het einde van de vroege ijzertijd en het begin van de late ijzertijd.

Tussen de gesloten vormen met hals bevindt zich een randscherf van een drieledige 

pot met besmeten buik (fig. 4.7: v.2.14). Het betreft vermoedelijk een vormtype 

42a dat in de gehele ijzertijd voorkomt maar vanaf de 2de helft van de midden-

ijzertijd en in de late ijzertijd aanzienlijk beter vertegenwoordigd is. Een andere 

randscherf is afkomstig van een grote drieledige kom of pot, met in ieder geval gladde 

schouder en hals. Het precieze vormtype is niet te achterhalen. Vormtypes 58 en 73a 

zijn de overtuigendste kandidaten. De datering van deze vormtypes beperkt zich 

hoofdzakelijk tot de tweede helft van de vroege ijzertijd. 

De vondstlaag (S1; v.2) heeft drie fragmenten briquetage of kustaardewerk opgeleverd. 

Dit organisch gemagerde poreuze aardewerk werd gebruikt in de productie en het 

vervoer van zout. Het materiaal is te classificeren als A-waar (gele waar).39 De dikte 

van de fragmenten ligt tussen de 6 en 7 mm. Op basis van deze eigenschappen kan 

geen nadere datering dan tweede helft vroege ijzertijd tot en met late ijzertijd gegeven 

worden. Op basis van de fragmenten is duidelijk dat het niet om gootjes kan gaan. In 

de vroege ijzertijd komt alleen deze vorm voor, die in het begin van de midden-ijzertijd 

vervangen wordt. Het kustaardewerk van Culemborg zou dus na de vroege ijzertijd 

moeten dateren. 

Keramische objecten
De keramische objecten die bij het proefsleuvenonderzoek gevonden zijn, zijn 

eveneens hoofdzakelijk afkomstig uit de vondstlaag. Het gaat daarbij om 9 

fragmenten van minimaal twee roosters, waarvan één groot fragment is afgebeeld 

(fig. 4.7: v.2.3). Daarnaast is een fragment (helft) van een spinklos met biconische 

doorsnede gevonden. Spoor 10 (v.14) leverde een klein fragment van een vermoedelijk 

weefgewicht op. Het fragment was dermate klein dat de vorm niet te reconstrueren 

was. Geen van de beschreven objecten kan nauwkeuriger gedateerd worden dan 

ijzertijd. 

Conclusie
Hoewel het materiaal uit de vindplaats Culemborg – Pavijen niet uit gesloten context 

verzameld is, is het op basis van vormtypes, versiering en in mindere mate afwerking 

en magering relatief goed te dateren. Daarbij is de afwezigheid van bepaalde 

36  Van den Broeke 2012, 52-53.
37  Van den Broeke 2012, 80-81.
38  Van den Broeke 2012, 55-57.
39  Van den Broeke 2012, 159.
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Culemborg – Pavijen. Een 
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(schaal 1:2).
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kenmerken minstens zo belangrijk als de aanwezigheid. Op basis van het ontbreken 

van gebroken steengruis als mageringsmateriaal is een datering in (het begin van) de 

vroege ijzertijd uit te sluiten. Dergelijk mageringsmateriaal is in het aardewerk van 

de aansluitende vindplaats Culemborg – Parijsch Zuid wel aanwezig in verschillende 

complexen (Meurkens in voorbereiding). Ook het ontbreken van geoord aardewerk 

en het feit dat de weinige briquetagescherven niet van gootjes afkomstig kunnen zijn 

wijzen in deze richting. 

Het percentage besmijting en het percentage en de aard van de wandversiering 

wijzen in het algemeen op een datering in de periode van de tweede helft van de 

vroege ijzertijd tot en met de midden-ijzertijd.  De dateringen van de determineerbare 

vormtypes overlappen elkaar in de midden-ijzertijd. De enige uitzondering vormt de 

randscherf van het vormtype 58 of 73a die in de tweede helft van de vroege ijzertijd 

thuishoort.  

Wanneer alle elementen gecombineerd worden dan kan het grootste deel van het 

complex van Culemborg – Pavijen in de midden-ijzertijd gedateerd worden. De 

begindatering ligt mogelijk iets vroeger, in de tweede helft van de vroege ijzertijd.

Overig aardewerk40

De enig aangetroffen scherf die niet tot het prehistorisch aardewerk gerekend kan 

worden betreft een bodemfragment van een kannetje steengoed, dat ergens in 14e-15e 

eeuw te dateren is. Het is in de oude bouwvoor (laag S5010) in put 8 aangetroffen.

4.2.2 Dierlijk bot

Judith van der Leije

Inleiding
Het proefsleuvenonderzoek heeft 362 dierlijke botten en met name fragmenten 

daarvan opgeleverd. Alle stukken zijn gewaardeerd met als doel de potentie van het 

materiaal vast te stellen voor de reconstructie van de voedseleconomie. 

Op twee stukken na is al het materiaal afkomstig uit de vondstlaag in de restgeul 

en kan daarmee in de midden-ijzertijd worden geplaatst. Ook de overige twee 

fragmenten zijn verzameld uit een ijzertijd context, namelijk een kuil (S4.25) en een 

greppel (S4.31).

Materiaal en methode
Het merendeel van het materiaal is met de hand verzameld. Daarnaast zijn twee 

monsters41 van ca. 12 liter uit vondstlaag aan de noordflank van de depressie gezeefd 

over 2 mm met als doel de aanwezigheid van microfauna vast te stellen. 

De faunaresten zijn ingedeeld in de volgende diergroepen: groot zoogdier (rund, paard, 

edelhert), middelgroot zoogdier (schaap, geit, varken, hond, bever, das, otter), klein 

zoogdier (haas, konijn, kleine roofdieren, egel, mol, muis), zoogdier onbekend, vogel, 

vis en amfibie. Een determinatie op soort niveau heeft niet plaats gevonden. Indien 

soorten echter direct zijn herkend is dit genoteerd. Botresten zijn als “te determineren” 

aangemerkt indien het mogelijk is soort en skeletelement vast te stellen. 

Daarnaast is gekeken naar de fragmentatie van het materiaal. Hierbij is het materiaal 

ingedeeld naar het percentage van het volume van het oorspronkelijke bot dat 

bewaard gebleven is: 0-10%, 10-75% of 75-100%. De fragmenten waarvan minder dan 

10% bewaard is gebleven omvatten voornamelijk niet te determineren botsplinters. 

40  Gedermineerd door Michiel Goddijn (MA).
41  V.32 & 33.
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De fragmenten ter grootte van 10-75% van het oorspronkelijk botvolume kunnen in 

veel gevallen nog gedetermineerd worden op soort en skeletelement. De nagenoeg 

complete botten (75-100% bewaard) kunnen daarnaast in veel gevallen nog informatie 

opleveren over slachtleeftijd en schofthoogte. De fragmenten groter dan 10% kunnen 

daarnaast informatie opleveren over bewerkingssporen. Tenslotte is vastgelegd of de 

botten verbrand zijn.

Resultaten
Het bot is goed tot zeer goed geconserveerd. Het materiaal kan worden ingedeeld in 

verweringsstadium 0 tot 1 zoals beschreven in Huisman et al.42 Dit houdt in  dat het bot 

geen sporen van verwering toont. In enkele gevallen vertonen de botten barsten die 

parallel lopen met de vezelstructuur.

verzamelwijze aantal (N) aantal (%) gewicht (gr) gewicht (%)

handverzameld 191 53 4559.7 94.4

zeven 171 47 271.8 5.6

Totaal 362 4831.5

In totaal zijn er 362 botfragmenten verzameld met een totaalgewicht van 4831.5 gram. 

Tabel 4.1 toont het totaal aantal fragmenten en het totaal gewicht per verzamelwijze. 

Ongeveer de helft van het aantal fragmenten is verzameld uit de zeefmonsters, maar 

deze nemen slechts 5.6% van het totaal gewicht voor hun rekening. Dit betekent dat 

deze resten gemiddeld veel kleiner en meer gefragmenteerd zijn, wat consequenties 

heeft voor de determineerbaarheid van de botten (tabel 4.2). Van de zeefresten kan 

slechts een gering percentage van 4.7% op soortniveau worden gedetermineerd, terwijl 

voor 34% van de handverzamelde resten de soort en het skeletelement vast te stellen 

zijn. Ook dit percentage ligt aan de lage kant. In totaal is 76% van de fragmenten zeer 

gefragmenteerd en is niet meer dan 10% van het botvolume bewaard gebleven (tabel 

4.3). Dit betreffen grotendeels de zeefresten. Van 13% van de fragmenten is tussen de 

10 en 75% bewaard gebleven en van 11% is (bijna) het complete bot bewaard.

  
Het handverzamelde materiaal bestaat geheel uit zoogdierresten. Kleine zoogdieren 

zijn niet herkend, het gaat om resten van (middel)grote zoogdieren. Hieronder zijn in 

ieder geval rund, paard en varken geïdentificeerd. De zeefmonsters zijn onderzocht 

om de aanwezigheid van microfauna vast te stellen. Dit heeft slechts twee vissenbotjes 

en één vogelbot opgeleverd. Daarnaast zijn middelgrote en grote zoogdieren 

geïdentificeerd. Er zijn weinig botten van juveniele dieren herkend. Op enkele botten 

zijn bewerkingssporen in de vorm van snijsporen en in een enkel geval knaagsporen 

waargenomen.

19% van het aantal fragmenten is verbrand. Dit betreffen met name kleine 

fragmenten, merendeels verzameld uit de zeefmonsters. De verbrande resten nemen 

daarom slechts 0.7% van het totaalgewicht voor hun rekening.

42  Huisman et al. 2006.

Tabel 4.1. 
Totaal fragmenten (aantal en gewicht) per 
verzamelwijze.
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diergroep verzamelwijze te determineren 
(n)

niet te determineren 
(n)

totaal
(n)

totaal 
(gr.)

groot zoogdier handverzameld 61 47 108

zeven 6 11 17

125 4168.3

middelgroot zoogdier handverzameld 4 5 9

zeven 2 - 2

11 104.2

klein zoogdier handverzameld - - -

zeven - - -

- -

zoogdier onbepaald handverzameld - 74 74

zeven - 11 11

85 498.4

vis handverzameld - - -

zeven - 2 2

2 0.2

vogel handverzameld - - -

zeven - 1 1

1 1.3

amfibie handverzameld - - -

zeven - - -

- -

onbepaald handverzameld - - -

zeven - 138 138

138 59.1

Totaal    73 289 362 4831.5

 diergroep 0-10% 10-75% 75-100%

groot zoogdier 53 39 33

middelgroot zoogdier - 6 5

klein zoogdier - - -

zoogdier onbepaald 84 1 -

vis - 1 1

vogel - - 1

amfibie - - -

onbepaald 138 - -

totaal 275 47 40

Conclusie
Het botmateriaal is goed geconserveerd, maar sterk gefragmenteerd. Dit maakt 

dat slechts een klein deel van het materiaal determineerbaar is. Bijna alle botten 

zijn afkomstig uit één context, namelijk de vondstlaag op de flank van de depressie. 

Het zeven van de grondmonsters heeft weliswaar weinig resten van microfauna 

opgeleverd, toch gaat het om dierresten (vissen en vogels) die niet onder het 

handverzameld materiaal zijn aangetroffen. Het zeven van de grond voegt dus unieke 

informatie toe. Het gaat, echter, wel om kleine aantallen. De meeste botten zijn 

afkomstig van zoogdieren, vergelijkbaar met het handverzamelde materiaal. 

Bij een Definitief Onderzoek zal de hoeveelheid materiaal die (hand)verzameld 

kan worden genoeg informatie kunnen opleveren om uitspraken te doen omtrent 

slachtleeftijden, slachtsporen en pathologieën onder vooral de grote zoogdieren. 

Voor het verkrijgen van een compleet beeld betreffende het dierlijke aspect van de 

voedseleconomie is het steekproefsgewijs zeven van vondstrijke delen binnen de 

vondstlaag wenselijk. Dit levert belangrijke informatie op over de jacht en visvangst 

binnen ijzertijd gemeenschappen. Dit geeft niet alleen aanvullende gegevens over wat 

ze gegeten hebben, maar vertelt ook iets over de landschappelijke zones die ze hebben 

geëxploiteerd. 

Tabel 4.2.  
Totaal aantal faunaresten ingedeeld naar dier-
groep en wel/ niet determineerbaar.

Tabel 4.3. 
Aantal faunaresten ingedeeld naar fragmen-
tatiegraad, in percentages van het totale 
botvolume.
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4.2.3 Botanische resten

E. E. van Hees, Faculteit der Archeologie

Inleiding
Van de negen verzamelde grondmonsters zijn vier geselecteerd voor de waardering 

met betrekking tot geschiktheid voor verdere (botanische) analyse en AMS 14C 

datering. Het gaat om twee monsters uit de vondstlaag (één uit ieder niveau), één 

monster uit een kuil (S4.25) in het cluster met nederzettingssporen in put 4 en één 

monster uit een kuil (S6.50) met verbrande leem in put 6. Daartoe is van ieder monster 

ca. 250 ml over een kleinste maaswijdte van een kwart millimeter gezeefd en zijn 

de residuen na het drogen onder een opvallend-licht stereomicroscoop met een 

vergroting tot 40x bestudeerd. De monsters zullen hieronder kort besproken worden.

Monster (v.23) uit ijzertijdkuil S4.25 
Dit monster is erg arm en bevat houtskool, (vis-)bot en twee verkoolde botanische 

resten die zodanig zijn aangetast dat determinatie zelfs op het niveau van geslacht 

(genus) onmogelijk is. Het is daarom ongeschikt, zowel voor datering als verdere 

analyse.

Monster (v.32) uit bovenste pakket van de vondstlaag (1A) op de flank van de 
restgeul in put 1

Dit monster is iets minder arm en bevat houtskool, (vis-)bot, koker van kokerjuffer 

(Trichoptera) en een aantal zaden o.a. : rus (Juncus sp.), lisdodde (Typha sp.), munt 

(Mentha sp.), watertorkruid (Oenanthe aquatica), melde (Atriplex sp.), blaartrekkende 

boterbloem (Ranunculus sceleratus) en waterweegbree (Alisma sp.). Ook bevat dit 

monster een verkoold aarspilfragment van tarwe (Triticum cf. dicoccon).

De aanwezigheid van veel water- en oeverplanten maakt het voor 14C-datering 

nauwelijks geschikt. Het algemene ontbreken van botanische resten maakt het 

monster nauwelijks geschikt voor analyse. In geval van nood is het eventueel wel te 

gebruiken voor datering/analyse.

Monster (v.33) uit het onderste pakket van de vondstlaag (1B) op de flank van 
de restgeul in put 1 

Dit monster is het rijkst aan botanische resten van alle monsters. Naast (vis-)bot, 

hout, houtskool, vezels en de koker van kokerjuffer (Trichoptera) is hier een zaaddoos 

gevonden van wilg (Salix sp.) en zaden van zuring (Rumex sp.), waterbies (Eleocharis 

sp.), melkdistel (Sonchus sp.), weegbree (Plantago sp.), ogentroost (Odontites sp.), 

munt (Mentha sp.) en waterweegbree (Alisma sp.).

Dit monster heeft enige potentie voor verdere analyse en is van alle bekeken monsters 

uit deze opgraving het meest geschikt. De aangetroffen soorten zijn niet ideaal voor 
14C-datering, maar de mogelijkheid is aanwezig.

Monster (v.31) uit kuil (S6.50) met verbrande leem
Dit monster is nog armer dan monster vnr. 23. Het bevat enkele houtskoolspikkels, 

recente blaadjes en recent kaf. Het is daarom ongeschikt voor zowel datering als 

verdere botanische analyse.

Conclusie
Concluderend kan gesteld worden dat de vulling van de aanwezige 

nederzettingssporen uit de ijzertijd nauwelijks potentie bieden voor het doen van 
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macrobotanische analyse. Daarentegen biedt de vondstlaag op de flank van de 

depressie die de restgeul markeert betere mogelijkheden. Vooral het onderste pakket 

dat relatief het meest onder de grondwaterspiegel ligt is het rijkst aan botanische 

resten. Dit past goed bij het beeld dat het hierbij gaat om een afvallaag. Deze betere 

conservering impliceert dat waarschijnlijk ook eventueel aanwezige diep ingegraven 

sporen, zoals waterkuilen en –putten, potentie bezitten voor botanische analyse.

4.2.4 Hout

Erica E. van Hees, Universiteit Leiden

Inleiding
Op twee locaties binnen het onderzochte plangebied is -buiten verwachting- hout 

gevonden. Op een houtmonster uit de boring in de restgeul na, betreft het in alle 

gevallen restanten van houten paaltjes die in-situ zijn aangetroffen. Drie palen komen 

uit de depressie van de restgeul in put 1. Buiten deze drie palen zijn nog meer palen 

op deze locatie waargenomen. Deze zijn gezien het inventariserende karakter van het 

onderzoek echter niet verzameld. Zes dunne paaltjes bevonden zich in put 3 en lagen 

in het verlengde van elkaar haaks op de richting van de restgeul richting het noorden. 

Alle houten vondsten inclusief het monsterfragment zijn bestudeerd. Daarbij is ten 

eerste de houtsoort bepaald. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden voor het 

doen van dendrochronologische dan wel 14C datering om vast te kunnen stellen in 

hoeverre de vondsten gelijktijdig zijn met de ijzertijdbewoning. Tenslotte is gekeken 

naar bewerkingssporen om inzicht te krijgen in het type werktuig dat is gebruikt. Op 

basis hiervan kan ook een grove relatieve datering tot stand komen.

Beschrijving
De drie paaltjes uit put 1 zijn allen als els (Alnus sp.) gedetermineerd. Het gaat om 

aangepunte palen met een dikste diameter variërend van 7 tot 15 cm. Bij twee palen 

(S1.3 (v.5) en S1.4 (v.6) heeft de gehele stam als grondvorm gediend, bij de derde 

paal (S1.6; v.7) is de stam eenzijdig gerecht. V.6 en 7 hebben een 3,1 cm lange punt 

bestaande uit 6 vlakken. V.5 heeft een kortere punt (1,7 cm), en deze is slechts aan de 

hand van twee vlakken gecreëerd. Op basis van de kapsporen kan worden vastgesteld 

dat een ijzeren bijl is gebruikt voor de bewerking van de punt. Voor v.5 is het ook 

duidelijk dat de zijtakken zijn verwijderd met een dergelijke bijl. Bij v.7 is daarvoor een 

eenzijdige geslepen bijl gebruikt. 

Voor dendrochronologische datering zijn de houten palen ongeschikt, vanwege 

de houtsoort. Bovendien heeft iedere paal te weinig jaarringen voor deze 

dateringsmethode. Wel is in alle drie de vondsten de buitenkant van de boom 

aanwezig, zelfs nog met schors. Dit maakt de vondsten wel goed geschikt voor 

¹⁴C-datering. Hierdoor kan een datering worden vastgesteld die zo dicht mogelijk 

bij de kapdatum, en daarmee het moment van gebruik, uitkomt. Het hout met 

vondstnummer 5 heeft het minste aantal jaarringen, wat het minste risico op 

afwijkingen van de kapdatum inhoudt. Daarom is hiervan een monster ingestuurd naar 

het Centrum voor Isotopen Onderzoek (CIO) in Groningen en daar gedateerd op 2170 ± 

30 BP, wat gecalibreerd uitkomt op 360 – 116 voor Chr.; midden- en late ijzertijd (95% 

zekerheid, GrA 58460).43

43  Oxcal 4.2; Reimer et al. 2013; Bronk Ramsey 2009a.
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Bij de zes paaltjes uit put 3 gaat het om dunnere exemplaren, variërend van 3 tot 4 cm 

in diameter. In alle gevallen heeft de hele stam of hele tak als grondvorm gediend. Bij 

drie paaltjes is de schors nog aanwezig. De puntlengte varieert van 8 tot 10 cm. Bij één 

exemplaar (S3.20; v.20) is de punt afgezaagd en heeft het resterende puntdeel slechts 

een lengte van 1 cm. Ook bij deze paaltjes is een ijzeren bijl gebruikt voor de bewerking 

van de punt.

Bij alle exemplaren heeft dennenhout (Pinus sp.) als uitgangsmateriaal gediend. In 

het Subatlanticum is de grove den uit Nederland praktisch geheel verdwenen door 

klimaatsveranderingen, uitbreiding van sterk concurrerende loofboomsoorten (bijv. 

eik, els, beuk) en door de mens aangerichte vernielingen van het bos met als gevolg 

het ontstaan van heides en zandverstuivingen (Vroege IJzertijd, Romeinse tijd, de 

Vroege en Late Middeleeuwen). Toch zorgt de mens ook voor de terugkeer van de den 

in ons land wanneer die vanaf de Middeleeuwen wordt aangeplant onder andere ten 

bate van de (mijn)bouw. De kans dat deze vondsten geassocieerd kunnen worden met 

de ijzertijdresten binnen het plangebied is zeer gering. De aangetroffen zaagsporen 

duiden op een gezette zaag (met verspringende tanden), die sinds de Romeinse Tijd 

in gebruik is. Er is daarom, nog afgezien van de niet bijzonder geschikte houtsoort 

en de afwezigheid van voldoende jaarringen of de buitenkant van de boom, van deze 

vondsten geen exemplaar gedateerd.

Concluderend kan gesteld worden dat de houten paaltjes hoogstwaarschijnlijk van 

sub-recente datum zijn en dat ze onderdeel van een palenrij die diende als perceelaf-

scheiding.

In tegenstelling tot de vondsten uit put 1 en 3 is het hout uit de boring (v.35) te slecht 

geconserveerd om te kunnen determineren. Bovendien bleven er bij het behoudend 

wassen (recente) wortels achter wat contaminatie bij een eventuele datering kan 

veroorzaken en daarmee een groot risico op een afwijkende datering met zich 

meebrengt. Toch is gezien de belangrijke landschappelijke context van de vondst in 

de restgeul het hout naar het Centrum voor Isotopen Onderzoek (CIO) in Groningen 

gestuurd voor datering via de AMS-methode. Dit leverde een datering van 4950 ± 

35 BP op, wat gecalibreerd uitkomt op 3795 – 3652 voor Chr.(95% zekerheid, GrA 

58460).44

4.2.5 Overige materiaalcategoriën

Het onderzoek heeft opmerkelijk weinig steen opgeleverd. In de vondstlaag op de 

flank van de depressie in put 1 is geen steen aangetroffen. Wel komen twee vondsten 

uit de geulafzettingen in put 2 en 3. In put betreft het een in drie stukken uit elkaar 

gevallen rolsteen van kwartsiet. De steen vertoont geen sporen van gebruik, maar 

dient wel aangevoerd te zijn gezien zijn omvangrijke grootte van 12 cm. De vondst uit 

put 3 betreft een brokje tefriet. Dit vulkanische uitvloeiingsgesteente, vroeger ook wel 

poreuze basaltlava genoemd is afkomstig uit de regio rond Mayen (midden-Duitsland), 

waar het sinds de late bronstijd gewonnen werd als grondstof voor maalstenen.45 Met 

name in de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen is het een veelvuldig gebruikt 

gesteente binnen Nederlandse nederzettingen.46 

Beide stenen zijn waarschijnlijk te koppelen met de nederzettingsactiviteiten binnen 

het plangebied. De hoeveelheid steekt echter schril af tegen de grote aantallen bot 

en aardewerk die binnen het plangebied zijn aangetroffen. Ook de opgravingen te 

44  Oxcal 4.2; Reimer et al. 2013; Bronk Ramsey 2009a.
45  Van Heeringen 1985; Joachim 1985.
46  Hiddink & Boreel 2005a,b; Kars 1980; Knippenberg 2008.
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vindplaats 6 binnen het noordelijk aangrenzend gelegen plangebied Parijsch-Zuid 

heeft naar verhouding meer steenmateriaal opgeleverd.47

Het enige aangetroffen fragment baksteen betreft een weinig informatief fragment 

rode baksteen, afkomstig uit de oude bouwvoor. 

4.3 Beschouwing

Het onderhavige onderzoek heeft in hoofdzaak archeologische resten aan het 

licht gebracht die tot ijzertijd gerekend kunnen worden. Het gaat daarbij om een 

vondstrijke afvallaag die zich op de flanken van een depressie heeft gevormd. Deze 

depressie volgt de oude loop van een restgeul. Daarnaast zijn in het centrale deel van 

het plangebied zones met nederzettingssporen uit de ijzertijd aangetroffen. Hoewel 

een zekere clustering binnen deze sporen is aan te wijzen, dient ervan uitgegaan te 

worden dat clusters met dergelijke sporen zich over een groot areaal uitstrekten. Ook 

aan het feit dat nauwelijks sporen in de nabijheid van de vondstrijke afvallaag zijn 

aangetroffen moet niet teveel waarde worden gehecht. Dit is vooral een gevolg van de 

ligging van de proefsleuven. Op plekken waar sporen zijn aangetroffen loopt de sleuf 

niet door  tot in de restgeul (put 4), of juist omgekeerd, waar die wel door de restgeul 

loopt is hij niet ver genoeg doorgetrokken de oeverwal op (put 1). Ook de sloop van het 

oostelijk gelegen gebouw heeft een goed inzicht in de relatie tussen beide entiteiten 

belemmerd (put 3). 

De hoge vondstaantallen binnen de afvallaag impliceren dat ergens in de buurt 

huisplaatsen moeten hebben gelegen. Dit suggereert dat de meeste bewoning zich 

op de oeverwalafzettingen langs de restgeul concentreerde. Een dergelijke plek is 

bijvoorbeeld in het zuidelijk deel van put 4 aangesneden. De impliceert ook dat verder 

van de oeverwal af, richting het noordwesten, de nederzettingssporen zullen afnemen. 

Dit komt goed overeen met de bevindingen in put 5 en het noorden van put 4.    

Het onderhavige onderzoek heeft de eerdere bevindingen door RAAP in relatie tot de 

loop van de vondsthoudende depressie die de restgeul volgt grotendeels bevestigd, 

echter voor het centrale deel is een lichte aanpassing op zijn plaats. Ter hoogte van put 

4 in het centrale deel loopt deze restgeul iets zuidelijker, aangezien hij in put 4 nergens 

is waargenomen. Ook in de westelijk gelegen putten is hij niet aangetroffen en dit 

impliceert dat de restgeul ten zuiden van het huidige onderzoeksgebied loopt. 

Het aanwezig zijn van vondsthoudende laag aan de noord- en niet aan de zuidflank 

suggereert dat de vindplaats ten zuiden van de depressie niet meer doorloopt. Dit 

ondersteunt eerder booronderzoek waaruit naar voren is gekomen dat naar het zuiden 

toe een komgebied verschijnt dat te nat geweest moet zijn voor bewoning.

De contouren van vindplaats F, zoals aangegeven in het RAAP-rapport,48 volgen in 

sterke mate de loop van de depressie, waar de vondstlaag nog intact is en gemakkelijk 

is vast te stellen. Op de hogere delen ten noorden daarvan is deze vondstlaag 

opgenomen in de bouwvoor en biedt kartering door middel van boringen een mindere 

betrouwbare methode om de aanwezigheid van archeologische resten te registreren. 

Op deze plekken zal de archeologie in hoofdzaak bestaan uit grondsporen, die in de 

boor moeilijker te vinden en te herkennen zijn. Derhalve dienen de contouren van de 

vindplaats op basis van de huidige gegevens bijgesteld te worden.

Gezien de sterke correlatie met de oeverwalafzettingen langs de restgeul, is een goed 

zicht op het verdere verloop van deze restgeul in westelijke richting van belang. Binnen 

het westelijk deel van het onderzoeksgebied is de restgeul tijdens de kartering van 

47  Knippenberg 2013, in voorbereiding.
48  Odé & Haarsten 1997.
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RAAP niet waargenomen. Er zijn geen aanwijzingen om te veronderstellen dat hij in 

dat deel van het onderzoeksgebied niet aanwezig is. Dit impliceert dat hij in de RAAP 

kartering van dit deel of net gemist moet zijn of dat hij niet als zodanig is herkend. 

Gezien het minder dichte boorgrid in het westelijk deel ligt de eerste optie het meest 

voor de hand. Dit impliceert dat de nederzetting in deze richting waarschijnlijk nog 

doorloopt. In dit licht bezien krijgt boring 27 van het RAAP onderzoek aldaar een 

andere lading,49 aangezien deze boring een archeologische indicator heeft opgeleverd. 

Het is goed mogelijk dat deze boring op de flank van de depressie is gezet en een 

daar aanwezige vondstlaag heeft bemonsterd. Landschappelijk gezien ligt dit deel 

net buiten een zandbaan, die wel eens de beddingafzettingen zouden kunnen zijn 

geweest. In dit geval heeft de restgeul zich naar het zuiden van de stroomgordel 

verplaatst in tegenstelling tot de situatie in put 1 en 3, waar hij aan de noordkant ligt. 

Bezien we het geheel in groter plaatje, en nemen we daarbij de karakteristieken 

van ijzertijdnederzettingen in zijn algemeenheid in ogenschouw, dan zijn voor de 

interpretatie van onderhavige vindplaats twee scenario’s denkbaar:

1) De ijzertijdvindplaats te Pavijen V vertegenwoordigt het zuidelijk deel van een 

uitgestrekt en langdurig bewoonde laat-prehistorische nederzetting, waarvan 

vindplaats 6 in het noordelijk gelegen plangebied Parijsch-Zuid de kern vormt.50 

2) De ijzertijdvindplaats te Pavijen V vertegenwoordigt een kleine waarschijnlijk 

langgerekte nederzetting langs de restgeul en moet ruimtelijk los gezien worden 

van de noordelijker gelegen vindplaats 6.

Vindplaats 6 te Parijsch-Zuid bevat nederzettingssporen die een aanzienlijke tijdspanne 

omvatten, beginnende in midden-bronstijd met een hoofdcomponent in de late 

bronstijd - vroege ijzertijd en uiteindelijk doorlopend tot in de midden-ijzertijd. Na een 

vermoedelijk hiaat zet de bewoning zich voort vanaf het eind van de late ijzertijd tot in 

de Romeinse tijd.51 Dergelijk langdurig bewoonde en uitgestrekte laat-prehistorische 

nederzettingsterreinen zijn elders in Nederland ook bekend, en vormen vooral voor de 

ijzertijd een kenmerkend gegeven.52 Het gaat niet zozeer om grote gemeenschappen, 

maar de sites zijn omvangrijk geworden doordat in de loop der tijd huizen steeds 

op nieuwe plaatsen werden herbouwd en daardoor grote arealen ontstonden met 

geclusterde voorkomens van archeologische resten. Het goed begrenzen van dit soort 

terreinen is vanwege de verspreiding van dit soort clusters soms moeilijk. Een lege 

put hoeft niet perse de grens van een vindplaats aan te duiden, maar kan immers net 

tussen twee clusters gegraven zijn. Zeker wanneer het te onderzoeken gebied niet zo 

groot is en dus weinig putten worden gegraven vormt dit een probleem.

Het feit dat vindplaats 6 een midden-ijzertijd component bezit zou betekenen 

dat bewoning te Pavijen en Parijsch-Zuid deels gelijktijdig is geweest. Daarmee 

blijft het eerste scenario een reële mogelijkheid. Hoewel de precieze gegevens 

over de ruimtelijke indeling en ontwikkeling van vindplaats 6 nog niet bekend zijn, 

impliceert het feit dat in het onderhavig onderzoek vooral midden-ijzertijd resten zijn 

aangetroffen, dat de nederzettingsactiviteiten zich in loop der tijd vooral in het zuiden 

concentreerden.

Kijken we specifiek naar de geologische ondergrond bij beide vindplaatsen, dan lijkt de 

bewoning zich vooral te concentreren op de delen waar de oude stroomgordels zich 

49  Schuurman 2005; zie ook westdeel fig.3.2 dit rapport.
50  Verhelst 2012.
51  Lucas Meurkens persoonlijke mededeling; Verhelst persoonlijke mededeling.
52  Schinkel 1998, 2005.
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in de ondergrond bevinden. Dit impliceert dat de bewoning zich uitstrekte in dezelfde 

oriëntatie als de stroomgordels en dat het dus om langgerekte NO-ZW georiënteerde 

vindplaatsen gaat, waartussen geen bewoning heeft plaatsgevonden. In dit geval is 

het tweede scenario waarschijnlijker. Dit zou impliceren dat het tussenliggende gebied 

als archeologisch arm of zelfs leeg gezien moet worden. Dit komt goed overeen met 

de bevindingen van dit onderzoek, waar in noordwestelijke richting de archeologische 

resten sterk afnemen en op een gegeven moment niet meer aanwezig zijn. Ook de 

bevindingen van Parijsch-Zuid sluiten hierop goed aan, daar bevindt de kern zich aan 

de verre zijde, in het westelijk deel van het plangebied. Op basis van deze argumenten 

ligt het tweede scenario meer voor de hand en gaat het waarschijnlijk om twee in 

ruimte, maar niet in tijd, gescheiden vindplaatsen. Daarbij heeft Parijsch-Zuid een 

lange bewoningsgeschiedenis gekend en lijkt die te Pavijen zich vooral te beperken tot 

de midden-ijzertijd.

Dit tweede scenario volgend zal de kern van de nederzetting te Pavijen V zich beperken 

tot de zone net ten noorden van de restgeul (fig. 4.8). De verstoringen in put 3 en 

het kleine onderzochte areaal ten noorden van de depressie in put 1 staan een goed 

overzicht op het ruimtelijk verloop van de vindplaats in dit deel in de weg. De hoge 

vondstaantallen in put 1 en in de put van het ADC wijzen erop dat huisplaatsen dicht in 

de buurt moeten hebben gelegen. Op basis van deze gedachte is een brede strook ten 

noorden van de restgeul als vindplaats aangemerkt. Daarbuiten komen nog sporadisch 

Figuur 4.8. 
Locatie van de ijzertijdvindplaats. De gestip-
pelde zone binnen de depressie geeft het 
areaal waar de vondsthoudende laag zich 
bevindt. 
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sporen (in put 5 en mogelijk put 6) voor en dit is als periferie van de nederzetting 

bestempeld. Deze zone weerspiegelt mogelijk de omliggende in cultuur gebrachte 

arealen, die door hekwerken zijn omgeven en waar spiekers hebben gestaan. 

Wat de datering van de vindplaats te Pavijen betreft dient nog één kanttekening 

gemaakt te worden. Hoewel het onderhavig onderzoek heeft aangetoond dat de 

hoofdmoot van het materiaal in de midden-ijzertijd dateert, kan niet helemaal 

uitgesloten worden dat ook een vroege ijzertijd component aanwezig is.  Daarvoor 

kunnen de volgende argumenten naar vore gebracht worden:

- De cluster sporen in put 4 heeft te weinig materiaal opgeleverd om tot een meer 

specifieke datering te komen dan ijzertijd.

- Dit geldt ook voor het onderste niveau van de vondstlaag in put 1.

- Het door het ADC opgegraven materiaal uit dezelfde vondstlaag in de depressie 

tussen put 3 en 4 is als “(vroege) ijzertijd” geclassificeerd.53 Uit de beschrijving in 

het ADC rapport is helaas niet duidelijk waarop de interpretatie “vroeg” precies is 

gebaseerd. 

Hier wreekt zich dat chronologische verschillen binnen het ijzertijd aardewerk 

gradueel zijn en dat alleen op basis van omvangrijke gesloten complexen een goede 

datering gegeven kan worden.54 Het huidig aangetroffen sample aardewerk uit put 1 

bezit namelijk ook kenmerken die in de vroege ijzertijd voorkomen, maar het geheel 

overziend past een midden-ijzertijd datering beter.

Wat de conservering betreft is met name de vondstlaag in de depressie goed bewaard 

gebleven. Naast grote hoeveelheden aardewerk, waaronder een niet te onderschatten 

aandeel fragmenten groter dan 5 cm, zijn vooral de grote hoeveelheden bot en het feit 

dat palen in-situ bewaard zijn gebleven bijzonder te noemen. Met name in dit laatste 

aspect onderscheidt deze vindplaats zich van de Parijsch-Zuid, waar constructiehout 

slechts mondjesmaat bewaard is gebleven. Deze goede conservering is in zijn geheel te 

wijten aan het feit dat de omstandigheden in de lager gelegen depressie overwegend 

nat zijn geweest.

Tenslotte kan gesteld worden dat de bouw en naderhand de sloop van twee 

boerderijen met stalcomplexen binnen het onderzoeksgebied nadelige gevolgen heeft 

gehad voor de archeologie. Tevens heeft het een goed zicht op de spreiding daarvan 

sterk bemoeilijkt aangezien twee putten grotendeels binnen de verstoorde arealen zijn 

aangelegd. Binnen deze zones is de bovengrond tot op diepte van een meter of zelfs 

meer verstoord. Dit betekent dat ondiep gelegen archeologische resten in de vorm 

van nederzettingssporen in deze zones geheel verdwenen zijn. Vooral voor een goede 

evaluatie van de zone rondom de oostelijke boerderij is dit vervelend, aangezien het 

onderhavig onderzoek niet heeft kunnen vaststellen wat voor resten zich precies in 

onverstoorde delen bevinden. Wel is nog een diep gelegen restant van de depressie 

met afvallaag op de plek waar ooit de stallen van de oostelijke boerderij stonden 

bewaard gebleven.

53  Goossens 2004, 16.
54  Van den Broeke 2012; zie ook paragraaf 4.2.1.
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Synthese

5.1 Beantwoording vragen

De vraagstellingen en onderzoeksvragen zullen hieronder afzonderlijk besproken 
worden. Dit dient als basis voor de waardering van de aangetroffen archeologisch 
resten, die in de volgende paragraaf gegeven zal worden. Tenslotte volgt een advies 
met betrekking tot welke delen eventueel behoudenswaardig zijn en hoe in het 
vervolgtraject daarmee dient te worden omgegaan 

Vraagstellingen
1.   In hoeverre stemmen de resultaten overeen met de verwachting, gebaseerd op het 

onderzoek van Odé en Van Haartsen (1997), Goossens (2004) en Schuurman (2005)?

In grote lijnen stemmen resultaten overeen met de verwachting gebaseerd op de 

hierboven genoemde onderzoeken. Op plaatsen waar ijzertijdvindplaatsen (9 en 58 

(vindplaats F)) zijn aangegeven zijn ook daadwerkelijk ijzertijdresten gevonden. Het 

gaat om nederzettingsresten, bestaande uit sporen en een afvallaag in een depressie 

die de loop van de restgeul volgt. Deze resten maken onderdeel uit van langgerekt 

nederzettingsterrein, dat op de oeverafzettingen langs de restgeul heeft gelegen. Deze 

nederzetting is in het noordoosten ergens tussen put 1 en 2 begrensd. Waar precies de 

grens in het zuidwesten heeft gelopen is onduidelijk. De vindplaats loopt in ieder geval 

ten zuidwesten van put 4 door.  

Het huidige onderzoek kan het overgrote deel van de resten in de midden-ijzertijd 

dateren. Het betreft het materiaal dat zich in de afvallaag binnen de depressie bevindt. 

Er zijn geen aanwijzingen voor een vroege ijzertijd component aangetroffen. Hierbij 

dient wel opgemerkt te worden dat nederzettingssporen in put 4 en 5, en het onderste 

niveau van de vondstlaag dermate geringe aantallen materiaal op hebben geleverd dat 

het specificeren van een bepaalde periode binnen de ijzertijd niet mogelijk is. 

De loop van de restgeul zoals RAAP die heeft gekarteerd kon in grote lijnen worden 

gevolgd. Alleen ter hoogte van put 4 moet deze iets zuidelijker liggen dan in Odé en 

van Haaften (1997) staat aangegeven, aangezien hij in put 4 niet is aangetroffen.  

Resten uit de middeleeuwen zijn niet gevonden. De in het RAAP rapport besproken 

vondsten zullen strooivondsten zijn geweest.

2.   Is de gebruikte onderzoeksmethode geschikt gebleken om de onderzoeksvragen te 

kunnen beantwoorden?

In grote lijnen is de onderzoeksmethode geschikt gebleken voor de beantwoording 

van de onderzoeksresultaten. Wel dient opgemerkt te worden dat het raadzamer was 

geweest om de putten 1 en 2 meer naar het noorden door te trekken, om zo beter 

te kunnen vast stellen in hoeverre nederzettingssporen daar aanwezig zijn. Ook ten 

zuiden van put 4 lopen de sporen door en daar moet ook ergens de depressie met 

restgeul gelegen hebben. Verlenging van put 4 was ook wenselijk geweest.

Dit brengt ook de vraag naar voren hoe deze restgeul in het westelijk deel precies 

verder heeft gelopen, aangezien hij op de RAAP kaart van het 2005 onderzoek niet 

wordt aangegeven. Gezien de sterke correlatie tussen de restgeul en de ijzertijdresten 

is dit een belangrijke omissie.   

3.   Kunnen de vindplaatsen afdoende gewaardeerd worden?

Ja, in hoofdlijnen wel. Er is een goed beeld verkregen van de datering, aard en 

conservering van het vondstassemblage binnen de afvallaag in de depressie en in de 

5
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nederzettingssporen. De exacte bepaling van de grenzen van de vindplaats is aan een 

zekere foutenmarge onderhevig, aangezien op enkele voor de archeologie belangrijke 

plaatsen ofwel de putten niet ver genoeg zijn doorgetrokken (put 1 en 2) ofwel in 

verstoorde zones zijn aangelegd (put 3). Ook loopt de vindplaats in zuidwestelijke 

richting buiten het onderzoeksgebied nog door.

Onderzoeksvragen
1.  Wat is aard, omvang/begrenzing, datering, functie en kwaliteit van de vindplaats(en) 

en de ter plekke aangetroffen archeologische resten? Splits deze indien van toepassing 

uit per individuele vindplaats.

Het belangrijkste archeologische element binnen het onderzoeksgebied vormt één 

vindplaats uit de ijzertijd. Het gaat om een nederzettingsterrein, dat zich uitstrekt over 

grote delen van het oostelijk en centraal deel van het plangebied, waar hij geassocieerd 

is met de loop van een restgeul en de oeverwalafzettingen direct ten noorden 

daarvan. Binnen de vindplaats zijn arealen verstoord door recente werkzaamheden, 

samenhangend met de bouw en afbraak van gebouwen die op de percelen hebben 

gestaan. Grote delen zijn echter nog goed intact. De nederzettingsactiviteiten kunnen 

in ieder geval in midden-ijzertijd gedateerd worden, een eventuele vroege ijzertijd 

component is niet geheel uit te sluiten.

2.  Wat zijn de gaafheid en de conserveringstoestand van de vindplaats, zowel qua 

sporen, structuren en de diverse materiaalcategorieën? Wat is de aard van eventuele 

verstoringen?

Binnen de ijzertijdvindplaats kan een onderscheid gemaakt worden tussen (a) een 

depressie waarbinnen zich een afvallaag bevindt en (b) clusters nederzettingssporen. 

De conservering van het vondstmateriaal in de depressie is goed. Daarin zijn naast 

grote hoeveelheden anorganische resten in de vorm van handgevormd aardewerk 

ook behoorlijke aantallen organische resten zoals dierlijk bot, constructiehout en 

botanische resten bewaard gebleven. Daarbij moet worden opgemerkt dat de 

botanische resten met name in de onderste laag goed bewaard zijn gebleven.

Binnen de nederzettingssporen op de hogere delen is de conservering gemiddeld. 

De ijzertijdsporen zijn goed zichtbaar in het vlak. Binnen de sporen is onverbrand 

botmateriaal nauwelijks bewaard gebleven. Ook botanische resten zijn slecht 

geconserveerd en in geringe mate aanwezig.

Recente bouw- en sloopwerkzaamheden samenhangend met een boerenerf hebben 

grote delen van de vindplaats verstoord. Op de plaatsen waar voorheen gebouwen 

stonden is de bovengrond tot op minstens één meter beneden het maaiveld verstoord. 

Eventueel aanwezige nederzettingssporen zullen daar nagenoeg verdwenen zijn, 

enkele eventueel diep ingegraven waterputten uitgezonderd. Ook de afvallaag binnen 

de depressie is door deze verstoringen voor het grootste gedeelte verdwenen. 

3. Is er sprake van stratigrafisch gescheiden sporenniveaus? Wat is de aard en de 

datering van de diverse sporenniveaus en wat is hun begrenzing in het verticale en 

horizontale vlak?

Er zijn geen stratigrafisch gescheiden sporenniveaus waargenomen. Wel is binnen het 

vondsthoudende laag in de depressie een duidelijke tweedeling te onderscheiden. 

Hoever in ouderdom beide niveaus uit elkaar liggen is op basis van huidige gegevens 

niet te zeggen.
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4.  Wat is de onderlinge relatie tussen de aangetroffen resten, de vastgestelde 

stratigrafie, de bodemgesteldheid en het landschap (geomorfologie en reliëf)? Zo ja, 

hoe is dat te verklaren en hoe is dit in de toekomst te herkennen?

De ijzertijdresten hangen samen met twee landschappelijk entiteiten. Een rijke 

vondstlaag bestaande uit twee fases is bewaard gebleven in een depressie die nauw 

gerelateerd is aan de loop van een restgeul. Deze restgeul representeert een oude 

fase van de Schoonrewoerdse stroomgordel en vormt de zuidelijke grens van de 

ijzertijdvindplaats. 

Geassocieerde nederzettingssporen bevinden zich ten noorden van deze depressie 

en zijn met name geconcentreerd op zandige overwalafzettingen behorende bij het 

systeem waar de restgeul ook onderdeel van uitmaakte. Het ijzertijd loopoppervlak 

is op deze hogere delen in de bouwvoor opgenomen. In het westelijk deel zijn geen 

zandige oeverwalafzettingen aangetroffen. Waarschijnlijk was het gebied daar te nat 

voor bewoning.

5.  Is er een relatie tussen de landschappelijke ligging (geomorfologie, reliëf en bodem) en 

de conservering van de archeologische resten?

Ja, een relatie is aanwezig. De conservering van de resten in de dieper gelegen 

vondsthoudende lagen binnen de depressie is beter dan binnen de sporen op een 

hoger niveau. Dit geldt met name in relatie tot onverbrand botmateriaal, hout en 

archeobotanische resten. 

6.  Wat zijn de verbanden van de hier aangetroffen sporen met vindplaatsen uit de 

(naaste) omgeving? Tot welke (grotere) vindplaats behoren de aangetroffen sporen en 

vondsten?

De in het plangebied Pavijen V aangetroffen ijzertijdresten zijn deels gelijktijdig 

geweest met bewoning binnen de ca. 500 m noordwestelijk gelegen vindplaats 6 te 

Parijsch-Zuid,. In vindplaats 6 ligt het zwaartepunt van bewoning gedurende de late 

bronstijd – vroege ijzertijd, terwijl die binnen Pavijen in de midden-ijzertijd ligt. Een 

eventuele vroege ijzertijd component binnen Pavijen V kan niet geheel uitgesloten 

worden, aangezien sporen in put 4 niet genoeg goed dateerbaar materiaal hebben 

opgeleverd en ook het sample uit de onderste niveau van de vondstlaag te klein is. 

Deze bevindingen suggereren dat het zwaartepunt van de bewoning zich verplaatste 

van de noordwestelijk  gelegen stroomgordel te Parijsch-Zuid naar de meer 

zuidoostelijke gelegen stroomgordel te Pavijen V. In hoeverre dit daadwerkelijk 

het geval is geweest kan pas beantwoord worden als de gegevens van de recente 

opgraving te Parijsch-Zuid beschikbaar zijn en vergeleken kunnen worden met die van 

het huidige onderzoek. 

7.  Waaruit bestaat de ondergrond en hoe zit de bodemopbouw in elkaar? 

De ondergrond bestaat uit afwisselend kleiige en zandige afzettingen behorende tot 

de afzettingen van een oude fase van de Schoonrewoerdse stroomgordel. Op een 

dieper niveau zijn veenafzettingen aanwezig die tot komafzettingen behoren die 

voorafgaat aan de activiteit van de Schoonrewoerdse. 

8.  Hoeveel relevante archeologische stratigrafische niveaus zijn er per ontdekte 

vindplaats aanwezig en wat betekent dit voor het vervolgonderzoek? 

De ijzertijdsporen zijn slechts op één niveau waargenomen. Over de aard van de 

afdekkende ijzertijdbodem kan niets gezegd worden, aangezien deze in de oude 

bouwvoor is opgenomen. Wel is duidelijk geworden dat de afvallaag binnen de 

depressie uit twee te onderscheiden lagen bestaat, die direct op elkaar liggen zonder 
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schoon tussenniveau. De studie van het aardewerk heeft vooralsnog geen duidelijk 

ouderdomsverschil tussen beide lagen vastgesteld. 

9.  Zijn er cultuurlagen aanwezig en hoe zit de verticale stratigrafie in elkaar? Wat is de 

diepte en dikte van de cultuurlaag/cultuurlagen indien van toepassing?

Ja, er zijn cultuurlagen aanwezig. Die zijn alleen op plekken aanwezig waar de 

natuurlijke stratigrafie naar beneden duikt, de depressie in de loop van de oude 

restgeul, nog bewaard gebleven. Op hogere delen is de oude bodem in de huidige 

bouwvoor opgenomen of door recente verstoringen verdwenen.

Binnen de depressie die met de restgeul samenhangt heeft het vondsthoudende 

pakket een maximale dikte van 52cm pakket. Daarbinnen is de bovenste laag 

maximaal 22cm en de onderste laag 30cm dik.

10.  Wat voor informatie heeft dit proefsleuvenonderzoek opgeleverd over bewoning 

op/langs de Schoonrewoerdse stroomgordel en/of de crevasse van Hennisdijk? Is 

dit nieuwe informatie en/of geeft dit voldoende aanleiding tot het verrichten van 

uitgebreid onderzoek bij een eventuele opgraving? 

Op basis van de verschillende dateringen uit de restgeul is vast komen te staan dat 

de oudste fase in het midden-neolithicum dateert en waarschijnlijk een zuidelijke tak 

van de Schoonrewoerdse vertegenwoordigt. Dat deze geul zo ver terug gaat was nog 

niet bekend. Gedurende de midden- en late bronstijd is de geul gereactiveerd en deze 

reactivatie is vermoedelijke aan het Hennisdijkse systeem te koppelen, die op dat 

moment het enige actieve systeem in de directe omgeving vertegenwoordigd. 

Ook heeft dit onderzoek aangetoond dat de bewoning zich langs de noordelijke kant 

van deze restgeul concentreert op de aldaar aanwezige zandige oeverwalafzettingen. 

De depressie met daarin de vondsthoudende niveaus is beter in kaart gebracht. Het 

gaat om een afvalpakket met een hoge vondstdichtheid, vrijwel uitsluitend bestaand 

uit aardewerk en dierlijk bot. Vooral de toplaag is rijk aan deze vondstcategorieën. 

Daarnaast is in-situ constructiehout in de laag bewaard gebleven, hetgeen bijzonder 

te noemen is. Het grootschalige onderzoek te Parijsch-Zuid heeft slechts 24 houten 

objecten opgeleverd. Tenslotte is de conservering van archeobotanische resten in het 

onderste gedeelte van de laag goed te noemen.

Aan de hand van het aardewerk kan de datering van het materiaal gespecificeerd 

worden tot midden-ijzertijd. Deze fase is minder voornaam aanwezig in Parijsch-Zuid 

en dit zou kunnen betekenen dat bewoning zich van daaruit deels naar het zuidoosten 

verplaatste. 

De aanwezigheid van een goed geconserveerde vondstlaag binnen de depressie, 

waarin zich ook nog één of meerdere houten constructie elementen hebben bevonden 

biedt naast een hoog potentieel voor het doen van archeozo0ölogisch onderzoek, ook 

een unieke kans voor de studie van houten constructies in de ijzertijd.    

5.2 Waardering

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van richtlijnen van 

de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA). Daarbij wordt aan de 

hand van verschillende parameters een waardeoordeel gegeven of vindplaatsen 

behoudenswaardig zijn. In de eerste plaats wordt nagegaan of vindplaatsen vanwege 

hun belevingswaarde, op basis van de criteria schoonheid of herinnering (met een 

score van 1 tot 3 per criterium), als behoudenswaardig getypeerd kunnen worden. 

De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld: in principe 

wordt een vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt, indien de criteria gaafheid en 
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conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren. Bij een middelmatige 

tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria 

gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. Indien te verwachten 

is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt het monument 

ook in principe behoudenswaardig geacht (7 punten of meer). Dit ‘vangnet’ heeft 

tot doel er voor te zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar 

desondanks inhoudelijk van groot belang, uit de beoordeling vallen.

Vindplaats Pavijen V

Beleving
Deze waardering heeft voornamelijk betrekking op zichtbare monumenten. Het 

criterium schoonheid, de esthetisch-landschappelijk waarde, is niet van toepassing op 

het te beoordelen onderzoeksgebied. 

Er is ook geen sprake van een herinnering die verbonden is aan het verleden. Er heeft 

geen historische gebeurtenis plaatsgevonden en er bestaan ook geen volksverhalen of 

andere verbondenheid met het onderzochte gebied. De vindplaats kan daarom niet op 

‘beleving’ gewaardeerd worden. De waarde zal daarom moeten blijken uit de fysieke 

en inhoudelijke kwaliteit.

Fysieke kwaliteit
Hiermee wordt de mate bepaald waarin de archeologische resten nog intact zijn en in 

situ liggen. De criteria hiervoor zijn gaafheid en conservering. De aanwezigheid van 

mogelijke verstoringen in relatie tot de stabiliteit van de fysieke omgeving is bepalend 

voor de gaafheid van de sporen en structuren; de conservering heeft betrekking op de 

staat van de daarin aanwezige vondsten. 

Bij de waardering van de fysieke kwaliteit dient onderscheid gemaakt te worden, 

tussen het deel met vondstlaag en de sporenclusters. De gaafheid van de vondstlaag 

binnen de depressie scoort hoog (score 3), aangezien deze laag door latere afzettingen 

is afgedekt en beschermd. Wel zijn delen door latere sloopactiviteiten dermate 

verstoord dat daar nauwelijks nog een laag aanwezig is.

De gaafheid van de arealen met grondsporen kan als middelhoog worden gescoord 
(score 2). Binnen deze delen is geen oorspronkelijke bodem meer aanwezig. De sporen 
die daaronder dieper zijn ingegraven zijn nog wel aanwezig. Dit geldt niet alleen voor 
de relatief diep ingegraven sporen zoals kuilen, maar ook voor over het algemeen 
ondiepere sporen, zoals paalsporen. 
Ook de conservering van de vindplaats scoort hoog tot middelhoog. In de depressie 
is aardewerk en botmateriaal goed geconserveerd en zijn zelfs houten constructie 
elementen in de vorm van palen bewaard gebleven. Ook de conservering van 
botanische resten is goed in met name het onderste niveau van deze laag. Binnen 
de sporen is de conservering van vondsten middelhoog. Aardewerk is bewaard 
gebleven, bot in mindere mate. Daarentegen zijn botanische resten niet tot nauwelijks 
geconserveerd en alleen in verkoolde vorm (score 2).

Totale score voor fysieke kwaliteit is gemiddeld 5 punten. Op fysieke gronden is de 

vindplaats behoudenswaardig. 

Inhoudelijke kwaliteit
Binnen de inhoudelijke kwaliteit staan vier criteria centraal: zeldzaamheid, 
informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit. 
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Wat betreft informatiewaarde scoort de vindplaats hoog. De goede conservering binnen 
de vondstlaag bied de potentie om bepaalde (unieke) aspecten van de ijzertijdbewoning 
binnen de regio te onderzoeken. De vondst van houten palen wijzend op een 
constructie over de depressie is uniek te noemen en ook op nationale schaal bekeken 
komen dit soort laat-prehistorische vondsten weinig voor. 
Ook de goede conservering van het bot binnen de afgedekte vondstlaag biedt goede 
mogelijkheden om tot op groot detailniveau gegevens te verzamelen over het dierlijk 
aspect van de voedseleconomie. Wat betreft deze goede conservering van botmateriaal 
onderscheiden vindplaatsen binnen het Rivierengebied zich over het algemeen van de 
vele onderzochte laat-prehistorische nederzettingsterreinen op de zandgronden, waar 
bot alleen in verbrande vorm bewaard blijft.55 Ondanks deze goede conservering 
is het aantal onderzochte assemblages dierlijk botmateriaal binnen het 
Rivierengebied gering te noemen.56 
De hoge dichtheid aan en de goede gesteldheid van het materiaal te Pavijen V maakt 
de vindplaats nog extra bijzonder en biedt de mogelijkheid om door middel van het 
onderzoeken van relatief geringe oppervlaktes toch veelzeggende (hoog informatieve) 
botsamples te verzamelen. 
De vindplaats Pavijen V scoort middelhoog op zeldzaamheid. In de directe omgeving 
zijn meerdere vindplaatsen bekend uit de ijzertijd. Parijsch-Zuid is recentelijk 
onderzocht en heeft ook bewoningsresten uit de midden-ijzertijd opgeleverd. 
Hoogstwaarschijnlijk zijn beide vindplaatsen deels gelijktijdig geweest.
De ensemblewaarde van de vindplaats wordt hoog gescoord. De vindplaats kan niet 
op zichzelf bekeken worden, maar moet waarschijnlijk in relatie gezien worden tot de 
nederzettingsresten te Parijsch-Zuid. Met betrekking tot dit recente onderzoek kan 
gesteld worden dat Pavijen V met name resten uit de midden-ijzertijd heeft opgeleverd 
en dat deze fase van bewoning binnen Parijsch-Zuid niet de meest belangrijke is. Dit 
suggereert een verband waarbij mogelijk de bewoning gedurende de midden-ijzertijd 
zich deels naar het zuiden verplaatste en daar plaatsvond op de hogere zandige 
oeverwalafzettingen. Voor een goede duiding van het nederzettingssyteem en de 
ruimtelijke ontwikkeling in deze micro-regio is onderzoek naar deze zuidelijke vindplaats 
dus gewenst.

De totale score voor inhoudelijke kwaliteit is de score 10 punten. Op basis van 

inhoudelijke kwaliteit is de vindplaats Pavijen V behoudenswaardig.

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinnering n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2 – 3

Conservering 2 – 3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit 2

55  Wijngaarden-Bakker & Brinkkemper 2005.
56  Wijngaarden-Bakker & Brinkkemper 2005 ; Wijngaarden-Bakker 1988.

Tabel 5.1. 
Waardering vindplaats Pavijen V n.a.v. het 
proefsleuvenonderzoek.
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5.3 Advies

De gezamenlijke score van de waardering in ogenschouw nemend kan de vindplaats als 

behoudenswaardig worden geclassificeerd. Dit geldt voor die delen waar geen recente 

verstoringen hebben plaatsgevonden en die in figuur 5.1 als groen en blauw gespikkeld 

zijn aangegeven. Mocht behoud in-situ niet mogelijk zijn dan dienen deze arealen 

door middel van een definitieve opgraving onderzocht te worden. Hierbij kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen de lange strook waar de vondsthoudende laag 

bewaard is gebleven en de direct daar ten noorden ervan gelegen arealen met oever-

walafzettingen waar vermoedelijk de huisplaatsen hebben gestaan. De daarbuiten 

liggende periferie heeft een minder hoge informatiewaarde en binnen dit deel bevindt 

zich een aanzienlijke verstoring. Hierbij dient aanbeveling om bij een eventuele 

opgraving steekproefsgewijs een aaneengesloten areaal te onderzoeken dat ruimtelijk 

grenst aan een onderzocht areaal binnen de groene zone. 

In hoofdlijnen volstaat een één vlaks opgraving binnen het groene areaal, waarbij 

sporen in het vlak onder de oude bouwvoor worden gedocumenteerd en onderzocht. 

Bij de opgraving van de depressie dient extra aandacht uit te gaan naar opsporen en 

documenteren van houten constructie elementen. Gezien de goede conservering van 

de vondstlaag binnen de depressie met een hoge dichtheid aan dierlijke botresten, 

waaronder een informatieve kleine fractie, dient het aanbeveling om bij onderzoek van 

deze lange strook gericht kleine arealen te selecteren voor meer gedetailleerde vondst-

verzameling door middel van zeven. 

Figuur 5.1 
De ligging van de vindplaats binnen het 
onderzoeksgebied met daarop de verstoorde 
delen aangegeven.
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Figuren

Figuur 1.1. Locatie onderzoeksgebied. 

Figuur 1.2. Het onderzoeksgebied.

Figuur 1.3. Vindplaatsen en hun datering in de directe omgeving op de verwachtings-

kaart. De blauwe rechthoek geeft de contouren aan van vinplaats 6.

Figuur 2.1. De ligging van de aangelegde putten met locatie van profieldocumentatie.

Figuur 3.1. Uitsnede zanddiepte=attentiekaart (Cohen et al., 2009) met ligging van de 

proefsleuven.

Figuur 3.2. Boorprofiel door de twee riviertakken van de Schoonrewoerdse 

stroomgordel nabij het onderzoeksgebied (uit Makaske et al 2007, fig. 5A). 

Figuur 3.3. Samengestelde paleogeografische kaart op basis van twee aangrenzende 

booronderzoeken (oostdeel: kaartbijlage 1, RAAP-rapport 258, Odé & Haartsen, 1997, 

en westdeel: RAAP-rapport 1205, Schuurman, 2005) met ligging van de proefsleuf ADC 

en proefsleuven onderhavig onderzoek. 

Figuur 3.4. Profieltekening van natuurlijke depressie met vondstlaag en zuidelijk 

gelegen beddingafzettingen in put 1. 

Figuur 3.5. Organisch gloeiverliescurve (% LOI: Loss on Ignition ) met  lithologie en 

dateringen. 

Figuur 3.6. Nieuwe interpretatie van ‘crevasse-complex’ op basis van de nieuwe 

datering van de restgeul. 

Figuur 4.1. Alle sporen kaart van proefsleuven binnen het onderzoeksgebied.

Figuur 4.2. Alle sporen kaart van put 1.

Figuur 4.3. Twee houten palen in coupe. Links S1.3 en rechts S1.6.

Figuur 4.4. Alle sporen kaart van put 4.

Figuur 4.5. Kuil S4.25 in coupe.

Figuur 4.6. Alle sporen kaart van put 3. 

Figuur 4.7. Culemborg – Pavijen. Een selectie van het handgevormde aardewerk 

(schaal 1:2).

Figuur 4.8. Locatie van de ijzertijdvindplaats. De gestippelde zone binnen de depressie 

geeft het areaal waar de vondsthoudende laag zich bevindt. 

Figuur 5.1 De ligging van de vindplaats binnen het onderzoeksgebied met daarop de 

verstoorde delen aangegeven.
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Bijlage I Sporenlijst

put vlak spoor type gecoupeerd diepte

1 94 1 Geul Nee

1 1 1 Geul Ja 96

1 1 2 Kuil Nee

1 1 3 Paal Ja 70

1 1 4 Paal Ja 100

1 1 5 Paal Nee

1 1 6 Paal Ja 82

1 1 7 Paal Nee

1 1 8 Geul Nee

1 1 5030 Laag Nee

2 1 9 Geul Nee

2 92 9 Geul Nee

2 1 5040 Laag Nee

3 2 10 Geul Nee

3 92 10 Geul Nee

3 2 11 Paal Ja 19

3 2 12 Paal Nee

3 2 13 Paal Nee

3 2 14 Paal Ja 18

3 2 15 Paal Ja 31

3 2 16 Paal Ja 14

3 2 17 Paal Ja 25

3 2 18 Paal Nee 33

3 2 19 Paal Nee

3 2 20 Staakspoor Nee

3 2 21 Paal Nee

3 2 22 Paal Nee

3 2 23 Paal Nee

3 2 24 Paal Nee

3 2 999 Recent spoor Nee

3 2 5040 Laag Nee

3 2 5050 Laag Nee

4 1 25 Kuil Ja 32

4 1 26 Greppel Nee

4 1 27 Kuil Nee

4 1 28 Kuil Nee

4 1 30 Kuil Nee

4 1 31 Greppel Nee

4 1 32 Depressie Nee

4 1 33 Greppel Ja 36

4 1 34 Kuil Nee

4 1 35 Kuil Nee

4 1 36 Kuil Nee

4 1 37 Paalkuil Nee

4 1 38 Paalkuil Nee

4 1 39 Paalkuil Ja 25

4 1 40 Geul Nee

4 1 41 Paalkuil Nee

4 1 42 Greppel Ja 25

4 1 43 Greppel Nee

4 1 44 Greppel Nee

4 1 777 Recent spoor Nee  
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put vlak spoor type gecoupeerd diepte

4 1 5020 Laag Nee

4 1 5040 Laag Nee

4 1 5050 Laag Nee

5 1 44 Greppel Nee

5 1 45 Paalkuil Nee

5 1 46 Paalkuil Ja 11

5 1 47 Greppel Nee

5 1 777 Recent spoor Nee

5 1 5040 Laag Nee

5 1 5050 Laag Nee

6 1 48 Greppel Nee

6 1 50 Kuil Ja 25

6 1 51 Greppel Ja 6

6 1 52 Greppel Nee

6 1 53 Vlek Nee

6 1 999 Recent spoor Nee

6 1 5020 Laag Nee

6 1 5040 Laag Nee

6 1 5050 Laag Nee

7 1 49 Greppel Ja 10

7 1 5050 Laag Nee

8 1 999 Recent spoor Nee

8 1 5010 Laag Nee

8 1 5040 Laag Nee

8 1 5050 Laag Nee

9 1 5050 Laag Nee  
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Bijlage II Vondstenlijst

vondstnr put vlak vak spoor vulling categorie aantal gewicht

2 1 1 2 1 1 BYZK 1 32.1

2 1 1 2 1 1 VKL 7 154.9

2 1 1 2 1 1 BOT 153 3577.7

2 1 1 2 1 1 APH 163 3387.6

4 1 1 4 1 APH 7 290.2

5 1 1 4 HT 1

6 1 3 HT 1

7 1 6 HT 1

8 1 1 3 1 1 CNC 1 7.5

8 1 1 3 1 1 BOT 10 956.7

8 1 1 3 1 1 APH 14 378.9

9 1 1 4 1 APH 1 29

10 2 1 3 9 1 SXX 3 890.5

10 2 1 3 9 1 APH 4 108.1

10 2 1 3 9 1 BOT 1 62

11 2 1 4 9 2 APH 3 78.9

12 3 2 6 10 2 APH 3 35.5

13 3 11 HT 1

14 3 2 7 10 2 BOT 26 513.4

14 3 2 7 10 2 APH 16 275.3

14 3 2 7 10 2 VKL 1 31.5

15 3 2 8 10 2 VKL 5 99.9

15 3 2 8 10 2 BOT 22 507.1

15 3 2 8 10 2 BKS 1 8.3

15 3 2 8 10 2 STE 1 31.6

15 3 2 8 10 2 APH 49 944.1

16 3 15 HT 1

17 3 17 HT 1

18 3 18 HT 1

19 3 14 HT 1

20 3 3 HT 1

21 4 1 31 1 BOT 1 45.9

21 4 1 31 1 APH 12 124.7

21 4 1 31 1 VKL 1 12.1

22 4 1 32 1 APH 1 21.1

24 4 1 25 1 BOT 2 39.5

25 4 1 3 5040 APH 3 66.5

28 4 1 34 APH 4 44

29 4 1 36 APH 7 40.3

32 1 1 1 1 ODB 142 2314

32 1 1 1 1 RES 1 2333

32 1 1 1 1 APH 77 3882

33 1 1 1 1 APH 5 44

33 1 1 1 1 ODB 29 404

33 1 1 1 1 RES 1 1748

34 8 1 1 5010 AWG 1 42.2

35 1         MHT 1 3
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Bijlage III Profielbeschrijvingen
Culemborg Pavijen V - Profielbeschrijvingen

1

Profiel: 1435-1
beschrijver: MG, datum: 15-7-2013, X: 142.069, Y: 439.404, hoogte: 1,13, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 1,13 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,93 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

48 cm -Mv / 0,65 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: oeverwaldoorbraak-/crevasseafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

58 cm -Mv / 0,55 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, matig stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

114 cm -Mv / 0,01 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

134 cm -Mv / 0,21 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, slap, interpretatie: geulafzettingen

140 cm -Mv / 0,27 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, matig slap, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,37 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, grijsbruin, slap, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde profiel op 160 cm -Mv / 0,47 m -
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Culemborg Pavijen V - Profielbeschrijvingen

2

Profiel: 1435-3
beschrijver: MG, datum: 15-7-2013, X: 142.077, Y: 439.396, hoogte: 1,18, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 1,18 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

22 cm -Mv / 0,96 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, bruin
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,68 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, stevig, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool

90 cm -Mv / 0,28 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, stevig, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool

112 cm -Mv / 0,06 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, matig slap, interpretatie: geulafzettingen
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment verbrand bot, fragmenten aardewerk

132 cm -Mv / 0,14 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig slap, interpretatie: geulafzettingen
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten onverbrand bot, enkel fragment aardewerk

162 cm -Mv / 0,44 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, matig fijn, schelpfragment, interpretatie: geulafzettingen

230 cm -Mv / 1,12 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, interpretatie: geulafzettingen

340 cm -Mv / 2,22 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig grof, interpretatie: geulafzettingen

370 cm -Mv / 2,52 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, weinig plantenresten, interpretatie: geulafzettingen

464 cm -Mv / 3,46 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: geulafzettingen

 Einde profiel op 550 cm -Mv / 4,32 m -
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Profiel: 1435-4
datum: 15-7-2013, X: 142.109, Y: 439.408, hoogte: 1,02, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,02 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, bruin, stevig
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

53 cm -Mv / 0,49 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, stevig, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

69 cm -Mv / 0,33 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, stevig, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,02 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, matig slap
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,18 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, slap, interpretatie: komafzettingen

 Einde profiel op 146 cm -Mv / 0,44 m -

Profiel: 1435-5
datum: 15-7-2013, X: 142.119, Y: 439.403, hoogte: 1,09, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,09 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, bruin, stevig
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

43 cm -Mv / 0,66 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

70 cm -Mv / 0,39 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, stevig, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

109 cm -Mv / 0,00 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

113 cm -Mv / 0,04 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig slap, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde profiel op 175 cm -Mv / 0,66 m -
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Profiel: 1435-6
datum: 15-7-2013, X: 142.129, Y: 439.391, hoogte: 1,13, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,13 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, bruin
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

37 cm -Mv / 0,76 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

68 cm -Mv / 0,45 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, donkergrijsbruin, stevig, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin

95 cm -Mv / 0,18 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, stevig, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

111 cm -Mv / 0,02 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, grijs, matig slap, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

126 cm -Mv / 0,13 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, matig slap, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

154 cm -Mv / 0,41 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, matig slap, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)

 Einde profiel op 165 cm -Mv / 0,52 m -

Profiel: 1435-7
datum: 15-7-2013, X: 142.044, Y: 439.352, hoogte: 1,63, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,63 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 1,13 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

74 cm -Mv / 0,89 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

92 cm -Mv / 0,71 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 0,58 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen

142 cm -Mv / 0,21 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen

 Einde profiel op 164 cm -Mv / 0,01 m -
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Profiel: 1435-8
beschrijver: MG, datum: 16-7-2013, X: 142.031, Y: 439.368, hoogte: 1,47, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 1,47 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 1,07 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, zeer grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,47 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, zeer stevig, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

118 cm -Mv / 0,29 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, matig stevig, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: veel spikkels houtskool, enkel fragment onverbrand bot, fragmenten aardewerk

140 cm -Mv / 0,07 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, matig slap, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

 Einde profiel op 160 cm -Mv / 0,13 m -

Profiel: 1435-9
beschrijver: MG, datum: 16-7-2013, X: 142.023, Y: 439.376, hoogte: 1,41, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 1,41 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 1,31 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, zeer grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,61 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, matig slap, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: veel spikkels houtskool, enkel fragment onverbrand bot, fragmenten aardewerk

96 cm -Mv / 0,45 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, matig stevig, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

116 cm -Mv / 0,25 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde profiel op 120 cm -Mv / 0,21 m +
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Profiel: 1435-10
beschrijver: MG, datum: 16-7-2013, X: 142.016, Y: 439.384, hoogte: 1,49, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 1,49 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

9 cm -Mv / 1,40 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruin, matig stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, volledig geoxideerd

86 cm -Mv / 0,63 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruin, matig stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, volledig geoxideerd

144 cm -Mv / 0,05 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruin, matig stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

158 cm -Mv / 0,09 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruin, slap, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig geoxideerd

 Einde profiel op 170 cm -Mv / 0,21 m -

Profiel: 1435-11
beschrijver: MG, datum: 16-7-2013, X: 142.007, Y: 439.394, hoogte: 1,61, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 1,61 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

44 cm -Mv / 1,17 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

118 cm -Mv / 0,43 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruin, weinig wortelresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, volledig gereduceerd
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

122 cm -Mv / 0,39 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

128 cm -Mv / 0,33 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, blauw, enkele zandlagen, matig slap, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd

 Einde profiel op 150 cm -Mv / 0,11 m +
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Profiel: 1435-12
beschrijver: MG, datum: 16-7-2013, X: 141.993, Y: 439.329, hoogte: 1,34, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 1,34 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

48 cm -Mv / 0,86 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, Fe-concreties, interpretatie: bouwvoor

72 cm -Mv / 0,62 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,49 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,34 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 0,06 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, veel dikke zandlagen, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd

 Einde profiel op 160 cm -Mv / 0,26 m -

Profiel: 1435-13
beschrijver: MG, datum: 16-7-2013, X: 141.978, Y: 439.346, hoogte: 1,31, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 1,31 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,01 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruin, zeer stevig
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,81 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,41 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde profiel op 120 cm -Mv / 0,11 m +

Profiel: 1435-14
beschrijver: MG, datum: 16-7-2013, X: 141.971, Y: 439.354, hoogte: 1,34, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 1,34 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

46 cm -Mv / 0,88 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,64 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde profiel op 100 cm -Mv / 0,34 m +
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Profiel: 1435-15
beschrijver: MG, datum: 16-7-2013, X: 141.956, Y: 439.371, hoogte: 1,32, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 1,32 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,92 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, oranjebruin, stevig, interpretatie: oeverafzettingen

60 cm -Mv / 0,72 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin, stevig, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,42 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,32 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,02 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: oeverafzettingen

 Einde profiel op 150 cm -Mv / 0,18 m -

Profiel: 1435-16
beschrijver: MG, datum: 16-7-2013, X: 141.942, Y: 439.386, hoogte: 1,46, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 1,46 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,96 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, interpretatie: oeverwaldoorbraak-/crevasseafzettingen

85 cm -Mv / 0,61 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerblauwgrijs, stevig, interpretatie: oeverafzettingen

100 cm -Mv / 0,46 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, slap, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

145 cm -Mv / 0,01 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, slap, interpretatie: geulafzettingen

 Einde profiel op 170 cm -Mv / 0,24 m -

Profiel: 1435-17
beschrijver: MG, datum: 16-7-2013, X: 141.891, Y: 439.377, hoogte: 1,33, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 1,33 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

55 cm -Mv / 0,78 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

93 cm -Mv / 0,40 m +
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

137 cm -Mv / 0,04 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, matig slap, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

168 cm -Mv / 0,35 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs, schelpfragment, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool

 Einde profiel op 170 cm -Mv / 0,37 m -
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Profiel: 1435-18
beschrijver: MG, datum: 16-7-2013, X: 141.871, Y: 439.362, hoogte: 0,84, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,84 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,54 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,04 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

108 cm -Mv / 0,24 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruin, matig slap, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)

128 cm -Mv / 0,44 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, slap, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Archeologie: enkele spikkel houtskool

 Einde profiel op 130 cm -Mv / 0,46 m -

Profiel: 1435-19
beschrijver: MG, datum: 16-7-2013, X: 141.858, Y: 439.357, hoogte: 0,96, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,96 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,56 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 0,36 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

99 cm -Mv / 0,03 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, slap, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde profiel op 130 cm -Mv / 0,34 m -

Profiel: 1435-20
beschrijver: MG, datum: 17-7-2013, X: 141.745, Y: 439.318, hoogte: 0,68, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,68 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,48 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruin
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

46 cm -Mv / 0,22 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, oranjegrijs, zeer stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,08 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, stevig, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

67 cm -Mv / 0,01 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, matig stevig, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: Fe-concreties

90 cm -Mv / 0,22 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, matig slap, schelpfragment, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde profiel op 100 cm -Mv / 0,32 m -
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Profiel: 1435-21
beschrijver: MG, datum: 17-7-2013, X: 141.763, Y: 439.298, hoogte: 0,73, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,73 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,43 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: bouwvoor

54 cm -Mv / 0,19 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, matig stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,07 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, matig slap, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: Fe-concreties

120 cm -Mv / 0,47 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: geulafzettingen

 Einde profiel op 140 cm -Mv / 0,67 m -

Profiel: 1435-22
beschrijver: MG, datum: 17-7-2013, X: 141.780, Y: 439.273, hoogte: 0,64, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,64 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,34 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

57 cm -Mv / 0,07 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 0,36 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, slap, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

107 cm -Mv / 0,43 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, matig stevig, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

120 cm -Mv / 0,56 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, slap, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd

 Einde profiel op 130 cm -Mv / 0,66 m -
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Profiel: 1435-23
beschrijver: MG, datum: 16-7-2013, X: 141.848, Y: 439.331, hoogte: 1,48, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 1,48 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 0,98 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,68 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruin
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv / 0,53 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijsbruin, zeer stevig
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

120 cm -Mv / 0,28 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, stevig
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

158 cm -Mv / 0,10 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, matig stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

180 cm -Mv / 0,32 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, slap, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

 Einde profiel op 190 cm -Mv / 0,42 m -

Profiel: 1435-24
beschrijver: MG, datum: 16-7-2013, X: 141.862, Y: 439.309, hoogte: 1,12, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 1,12 m +
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,72 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 0,12 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, matig stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 0,13 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, slap, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

165 cm -Mv / 0,53 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: geulafzettingen

 Einde profiel op 190 cm -Mv / 0,78 m -
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Profiel: 1435-25
beschrijver: MG, datum: 17-7-2013, X: 141.784, Y: 439.310, hoogte: 0,66, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,66 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

24 cm -Mv / 0,42 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,26 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, oranjebruin, stevig, weinig wortelresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

58 cm -Mv / 0,08 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruin, matig stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,09 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruin, slap, schelpfragment, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

106 cm -Mv / 0,40 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof, interpretatie: geulafzettingen

 Einde profiel op 110 cm -Mv / 0,44 m -

Profiel: 1435-26
beschrijver: MG, datum: 17-7-2013, X: 141.767, Y: 439.328, hoogte: 0,82, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 0,82 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,62 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

32 cm -Mv / 0,50 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, zeer stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

50 cm -Mv / 0,32 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, stevig, schelpfragment, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: Fe-concreties

80 cm -Mv / 0,02 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, slap, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,28 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, slap, matig grof, interpretatie: geulafzettingen

 Einde profiel op 120 cm -Mv / 0,38 m -
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Profiel: 1435-27
beschrijver: MG, datum: 16-7-2013, X: 141.872, Y: 439.341, hoogte: 1,01, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 1,01 m +
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,86 m +
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruin
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

43 cm -Mv / 0,58 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruin, zandbrokken
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

58 cm -Mv / 0,43 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

74 cm -Mv / 0,27 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

94 cm -Mv / 0,07 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: Fe-concreties

 Einde profiel op 110 cm -Mv / 0,09 m -

Profiel: 1435-28
beschrijver: MG, datum: 16-7-2013, X: 141.888, Y: 439.323, hoogte: 1,05, provincie: Gelderland, gemeente: Culemborg, opdrachtgever: Gemeente Culemborg, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 1,05 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

32 cm -Mv / 0,73 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijsbruin, stevig, interpretatie: oeverafzettingen

48 cm -Mv / 0,57 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, matig stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,40 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,20 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,15 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtblauwgrijs, slap, schelpengruis, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd

 Einde profiel op 130 cm -Mv / 0,25 m -
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