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Samenvatting

Archol BV en Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie hebben als archeologisch 

uitvoerder van Heijmans Wegen bv in opdracht van Rijkswaterstaat GPO / 

Projectorganisatie BV Grijsoord een inventariserend veldonderzoek met een 

doorstart naar een opgraving uitgevoerd in de gemeente Ede. Aanleiding van het 

onderzoek is de verbreding van de A12 ter hoogte van de kruising van deze snelweg 

met de Wijde Veldweg. Doel van het onderzoek was het aanvullen en toetsen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting zoals geformuleerd in het vooronderzoek. 

Het betreft gebieds- en vindplaatsgericht onderzoek om de aan- of afwezigheid van 

vuursteenvindplaatsen op de hoge delen en de flank van het beekdal van de Renkumse 

beek vast te stellen.

Het onderzoeksgebied bestond uit twee locaties: trajectdeel 4.4 en 5.3, aan weerszijde 

van de A12. Beide terreinen hebben een kleine hoeveelheid vondstmateriaal 

opgeleverd. De vondsten zijn verzameld uit de bovenste delen van de bodem (B- 

en BC-horizonten) en bestaan uit vuursteen en aardewerk. Het vuursteen dateert 

waarschijnlijk in het mesolithicum, het aardewerk in het laat-neolithicum en de vroege 

bronstijd. Er zijn geen archeologische sporen aangetroffen. Op basis van het lage 

aantal vondsten, het ontbreken van sporen en een grote mate van verstoring van de 

bodem zijn de vindplaatsen niet behoudenswaardig. 

Een kleinschalig aanvullend onderzoek van de bodemopbouw in het dal van de 

Renkumse beek (zoals aangetroffen in trajectdeel 4.4) zou de mogelijkheid bieden 

een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingsgeschiedenis van dit dal. Dit valt echter 

buiten de “scope” van het archeologisch onderzoek. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Als archeologisch uitvoerder van Heijmans Wegen bv hebben Archol BV en Vestigia BV 

Archeologie & Cultuurhistorie in opdracht van Rijkswaterstaat GPO / Projectorganisatie 

BV Grijsoord een inventariserend onderzoek met een doorstart naar een definitieve 

archeologische opgraving uitgevoerd in de gemeente Ede (figuur 1.1). Het onderzoek 

is uitgevoerd van 22 april tot en met 1 mei 2015. Aanleiding van het onderzoek 

was de verbreding van de A12 ter hoogte van de kruising van deze snelweg met 

de Wijde Veldweg. Doel van het onderzoek was het aanvullen en toetsen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting zoals geformuleerd in het vooronderzoek.1 

Het betrof gebieds- en vindplaatsgericht onderzoek om de aan- of afwezigheid van 

vuursteenvindplaatsen op de hoge delen en de flank van het beekdal van de Renkumse 

beek vast te stellen. 

1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied bestond uit twee locaties, trajectdeel 4.4 en 5.3, aan weerzijde 

van de snelweg A12 ter hoogte van de kruising van het bospad Wijde Veldweg (figuur 

1.2). 

De geplande werkzaamheden bestonden voor trajectdeel 4.4 uit het deels afgraven 

van bovengrond en de aanwezige boomstronken en voor trajectdeel 5.3 uit het 

verwijderen van boomstronken, het deels afgraven van de bovengrond en het 

opbrengen van grond. 

1  Ten Broeke 2012. 
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Figuur 1.1 
Locatie onderzoeksgebied.
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Figuur 1.2 
Locatie van de trajectdelen 4.4 en 5.3 
(bron: Ten Broeke 2013, figuur 8).
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Beide trajectdelen waren ten tijde van het onderzoek in gebruik als bosgrond. Het 

maaiveld lag voor trajectdeel 4.4 tussen 20,00 en 20,80 m +NAP en voor trajectdeel 5.3 

tussen 22,46 en 23,55 m +NAP. 

1.3 Onderzoeksgeschiedenis en organisatie

Econsultancy heeft in opdracht van Rijkswaterstaat GPO / Projectorganisatie BV 

Grijsoord een archeologisch karterend en waarderend booronderzoek uitgevoerd op de 

beide trajectdelen.2 Dit onderzoek is uitgevoerd dmv grondboringen (Edelman 15 cm 

diameter) waarvan de grond is gezeefd over 2 mm maaswijdte. 

Op basis van de resultaten van dit booronderzoek is besloten een inventariserend 

onderzoek uit te voeren door middel van vierkante meter vakken in 2 raaien (zie 

PvE).3 De raaien bevinden zich op 10 m afstand van elkaar en de afstand tussen de 

vakken binnen een raai 5 m. Voorafgaand aan het veldwerk was al duidelijk dat slechts 

een klein deel van de trajectdeel 4.4 verstoord zou gaan worden en dat één van de 

twee raaien van trajectdeel 5.3 niet bedreigd zou worden tijdens de voorgenomen 

werkzaamheden. Dit heeft ertoe geleid dat een deel van de beoogde vierkante meter 

vakken is vervallen. 

In afwijking op het PvE is, in overleg met de adviseur van het bevoegd gezag (de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), besloten de bovengrond tot enkele decimeters 

boven het archeologisch niveau machinaal te verwijderen. Voor trajectdeel 4.4 gold dat 

de bodemopbouw in de verschillende vakken dusdanig grote verschillen liet zien dat 

het niet mogelijk was een eenduidig archeologisch niveau vast te stellen. De vakken 

zijn volledig machinaal opgegraven tot maximaal 1,7 m -Mv.4 Voor trajectdeel 5.3 

gold dat de westelijke vakken (genummerd 1, 2, 3, 4, 11 en 12) tot op de onverstoorde 

bodem konden worden ontgraven. Voor de overige 6 vakken(vaknummers 5 tot en 

met 10) was dit echter in verband met de veiligheid (instabiele afdekkende lagen) niet 

mogelijk. 

2  Ten Broeke 2012.
3  Ten Broeke 2013.
4  Dieper uitgraven van de vakken was uit het oogpunt van veiligheid en technisch gezien (inzet 

van een minikraan van 3 ton) niet mogelijk. 
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Soort onderzoek: IVO-P met doorstart naar Opgraven

Projectnaam: Wijde Veldweg 

Archolprojectcode: 1538

Vestigia projectcode: V15-3032

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv
Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie

Periode van uitvoering veldwerk: 22 april – 1 mei 2015

Periode van uitvoering uitwerking: 2 mei – 30 mei 2015

Provincie: Gelderland

Gemeente: Ede

Plaats: Ede

Toponiem: Wijde Veldweg – verbreding A12

Coördinaten gebied: Trajectdeel 4.4: 
NW: 179.509 / 448.169

NO: 179.544 / 448.169
ZO: 179.544 / 448.153
ZW: 179.510 / 448.156
Trajectdeel 5.3
NW: 179.635 / 448.216
NO: 179.700 / 448.214
ZO: 179.700 / 448.203
ZW: 179.635 / 448.206

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat GPO / Projectorganisatie BV Grijsoord

Bevoegd gezag: Inspectie voor Leefomgeving en Transport

Adviseur bevoegd gezag Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 66244

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal depot Gelderland

Geomorfologie: Dekzandrug, beekdal, landduinen en dekzandvlakte

Bodem: Humuspodzolgronden

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

Het doel van het proefputtenonderzoek was het aanvullen en toetsen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het Programma 

van Eisen. Het betrof een gebieds- of vindplaatsgericht onderzoek, in dit geval het 

nader vaststellen van aan- of afwezigheid van één of meer (vuursteen-)vindplaatsen 

op de flank en het aangrenzende hogere deel van het beekdal van de Renkumse beek 

met een hoge verwachting voor vindplaatsen uit de steentijd (laat-paleolithicum t/m 

midden-neolithicum). 

Belangrijk was dat op basis van het onderzoek een beslissing kon worden genomen of 

verder archeologisch (voor)onderzoek in het gebied noodzakelijk en verantwoord was. 

Indien de resultaten van het proefputtenonderzoek daar aanleiding toe 
gaven kon besloten worden direct een doorstart te maken naar een 
opgraving. Aanvullend diende er ook rekening te worden gehouden met een 
verandering of aanvulling van de onderzoeksmethodiek bij het aantreffen van 
archeologische resten en/of sporen van landbouwers uit de late prehistorie 
(laat-neolithicum t/m ijzertijd).

2.2 Vraagstellingen

Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 
Het deelgebied ligt binnen de NOaA archeoregio 2 (Utrechts-Gelders zandgebied), en 

sluit aan bij hoofdstukken 11 (de vroege prehistorie), 17 (de late prehistorie in Noord-, 

Oost- en Zuid-Nederland) en 20 (de Romeinse Tijd, Middeleeuwen en vroegmoderne 

tijd in Midden- en Oost-Nederlands zandgebied) van de NOaA 1.0. 

Tevens ligt het deelgebied binnen het gebied van de Veluwe, dat deel 
uit maakt van de Integrale kennisagenda archeologie van de provincie 
Gelderland.5 

Topthema’s van het gebied de Veluwe: 
Binnen de topthema’s van de Veluwe heeft het onderzoeksgebied een raakvlak met 

vier thema’s:

Archeologie van de beekdalen: De meeste activiteiten op de Veluwe gebeurden langs 

beken en sprengen. In de beekdalen zijn resten te vinden van activiteiten als visserij en 

industrie (papiermolens, wasserijen, graanmolens) en van nederzettingen, kastelen en 

winplaatsen. 

- Productie, transport en handel: Exportproducten van de Veluwe. Het ontstaan en 

de verdwijning van de productiecentra en handel in de Veluwe. De relatie tussen de 

Veluwse handelsnetwerken en grote aardwerken zoals de Hunneschans. 

- Het grafritueel: De relatie tussen grafveld en nederzetting, rijkdom en status, 

culturele achtergrond, het landschap en de mate van hiërarchie in de bevolking. 

Voor alle archeologische perioden. 

- Militair erfgoed: De Veluwe is tijdens de Tachtigjarige Oorlog, de Tweede 

Wereldoorlog en de Koude Oorlog het toneel geweest van militaire activiteiten. 

Relieken zijn schansen, bunkers, FLAK-stellingen en vliegvelden. 

5  Bruning 2012.

2
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Kennislacunes van het gebied de Veluwe: 
Van de archeologie van de Veluwe is nog weinig bekend. De grootste lacune is een 

gebrek aan gebiedseigen datasets. De Veluwe mist nog een eigen, kenmerkende 

typologie binnen de materiële cultuur. Een ander openstaande onderzoeksvraag is de 

relatie tussen mens en landschap en hoe deze zich heeft ontwikkeld door de eeuwen 

heen. Denk aan landinrichting, wegen, locatiekeuze, bodemdegradatie en bewo-

ningsontwikkeling, en het karakter hiervan. De kennis over nederzettingen mist in de 

meeste perioden: vroege prehistorie, bronstijd, Romeinse tijd en de middeleeuwen.

2.3 Onderzoeksvragen

In het PvE zijn de volgende specifieke onderzoeksvragen opgenomen: 

· Wat is de bodemopbouw en waar zijn er aanwijzingen voor (sub-) recente bodemver-

storingen? Waaruit bestaan deze aanwijzingen? 

· Indien archeologische lagen en/of vondsten aanwezig zijn; op welke diepte bevinden 

deze zich en wat is de landschappelijke en bodemkundige context ervan? 

· Waaruit bestaan de archeologische resten en/of sporen? 

· Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, welke artefacten, werktuigen en typen? 

Wat is hun typologische datering en verspreiding? Wat is te zeggen over de herkomst 

van de gebruikte grondstoffen? 

· Specifiek, wat is de typologische en technologische samenstelling en verspreiding van 

de stenen artefacten? 

· Welke dierlijke en plantaardige voedselbronnen zijn gebruikt (voor zover hier wat over 

te zeggen is wanneer verbrand/verkoold materiaal worden gevonden direct buiten de 

beekdalzone en/of volledig gaaf materiaal in de gereduceerde zone van de beekdalaf-

zettingen (onverteerd, niet vergaan)? 

· Welke vondstconcentraties zijn op welke criteria te onderscheiden? Zijn deze te 

interpreteren als afzonderlijke sites/activiteitenzones? Wat is de verspreiding van 

de diverse artefacttypen en werktuigen (van vuursteen, natuursteen en eventuele 

andere grondstoffen) hierbinnen? Wat is de relatie tussen vondstconcentraties/mobilia 

en grondsporen/structuren? Wat is de omvang van de afzonderlijke sites/activitei-

tenzones, functie (gelet op grondsporen, organische en anorganische vondsten) en 

(typologische) datering? 

· Als geen uitspraak op het niveau van vondstconcentraties/activiteitenzones 

mogelijk is, wat is dan in algemene zin te zeggen over de aard en datering van de 

vindplaats(en)? 

· Wat is de omvang en ruimtelijke spreiding van de vindplaats(en) zowel in horizontale 

als in verticale zin? 

· Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(en)? 

· Zijn er ruimtelijk verschillen in de gaafheid van de vindplaats(en), en zo ja wat zijn 

hiervoor de aanwijzingen? 

· Waaruit bestaat de vulling van de verlaten beekgeul in het zuidelijke gelegen traject 

(boring 186 van het eerder uitgevoerde karterend/waarderend booronderzoek binnen 

deeltraject 4.4)? Wat is de potentie van eventueel aanwezige organische sedimenten 

(veen) voor archeobotanisch onderzoek? 

· Welke bijdrage kunnen de vindplaats(en) leveren aan kennislacunes zoals vermeld in 

de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie en eventuele gemeentelijke of regionale 

onderzoeksagenda’s? 

· Op basis van welke criteria zijn archeologische vindplaatsen te classificeren als 

eventueel behoudenswaardig conform KNA 3.2? 
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Methodiek en strategie

Aangezien het onderzoek heeft plaatsgevonden op twee van elkaar gescheiden 

locaties wordt de beschrijving van de methodiek per trajectdeel gepresenteerd. 

3.1 Trajectdeel 4.4

Binnen trajectdeel 4.4 zijn in totaal 11 vakken (1 bij 1 m) gegraven (gedocumenteerd 

als put 2, figuur 3.1). Gezien de sterke wisselingen in de bodemopbouw (3 tot 4 goed 

ontwikkelde podzol bodems boven elkaar en 5 meter verder een volledig verstoorde 

bodem) is in overleg met de RCE besloten de vakken machinaal te verdiepen totdat 

er vondsten aangetroffen werden. Als gevolg van het gebruik van de kraan bij het 

verdiepen van de vakken zijn de vakken iets groter geworden dan 1 bij 1 meter. 

In slechts één van de vakken (nr. 23, figuur 3.2), gelegen in het noordoosten van het 

onderzoeksterrein, is een aantal aardewerkscherven aangetroffen. Op basis hiervan 

is wederom na overleg met de RCE besloten twee smalle proefsleuven (gezamenlijk 

geadministreerd als put 3) aan te leggen om eventueel aanwezige grondsporen op 

te sporen. Beide sleuven sluiten aan op vak 23 waarbij een sleuf in zuidelijke- en de 

andere in oostelijke richting is gegraven. De sleuven meten respectievelijk 1,5 x 7,5 m 

en 2,5 x 7,5 m. De profielen van de individuele vakken en twee lengteprofielen van put 

3 zijn volledig gedocumenteerd in DEBORAH en vervolgens beschreven door de fysisch 

geograaf (Ralf Schrijvers – Vestigia). 

3.2 Trajectdeel 5.3 

In trajectdeel 5.3 zijn in eerste instantie 12 vierkante meter vakken gegraven 

(gedocumenteerd als put 1). De bovengrond, bestaande uit opgebrachte grond, is 

machinaal verwijderd tot op de onverstoorde bodem. 

Na het verwijderen van de bovengrond is gestart met het zeven van de grond uit de 1 

bij 1 meter vakken in lagen van 10 cm dikte. In eerste instantie is dit getracht over een 

zogenaamde schudzeef te doen (gehuurd bij gemeente Den Haag), maar als gevolg 

van de vochtigheid van de grond en de kleine maaswijdte van 3 mm van het zeefgaas 

sloeg de zeef telkens dicht. Er is overgestapt naar het handmatig schudden van een 

zeefbak (eveneens voorzien van 3 mm zeefgaas). Het zeven is gestaakt op het moment 

dat er geen vondsten meer werden aangetroffen (2 vlakken onder de laatste vondst) of 

totdat er tenminste 10 cm in de C-horizont was gegraven. 

Na het graven van de vakken zijn de profielen beschreven in DEBORAH. De profielen 

van de vakken die niet reikten tot op de onverstoorde bodem zijn aangevuld met 

boorgegevens (tot 1 m onder de bodem van het gegraven vak (circa 2 m –Mv)). 

Hiervoor is gebruik gemaakt van een Edelman boor (diam. 7 cm). 

Op basis van vondsten in vak 12 is een opgravingsput aangelegd (afmeting circa 6 

bij 4 m, put 4) waarin een grid van vierkante meter vakken is uitgezet. Hiervan zijn 

er 5 uitgezeefd in segmenten van 50 bij 50 cm in lagen van 5 cm dik. In totaal zijn er 

in alle vakken 5 lagen uitgegraven (tenminste 2 lagen onder de laatste vondst). De 

put kon niet verder worden uitgebreid vanwege een aantal grote verstoringen. Ten 

zuiden van de onderzochte locatie was de bodem verstoord door het talud van de A12 

(met vervuilde grond) en een leidingsleuf. In het noorden bevonden zich drie grote 

boomstronken en direct ten westen van de onderzochte vakken liep het uitgegraven 

wegtracé van de Wijde Veldweg.

3
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Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Landschap

Landschappelijk gezien ligt het onderzoeksgebied binnen de ijssmeltwaterwaaier van 

Wolfheze en Schaarsbergen, en wordt omringd door een aantal stuwwallen. Deze 

stuwwallen zijn in het Saalien, de voorlaatste ijstijd (circa 180.000 en 140.000 jaar 

geleden) opgeduwd door ijslobben. Een dergelijke ijslob lag ter plaatse van de Gelderse 

Vallei en vormde daarmee een glaciaal tongbekken. Het opgestuwde materiaal zelf 

bestaat uit dikke lagen zand, grind en klei die eerder in een vlak en laaggelegen 

gebied waren neergelegd door de Rijn en Maas. In de zomers spoelde smeltwater van 

het landijs over de stuwwallen heen in zuidelijke richting. Het smeltwater nam veel 

zand en grind mee wat voorbij de ijsrand werd afgezet in een geleidelijk aflopende 

ijssmeltwaterwaaier, ook wel aangeduid als een sandr of sandrvlakte. De afzettingen 

behoren tot de Formatie van Drenthe, Laagpakket van Schaarsbergen.6

Aan het einde van het Saalien trok het landijs zich terug en begon de zeespiegel 

weer te stijgen. Er brak een relatief warme periode aan, het Eemien (circa 130.000 en 

70.000 jaar geleden). In de door het landijs uitgeschuurde Gelderse Vallei ontstond de 

Eemzee. Langs de randzone van het mariene sedimentatiegebied vond op uitgebreide 

schaal veenvorming plaats. Het deelgebied heeft echter buiten de invloedsfeer van 

de Eemzee gelegen. De hoog en droog gelegen zandeilanden van de Veluwe vormden 

destijds geschikte woonlocaties. 

Na het Eemien brak weer een nieuwe ijstijd aan, in dit geval de laatste ijstijd in onze 

geologische geschiedenis, het Weichselien (circa 120.000 en 10.000 jaar geleden). 

Het landijs bereikte Nederland echter niet. Wel was er toen gedurende langere 

periodes sprake van een zeer koud en droog klimaat. Het landschap in Nederland 

bestond uit een poolwoestijn, waarin vrijwel geen vegetatie aanwezig was. Door 

afstroming van regen en sneeuwsmeltwater over het oppervlak van de bevroren 

bovengrond vond sterke erosie plaats van de stuwwallen. Door erosie ontstonden 

ijssmeltwaterdalen, welke vandaag de dag worden aangeduid als droge dalen. Aan 

het einde van deze dalen zijn de meegevoerde sedimenten tot afzetting gekomen als 

smeltwaterafzettingen, ofwel een daluit-spoelingswaaier. Ook de ijssmeltwaterwaaier 

van Wolfheze en Schaarsbergen wordt tijdens deze periode sterk geërodeerd en 

versneden door smeltwater. De meeste gevormde smeltwatergeulen betreffen nu ook 

droge dalen, omdat ze niet watervoerend zijn. De grotere smeltwatergeulen hebben 

een groter brongebied van water, waardoor deze tot op heden nog wel watervoerend 

zijn en worden aangeduid als beekdalen, zoals de Renkumse en de Heelsumse beek.7 

Door de temperatuursstijging aan het eind van de Weichselien en begin van het 

Holoceen (vanaf ongeveer 10.000 jaar geleden) smolten de ijskappen op het noordelijk 

halfrond waardoor de zeespiegel sterk steeg en er een vegetatieontwikkeling van 

vooral warmteminnende boomsoorten plaatsvond. Door verwaaiing van de dekzanden 

zijn wel lokaal stuifzandgebieden ontstaan. Bij het ontstaan hiervan speelde de mens 

een belangrijke rol, door beweiding, afbranden en het steken van plaggen op de 

heidevelden, dat voornamelijk plaatsvond in de Nieuwe tijd. De stuifzanden worden 

gerekend tot het Laagpakket van Kootwijk, welke tevens behoort tot de Formatie van 

Boxtel.8

6 Bakker et al. 2003.
7 Verbraeck 1984.
8 Schokker et al. 2005.
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Daarnaast zijn er in (lokale) beekdalen afzettingen gevormd bestaande uit leem, veen 

en zand. Deze afzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van Singraven, welke 

tevens behoren tot de Formatie van Boxtel. De beekdalen van de Renkumse en de 

Heelsumse Beek hebben zich voornamelijk ingesneden binnen de smeltwatergeulen 

van de ijssmeltwaterwaaier van Wolfheze en Schaarsbergen. De hoger gelegen delen 

van de beekdalflanken en -vlakte van de Renkumse beek bestaan voornamelijk uit 

verspoeld grofzandig materiaal afkomstig van de stuwwal en de sandr. Op een aantal 

plaatsen is dit afgedekt door (verspoeld) dekzand en middeleeuws stuifzand. Het 

beekdal wordt gevoed door kwelwater afkomstig van de hoger gelegen stuwwallen en 

sandr-plateaus (bronbeken). Om nog meer kwelwater uit deze gebieden te verkrijgen, 

zijn vanaf de Late Middeleeuwen sprengen gegraven. Deze werden aangelegd 

door een watervoerende laag aan te snijden. Er wordt in dit geval gesproken van 

sprengbeken. In verlaten meanders van het beekdal kon mogelijk nog veengroei 

plaatsvinden, vooral tijdens (langere) perioden van natte klimaatcondities.

Volgens de geomorfogenetische kaart van de gemeente Ede ligt het centraal-

oostelijke deel van het zuidelijk gelegen traject in het beekdal van de Renkumse 

beek (beekdalflanken en -vlakte). Het deel buiten dit beekdal behoort tot de 

landschappelijke eenheid van een reliëfarme smeltwaterwaaier (sandr). Het 

noordelijk gelegen traject ligt geheel binnen de reliëfarme smeltwaterwaaier (sandr), 

met aangrenzend ten noorden en westen het beekdal van de Renkumse beek. 

Bodemkundig gezien bestaat de smeltwaterwaaier voornamelijk uit een relatief 

homogeen gebied met uiterst grove, grindhoudende bruine zanden met dunne 

haarpodzolgronden en een zeer diepe grondwaterstand. Volgens de Bodemkaart van 

Nederland (1:50.000) zijn beide deeltrajecten gekarteerd als een haarpodzolgrond, 

bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand (Hd21).

4.1.1 Deeltraject 4.4

Op basis van het inventariserend veldonderzoek (karterend en waarderend)9 bestaat 

de bodemopbouw binnen de westelijke helft van deeltraject 4.4 uit glaciofluviale 

afzettingen (sandr). Binnen de oostelijke helft bestaat de ondergrond juist uit 

beekdalafzettingen. In de beekafzettingen is een holtpodzolbodem aanwezig. 

Gezien de mate van bodemvorming zal afzetting van de beeksedimenten lange 

tijd hebben plaatsgevonden en vervolgens buiten de invloedsfeer van de actieve 

beek hebben gelegen. Het deeltraject neemt hiermee een landschappelijke positie 

in op de overgang van de sandr(vlakte) naar het beekdalsysteem van de Renkumse 

beek. Voor een groot deel van het deeltraject is de bodem verstoord, maar komt 

onder het verstoringsniveau vaak nog wel een restant van een BC-horizont van de 

oorspronkelijke holtpodzolbodem voor.

4.1.2 Deeltraject 5.3

Binnen deeltraject 5.3 bestaat de bodemopbouw conform het booronderzoek uit goed 

gesorteerde dekzandafzettingen met goed ontwikkelde holtpodzolbodems. Met de 

nabijheid van het beekdal van de Renkumse beek betreft de landschappelijke ligging 

een dekzandkop of smal dekzandplateau direct naast het beekdal.

9  Ten Broeke 2012, Keunen et al. 2012.
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4.2 Archeologische context

Volgens de archeologische vindplaatsen- en verwachtingskaart van de gemeente Ede 

liggen de deelgebieden in een gebied met een hoge archeologische verwachting.10 

Circa 1.000 meter ten zuidoosten van de deeltrajecten ligt een AMK-terrein met 

een zeer hoge archeologische waarde en tevens beschermd.11 Het betreffen twee 

grafheuvels uit het neolithicum en/of de bronstijd, gelegen op een stuwwal. In deze 

heuvel zijn in 1935 een Veluwse Klokbeker en fragmenten van Hilversum-aardewerk 

(nabijzetting) aangetroffen.12 In 1963 werd gemeld: ‘Grafheuvel; diameter 15 m, 

hoogte 1.40 m’. In 1968 werd gemeld: ‘Diameter 14 m, hoogte 1.2 m. Gaaf: alleen talud 

plaatselijk onregelmatig’. 

Circa 1.200 en 1.600 meter ten oosten van de deeltrajecten liggen twee AMK-terreinen 

met een zeer hoge archeologische waarde en tevens beschermd.13 Beide betreffen 

naast elkaar geleden terreinen met een gedeelte van een akkercomplex met Celtic 

Field uit de ijzertijd en/of de Romeinse tijd, en drie grafheuvels, mogelijk eveneens uit 

de ijzertijd, gelegen op een stuwwal. Het geconsolideerde deel van het akkercomplex is 

verstoord door houtopslag en braamstruiken. De wallen van het Celtic Field aan de weg 

bevinden zich in een matige staat als gevolg van ontginnings- en landbouwactiviteiten. 

Op het terrein zijn vondsten gedaan van houtskoolfragmenten, neolithisch aardewerk 

en fragmenten handgevormd aardewerk uit de ijzertijd.14

In de directe omgeving van de deeltrajecten zijn tot op heden geen andere 

archeologische onderzoeken uitgevoerd. 

Losse waarnemingen die in de omgeving van de deeltrajecten zijn gedaan: 

· Direct ten noordwesten en zuidoosten wordt melding gemaakt van de verwachte 

aanwezigheid van dit Celtic Field, dat gebaseerd is op onderzoek waarbij met 

behulp van luchtfoto’s en remote sensing technieken een complex van wallen is 

ontdekt. Een Celtic Field uit de ijzertijd is daarbij meest aannemelijk.15 

·  650 meter ten zuidoosten. Betreft een intact ‘dünnblättiges Flint-Ovalbeil’ 

vervaardigd van Rijckholt-type vuursteen, daterend uit het midden- of laat-

neolithicum. Gevonden in de zomer van 1970 of 1971 door een particulier aan het 

maaiveld.16

· 750 meter ten zuiden. Betreft de melding van een stenen bijl, gevonden door een 

particulier aan het maaiveld en daterend uit het midden-neolithicum.17 

· 850 meter ten oosten. Betreft de melding van een vindplaats van vuurstenen 

voorwerpen. Het bewuste perceel was vroeger een heide; tegenwoordig is het 

een akker. Het maakte waarschijnlijk ook deel uit van het Celtic Field aan de 

Panoramaweg.18 

Uit de hierboven genoemde AMK-terreinen en waarnemingen blijkt duidelijk dat er 

sprake is geweest van menselijke activiteit vanaf het Neolithicum en dat het gebied in 

de ijzertijd en/of de Romeinse tijd gekenmerkt werd door de aanwezigheid van Celtic 

Field.

10  Keunen et al. 2012.
11  Rijksmonument 450.
12  Archis-waarnemingsnummers 25.313, 25.325 en 40.772.
13  Rijksmonument 1.644 en 1.645.
14  Archis-waarnemingsnummers 7011, 17.926, 25204, 25.380 en 25283.
15  Archis-waarnemingsnummers 7.717 en 405.475.
16  Archis-waarnemingsnummer 415.536.
17  Archis-waarnemingsnummer 21.338.
18  Archis-waarnemingsnummer 25.326.
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4.3 Vooronderzoek

In 2002 is door RAAP een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in het 

kader van de geplande verbreding van de A12.19 Tijdens het karterende booronderzoek 

zijn in 19 trajecten archeologische resten aangetroffen. In 11 deeltrajecten heeft 

Econsultancy vervolgens in 2012 een karterend/ waarderend booronderzoek 

uitgevoerd.20 Hierbij is in de westelijke helft van deeltraject 4.4 een cortex 

vuursteenafslag aangetroffen uit het mesolithicum of neolithicum. Ook in deelgebeid 

5.3 werden vuursteenresten aangetroffen, waaronder een vuurstenen kling en een 

vuurstenen spits. Deze resten dateren in de periode laat-paleolithicum – neolithicum, 

meest waarschijnlijk in het mesolithicum. Tevens werd een fragment aardewerk uit het 

neolithicum of de bronstijd gevonden.

19  Oude Rengerink 2013.
20  Ten Broeke 2012.
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Resultaten

5.1 Landschappelijke situatie 

R. Schrijvers

5.1.1 Bodemopbouw deeltraject 4.4

Het siltarme tot silthoudende, en soms grindhoudende, zand dat zich in de profielen in 

dit deeltraject bevindt, maakt deel uit van de opvulling van het in een spoelzandwaaier 

uitgeschuurd dal. Voor een deel bestaat het uit goed gesorteerd zand, dat zonder 

de context van het totaal aantal profielen per profielopname mogelijk als dekzand is 

te interpreteren. Het is echter meer waarschijnlijk dat het gaat om zand dat niet of 

nauwelijks te onderscheiden is van dekzand, maar dat een fluvioperiglaciale oorsprong 

heeft. In beide gevallen wordt het gerekend tot de Formatie van Boxtel.21  In de meeste 

profielen komt ook in dit pakket in meer of mindere mate een grindbijmenging voor. 

De onderzijde van de meest westelijk gelegen profielen (13/14) in trajectdeel 4.4 wordt 

bijvoorbeeld gevormd door matig grof grindhoudend zand (Figuur 5.1). Hier is de 

invloed van verplaatsing van hellingafspoelingsmateriaal duidelijker (de bron van het 

materiaal is het grindrijke laagpakket van Schaarsbergen22, dat de gehele dalvulling 

omgeeft).23 In de overige profielen bestaat het onderste aangesneden pakket uit matig 

fijn, grijsgeel, deels hoekig, deels grindhoudend zand (Figuur 5.2). In profiel 18 is in 

de onderste helft van dit pakket een scheve gelaagdheid waarneembaar, oplopend in 

oostelijke richting. 

Wanneer we op basis van de sedimentologische kenmerken (Hoofdgrondsoort, 

zandmediaan, siltgehalte, grindgehalte, gelaagdheid en laaggrenseigenschappen) 

van lagen in de profielen 13 tot en met 22 een doorlopende dwarsdoorsnede door het 

droogdal maken, lijkt zich een dalopvulling in meerdere fasen af te tekenen (Figuur 

5.3). 

In dit tot de Formatie van Boxtel gerekende sedimentpakket bevinden zich, aan 

weerszijden van het centrale deel van de dalopvulling ter hoogte van profiel 20, per 

profielopname tot een drietal niveaus met bodemvorming, zoals te zien in profielen 

19, 15 en 16 (Figuur 5.4). In vrijwel alle profielen is er sprake van een latere ‘verstoring’ 

van het bodemprofiel door bioturbatie. In profiel 22 vertoont het diepst aangetroffen 

humeuze niveau echter sporen van cryoturbatie - te zien in de rechterhelft van het 

profiel (Figuur 5.2). Door afwisselend opvriezen en dooien, raakt het bodemmateriaal 

vermengd. Dit verschijnsel doet zich voor in periglaciaal gebied, waar permafrost in 

de ondergrond voorkomt. Het onderbouwt het vermoeden dat we hier ten minste met 

één laat-glaciale bodem te maken hebben. 

Wanneer we de mogelijke fasering van de dalvulling op basis van de sedimentologische 

eigenschappen combineren met de in de profielopnamen aangetroffen lagen 

met bodemvorming, ontstaat een beeld waarin ten minste vijf bodemniveaus te 

onderscheiden zijn (Figuur  5.5).  

Hoewel er op dit moment geen absolute dateringen beschikbaar zijn, kan mogelijk een 

parallel worden getrokken met de chronostratigrafie van de Leuvenumse Beek, waar in 

de dalopvulling vanaf het Laat-Glaciaal 4 fasen zijn onderscheiden.24 

21  Schokker et al. 2005.
22  Formatie van Drenthe; Bakker, Den Otter & Weerts 2003
23  Zie tevens Verbraeck 1984, p. 120 en bijbehorend kaartblad Tiel Oost.
24  De Gans/Cleveringa/Jagerman 1989.
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Voor een toekomstig nader onderzoek van het dal en de daarin aanwezige bodems, 

zou met behulp van nader sedimentologisch onderzoek, (OSL/14C-)dateringen en 

pollenanalyses inzicht kunnen worden verkregen in de ontstaanswijze van het dal, 

zowel in de processen die ten grondslag lagen aan de opvulling als de fasering daarvan. 

De ouderdom en ontstaanswijze van de bodems maken ook duidelijk in welke niveaus 

eventueel archeologische vondsten kunnen worden verwacht. Ook inzicht in de 

paleo-vegetatie in en rondom het dal, kan informatie leveren over de datering en het 

gebruik van het landschap ter plaatse.

Figuur 5.1 
Bodemopbouw in het westen van deeltraject 
4.4, profiel 14. Onderin matig grof zand (3C) 
en er boven matig fijn zand (2C). Bovenin 
heeft zich een bodem ontwikkeld (Bs horiz-
ont). Het bovenste deel van het profiel wordt 
gevormd door de bouwvoor (Ap).

Figuur 5.2 
Bodemopbouw in het oosten van deelt-
raject 4.4, profiel 22. Er is sprake van twee 
bodemniveaus (1BH/ 1C & 2AB/ 2C), met in de 
humeuze top van de onderste bodem (2AB) 
sporen van cryoturbatie. 
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Figuur 5.3 
Mogelijke fasering van de dalvulling ter hoog-
te van deeltraject 4.4 (profielen 13 t/m 22).

Figuur 5.4 
Bodemopbouw in het centrale deel van 
deeltraject 4.4, profiel 16. Er is sprake 
van drie bodemniveaus (1AE/1BC, 
2A/2B/ 2C & 3A/3EB/3C). 

Figuur 5.5 
Niveaus met bodemvorming in deeltraject 
4.4 (profielen 13 t/m 22), afgebeeld op de 
mogelijke fasering van de dalvulling, zoals 
weergegeven in Figuur 5.3.
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5.1.2 Bodemopbouw deeltraject 5.3

Trajectdeel 5.3 bevindt zich ten noordoosten van 4.4, aangrenzend aan de oostflank 

van hetzelfde dal als trajectdeel 4.4. De onderzijde van het profiel bestaat hier uit goed 

gesorteerd siltarm geel zand, dat naar boven toe bruingeel van kleur wordt (Figuur 

5.6). Daarnaast heeft het door bioturbatie een gevlekt uiterlijk gekregen. Daarboven 

bevindt zich een laag bruin en donker gevlekt, doorworteld siltarm zand, waarschijnlijk 

een oude bouwvoor. De grens tussen het bruingele siltarme zand en het daarboven 

aanwezige pakket is zeer scherp (erosief). Onder deze erosieve grens hebben we te 

maken met de restanten van een podzolprofiel (BC- en C-horizont). Op de begraven 

bouwvoor is een grindhoudend, bruingeel tot grijsgeel en humusarm pakket zand 

aanwezig. Het is aannemelijk dat het humusarme grindhoudende pakket op de oude 

bouwvoor afkomstig is van een afgraving of uitgraving, zoals die bijvoorbeeld nodig 

was om het direct ten zuidwesten van het trajectdeel aanwezige tunneltje onder de 

A12 aan te leggen.

5.2 Sporen 

5.2.1 Deeltraject 4.4

In het zuidelijke deel van put 3 zijn direct onder de 25 cm dikke bouwvoor twee (ca. 20 

cm brede) mogelijke greppels aangetroffen (Figuur 5.7). De rest van deze put noch de 

vakken binnen dit deeltraject heeft grondsporen opgeleverd. De greppels liggen 70 cm 

uit elkaar en zijn ca. 15 cm diep (tov sporenvlak) en hebben een oost-west oriëntatie 

(parallel aan de A12). De sporen zijn opgevuld met humeuze grond vergelijkbaar met 

Figuur 5.6 
Bodemopbouw in deeltraject 5.3, profiel 3.
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de huidige bouwvoor en hebben een scherpe begrenzing met het onderliggende zand. 

Op basis hiervan worden de greppels geïnterpreteerd als sub-recente sporen (mogelijk 

betreft het karrensporen). Op historische kaarten zijn echter geen aanwijzingen dat er 

een pad zou hebben gelopen. 

5.2.2 Deeltraject 5.3

Put 1 en 4 hebben geen archeologische sporen opgeleverd. 

5.3 Specialistische onderzoeken

In totaal zijn er 44 vondsten aangetroffen waarvan 21 vuurstenen artefacten en 

23 aardewerkfragmenten (tabel 5.1). Het merendeel van het vuursteen (18 stuks) 

is afkomstig van trajectdeel 5.3 (Figuur 5.8) en 1 artefact is aangetroffen in vak 23 

(trajectdeel 4.4). Het aardewerk is, behoudens een stuk in trajectdeel 5.3 (vak 12), 

afkomstig uit put 3 (trajectdeel 4.4). De scherven zijn aangetroffen in vak 23 en in de 

directe omgeving daarvan, verspreid over een oppervlakte van ca. 3 bij 3 meter. 

Trajectdeel Categorie Aantal Gewicht

5.3 vuursteen 20 34,4

  aardewerk prehistorisch handgevormd 1 7,4
4.4 vuursteen 1 0,4
  aardewerk prehistorisch handgevormd 22 395

  totaal 44 437,2

5.3.1 Aardewerk25 

Het aardewerk van trajectdeel 4.4 is met gebroken kwarts gemagerd, handgevormd 

versierd aardewerk. De versiering bestaat uit nagelindrukken: vlakke nagelindrukken 

afgewisseld met aaneengesloten nagelindrukken waardoor er een lijn ontstaat (Figuur 

25  Determinatie door drs. L. Meurkens (Archol).
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Figuur 5.7 
Put 3 met de ligging van de twee 
aangetroffen greppels.

Tabel 5.1 
Vondstaantallen en –gewichten.
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5.9). Onder de scherven bevindt zich 1 randfragment (fragment links boven op foto) 

waarop de aanzet naar een versiering zichtbaar is, waaruit geconcludeerd wordt dat 

de versiering tot 1 of 2 cm onder de rand doorloopt. De scherven zijn vermoedelijk 

afkomstig van 1 pot (er is 1 passer gevonden) met een grote diameter (exacte grootte 

is echter niet te achterhalen). 

Op basis van de versiering wordt het aardewerk als potbekeraardewerk 

geïnterpreteerd: Klokbekercultuur of Wikkeldraadbekercultuur (resp. laat 

neolithicum-B of vroege bronstijd).

In vak 12 (trajectdeel 5.3 en fig. 5.8) is een kleine (2 x 2 cm – 3,8 gr) versierde licht 

afgeronde dunwandige (4 mm) aardewerkscherf aangetroffen. De versiering bestaat 

uit een zone van groefversiering met een visgraatpatroon die aan beide zijden wordt 

afgegrensd door een horizontale groef. Op basis van de versiering wordt de scherf 

gedateerd in de laat neolithische klokbekerperiode.26

5.3.2 Vuursteen27

In totaal zijn er 21 vuurstenen artefacten aangetroffen (fig. 5.10). Onder het materiaal 

bevinden zich voornamelijk afval stukken of afslagen en ook 2 klingen en een 

spitsfragment (A-spits – fig. 5.10 rechts onder). Op basis van de uiterlijke kenmerken 

van het materiaal wordt de herkomst van het materiaal als noordelijk vuursteen 

aangeduid. 

26  Vergelijk klokbeker uit graf in ‘het rooie dorp’ afgebeeld in Drenth en Hogestijn 2007 (fig. 38). 
27  Determinatie door dr. S. Knippenberg (Archol).

Put 4

12

Put 4

Put 1

12

111

113

115

108

101

Aantal vuursteen per vak
13

3
2

179640

179635

179635

179640

179640

44
82

15

44
82

15

N

2.5m0

Verstoord

Boomstronk
Boomstronk Boomstronk

N:\Lopende Projecten\1538 IVO-DO Verbreding A12\2.uitwerking\1.sporen en structuren\mapinfo\Workspaces\Aantallen_vuursteen.wor (5-4-2017)

Kabels

0

Figuur 5.8
 Verspreiding van het vuursteen in trajectdeel 
5.3.



Wijde VeldWeg    27

De datering van het materiaal is op basis van het lage aantal werktuigen lastig vast 

te stellen. Op basis van typologische kenmerken van de klingen en de spits wordt het 

materiaal voorlopig in het mesolithicum gedateerd. 

Figuur 5.9 
Overzichtsfoto van het potbekeraardewerk 
trajectdeel 4.4 (vnr. 20, schaal 1:2).

Figuur 5.10 
Overzichtsfoto van vuurstenen artefacten. 
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Conclusie en beantwoording onderzoeksvragen

6.1 Conclusie

Op basis van de vondsten aangetroffen tijdens het booronderzoek, uitgevoerd door 

Econsultancy, werden op beide trajectdelen (4.4 en 5.3) archeologische vindplaatsen 

verwacht.28 Om een beter beeld te krijgen van de exacte locatie en de aard en omvang 

van de vindplaatsen is besloten een waarderende proefputtenputten uit te voeren op 

de delen die bij de geplande werkzaamheden verstoord zouden worden. 

Tijdens het booronderzoek in trajectdeel 4.4 is op de westelijke flank naar het 

Renkumse beekdal toe een fragment vuursteen aangetroffen. De geplande 

werkzaamheden, zoals de verbreding van de snelweg en de aanleg van een wildtunnel 

onder de snelweg, leveren een verstoring van het beekdal op. Derhalve heeft het 

onderhavige onderzoek zich daarop gericht. 

De opvulling van de geul is dermate grillig van karakter (grote verschillen in 

bodemopbouw op korte afstand van elkaar) dat het voor de onderzoekers maar 

beperkt mogelijk is gebleken een beeld van de landschappelijke opbouw te krijgen. Een 

van de vakken aan de oostzijde van het beekdal heeft archeologische vondsten (goed 

geconserveerde laat neolithische of vroege bronstijd aardewerkscherven) opgeleverd. 

In de aangelegde proefsleuven ter hoogte van dit aardewerk is tevergeefs gezocht naar 

mogelijk geassocieerde grondsporen. 

Op basis van de goede conditie van de aardewerkscherven is het waarschijnlijk dat ze 

in-situ liggen. 

Tijdens het booronderzoek in trajectdeel 5.3 is op een aantal locaties archeologisch 

vondstmateriaal aangetroffen maar slechts één van deze boringen (nummer 271) 

bevindt zich binnen het uiteindelijke tracébesluit. 

De bodem bestaat uit een dekzandpakket waarin zich een podzolbodem heeft 

gevormd. Deze bodem is vermoedelijk bij de aanleg van de snelweg grotendeels 

verstoord en alleen een deel van de B/C-horizont is nog intact. Deze wordt afgedekt 

door een circa 20 cm dik pakket volledig omgewoeld zand (vermoedelijk de vermengde 

A-, E- en B-horizonten). Dit pakket is op haar beurt afgedekt door verschillende lagen 

puin en grond. De dikte van de opgebrachte grondlagen neemt toe in oostelijke 

richting. 

Ter hoogte van boring 271 zijn in vak 12 en een aantal omliggende vakken 

vuursteenartefacten aangetroffen. De overige vakken hebben geen vondstmateriaal 

opgeleverd. De verspreiding van het materiaal is zeer gering. Vak 12 heeft 13 artefacten 

opgeleverd terwijl in de aansluitende vakken nr. 101 en 108 en iets verder gelegen vak 

111 zijn respectievelijk 2 en 3 vuursteen artefacten zijn aangetroffen. De vakken 11, 113 

en 115 hebben geen vondsten opgeleverd. 

De goede conditie van de vuursteen artefacten duidt er op dat de vuurstenen niet over 

een lange afstand zijn getransporteerd en mogelijk in-situ liggen. Gezien de zeer lage 

vondstaantallen en het ontbreken van meerdere archeologische indicatoren wordt de 

interpretatie bemoeilijkt. 

28  Ten Broeke 2012.

6
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6.2 Beantwoording onderzoeksvragen

- Wat is de bodemopbouw en waar zijn er aanwijzingen voor (sub-) recente bodemver-

storingen? Waaruit bestaan deze aanwijzingen? 

In trajectdeel 4.4 bestaat de bodemopbouw uit eolische/ periglaciale afzettingen die 

de opvulling van een droogdal vormen. Het zand erboven kan als dekzand worden 

geïnterpreteerd of mogelijk perifluvioglaciale afzettingen. In het centrale deel van de 

dalopvulling bevinden zich een drietal niveaus met bodemvorming. In dit deel van het 

plangebied zijn geen aanwijzingen voor (sub)recente verstoringen of het zouden de 

twee kleine parallelle greppeltjes moeten zijn.

Ter hoogte van trajectdeel 5.3 is de bodem met name in het oostelijke deel tot 1 

tot 2 m beneden maaiveld verstoord. Onder het ophogingspakket bevindt zich een 

dekzandpakket waarin de restanten van een podzolprofiel aanwezig zijn (BC-horizont). 

In het westelijke deel is de afdekkende laag op de BC-horizont een stuk minder (enkele 

decimeters), maar heeft de aanleg van de Wijde Veldweg, de snelweg A12, de kabel 

langs de A12 en de boomwortels een verstorende werking op de ondergrond gehad. 

Slechts kleine delen van het plangebied zijn niet verstoord.

- Indien archeologische lagen en/of vondsten aanwezig zijn; op welke diepte bevinden 

deze zich en wat is de landschappelijke en bodemkundige context ervan? 

Binnen deeltraject 4.4 is het vondstmateriaal aangetroffen op 19,88 m +NAP en voor 

deeltraject 5.3 bevond het zich op een diepte van 21,80 m en 21,55 m+NAP. Voor beide 

trajectdelen geldt dat de vondsten in de B- en B/C-horizont zijn aangetroffen

- Waaruit bestaan de archeologische resten en/of sporen? 

De aangetroffen vondsten betreft enkele mogelijk mesolithisch gedateerde vuurstenen 

artefacten en laat-neolithische /vroege bronstijd aardewerkscherven (zie ook verder). 

Archeologische sporen zijn nauwelijks aangetroffen. In put 3 zijn twee smalle en 

ondiepe greppels of karrensporen aangetroffen. De sporen zijn sub-recent.

- Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, welke artefacten, werktuigen en typen? 

Wat is hun typologische datering en verspreiding? Wat is te zeggen over de herkomst 

van de gebruikte grondstoffen? 

Er zijn 21 fragmenten vuursteen en 23 aardewerkscherven verzameld. Het 

meeste aardewerk behoort tot één pot: potbekeraardewerk uit de Klokbeker- of 

Wikkeldraadcultuur (laat neolithicum B of vroege bronstijd). Daarnaast is een scherf uit 

de laat neolithische klokbeker periode gevonden. Over de herkomst is niets te zeggen.

Het vuursteen bestaat voornamelijk uit stukken afval en afslagen. Daarnaast zijn 

ook twee klingen en een spitsfragment gevonden. Het materiaal betreft noordelijk 

vuursteen en dateert waarschijnlijk uit het mesolithicum.

- Specifiek, wat is de typologische en technologische samenstelling en verspreiding van 

de stenen artefacten? 

Het merendeel van het vuursteen is afkomstig van trajectdeel 5.3. Eén artefact is 

aangetroffen in trajectdeel 4.4. Zie verder bovenstaande vraag.
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- Welke dierlijke en plantaardige voedselbronnen zijn gebruikt (voor zover hier wat over 

te zeggen is wanneer verbrand/verkoold materiaal worden gevonden direct buiten de 

beekdalzone en/of volledig gaaf materiaal in de gereduceerde zone van de beekdalaf-

zettingen (onverteerd, niet vergaan)? 

Deze vraag kan niet worden beantwoord. Er is geen botanisch- of zoölogisch materiaal 

aangetroffen.

- Welke vondstconcentraties zijn op welke criteria te onderscheiden? Zijn deze te 

interpreteren als afzonderlijke sites/activiteitenzones? Wat is de verspreiding van 

de diverse artefacttypen en werktuigen (van vuursteen, natuursteen en eventuele 

andere grondstoffen) hierbinnen? Wat is de relatie tussen vondstconcentraties/mobilia 

en grondsporen/structuren? Wat is de omvang van de afzonderlijke sites/activitei-

tenzones, functie (gelet op grondsporen, organische en anorganische vondsten) en 

(typologische) datering? 

Er zijn twee zones aangetroffen waarin vondsten aangetroffen zijn. De aantallen zijn 

echter laag waardoor er nauwelijks van concentraties te spreken valt. Beide zones 

meten circa 3 x 3 m. In tracédeel 4.4 bestaat de ‘concentratie’ uit één vuurstenen 

artefact en 22 scherven aardewerk. Het aardewerk dateert in het laat-neolithicum of de 

vroege bronstijd.

De ‘concentratie’ vondsten op trajectdeel 5.3 bestaat uit 20 stukken vuursteen dat 

waarschijnlijk uit het mesolithicum dateert en één scherf uit het laat-neolithicum. Er 

zijn geen sporen aangetroffen uit de perioden waarin de vondsten dateren.

- Als geen uitspraak op het niveau van vondstconcentraties/activiteitenzones 

mogelijk is, wat is dan in algemene zin te zeggen over de aard en datering van de 

vindplaats(en)? 

Niet van toepassing, zie bovenstaande vraag en antwoord.

- Wat is de omvang en ruimtelijke spreiding van de vindplaats(en) zowel in horizontale 

als in verticale zin? 

Beide vindplaatsen hebben in horizontale zin een omvang van circa 3 x 3 m.

Voor deeltraject 4.4 was er geen sprake van een verticale verspreiding. De vondsten 

bevonden zich op 19,88 m +NAP. De vondsten van deeltraject 5.3 kende wel een 

verticale verspreiding en bevonden zich tussen de 21,80 m en 21,55 m+NAP. 

- Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(en)? 

Er zijn geen archeologische sporen aangetroffen en er is sprake van grootschalige 

verstoringen, dus de gaafheid van de vindplaatsen is laag. De conservering is 

middelhoog/ gemiddeld. Er zijn vondsten aangetroffen, maar de aantallen zijn laag en 

er is geen organisch materiaal aanwezig.

- Zijn er ruimtelijk verschillen in de gaafheid van de vindplaats(en), en zo ja wat zijn 

hiervoor de aanwijzingen? 

Nee.
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- Waaruit bestaat de vulling van de verlaten beekgeul in het zuidelijke gelegen traject 

(boring 186 van het eerder uitgevoerde karterend/waarderend booronderzoek binnen 

deeltraject 4.4)? Wat is de potentie van eventueel aanwezige organische sedimenten 

(veen) voor archeobotanisch onderzoek? 

In het verlaten beekdal bevindt zich een drietal niveaus met bodemvorming. Deze 

hebben een hoge potentie voor archeobotanisch onderzoek en vervolgonderzoek 

wordt geadviseerd (zie paragraaf 6.3).

- Welke bijdrage kunnen de vindplaats(en) leveren aan kennislacunes zoals vermeld in 

de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie en eventuele gemeentelijke of regionale 

onderzoeksagenda’s? 

Gezien het ontbreken van sporen en de zeer kleine hoeveelheid aangetroffen 

archeologisch vondstmateriaal dragen deze vindplaatsen niets tot zeer weinig bij aan 

bestaande kennislacunes.

- Op basis van welke criteria zijn archeologische vindplaatsen te classificeren als 

eventueel behoudenswaardig conform KNA 3.2? 

Zie paragraaf 6.3.

6.3 Selectieadvies

6.3.1 Trajectdeel 4.4

De archeologische resten van deze locatie zijn beperkt gebleven tot enkele laat 

neolithische/ vroeg bronstijd aardewerk scherven in een restant van de oude bodem. 

Geassocieerde grondsporen zijn niet aangetroffen. 

Het onderzoek heeft vanwege de drievoudige bodemlagen in het dal van de Renkumse 

beek echter wel interessante vragen opgeroepen met betrekking tot de opvulling van 

dit beekdal.

Op basis hiervan wordt geadviseerd op deze locatie een nader onderzoek uit te 

voeren. Dit onderzoek zou primair  geologisch en bodemkundig van karakter zijn 

zodat er een beter beeld gemaakt kan worden van de ontwikkelingsgeschiedenis van 

de opvulling van het dal (één van de grote onbekende vraagstukken in dit gebied). Te 

denken valt aan de vragen ‘In welke periode is het dal opgevuld en wanneer zijn de 

bodems hierin ontstaan?’ Voor het onderzoek naar de dalopvulling adviseren Archol 

en Vestigia het aanleggen van een 2 m brede proefsleuf haaks op de oriëntatie van 

het beekdal, parallel aan de vakken 14 tot en met 17, en vervolgens het documenteren 

van het volledige profiel van het beekdal en het bemonsteren van de opvulling en de 

verschillende bodems.29

6.3.2 Trajectdeel 5.3

Ter hoogte van boring 271 uit het vooronderzoek van E-consultancy zijn in vak 12 en in 

een aantal omliggende vakken vuursteenartefacten aangetroffen. De overige vakken 

hebben geen vondstmateriaal opgeleverd. Vak 12 heeft 13 artefacten opgeleverd 

terwijl in de aansluitende vakken 101 en 108 en het iets verder gelegen vak 111 slechts 

29  Gezien het feit dat bij de werkzaamheden van Heijmans ten behoeve van de verbreding 
van de A12 en het aanleggen van de faunatunnel geen verstoring van de ondergrond zou 
plaatsvinden is, met instemming van de adviseur van het bevoegd gezag (RCE) afgezien van 
de aanleg van dit profiel. 
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2/3 vuurstenen zijn aangetroffen. De vakken 11, 113 en 115 hebben geen vondsten 

opgeleverd. Tevens liggen rondom de onderzochte locatie diverse recente verstoringen 

zoals een kabelsleuf en het talud van de A12 (met vervuilde grond) aan de zuidzijde, 

een drietal grote boomstronken aan de noordzijde en het uitgegraven wegtracé van de 

Wijde Veldweg direct ten westen van de onderzochte vakken.

Op basis van deze lage vondstaantallen, de dunne spreiding ervan in de uitgegraven 

vierkante meter vakken en de recente verstoringen aan drie zijden van de 

vondstspreiding wordt geadviseerd geen nader onderzoek uit te voeren op deze 

locatie.
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Bijlage I Vondstenlijst

vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor segment opmerking

1RES Zeef Residu 0 1 1 1 5040

2RES Zeef Residu 0 1 2 1 5040

3RES Zeef Residu 0 1 1 11 5030

4RES Zeef Residu 0 1 2 11 5040

5RES Zeef Residu 0 1 3 11 5040

6RES Zeef Residu 0 1 4 11 5040

7RES Zeef Residu 0 1 1 12 5030

8RES Zeef Residu 0 1 1 2 5040

9RES Zeef Residu 0 1 1 3 5040

10RES Zeef Residu 0 1 1 4 5040

11RES Zeef Residu 0 1 2 12 5040

12RES Zeef Residu 0 1 2 2 5045

13RES Zeef Residu 0 1 2 3 5045

14RES Zeef Residu 0 1 2 4 5045

15APH Aardewerk prehistorisch 1 4,3 1 3 12 5040 laat neolitische beker (standvoet- of klokbeker)

15SVU Steen vuursteen 7 16,1 1 3 12 5040

16SVU Steen vuursteen 5 12,3 1 4 12 5045

17RES Zeef Residu 0 1 5 11 5045

18RES Zeef Residu 0 1 5 12 5045

19RES Zeef Residu 0 1 6 11 5050

20APH Aardewerk prehistorisch 22 398,5 3 1 23 5040 Potbeker

20SVU Steen vuursteen 1 0,5 3 1 23 5040

21SVU Steen vuursteen 1 3 4 1 111 5045 1

22RES Zeef Residu 0 4 1 111 5045 2

23SVU Steen vuursteen 1 0,9 4 1 111 5045 3

24RES Zeef Residu 0 4 1 111 5045 4

26RES Zeef Residu 0 4 1 113 5045 1

27RES Zeef Residu 0 4 1 113 5045 2

28RES Zeef Residu 0 4 1 113 5045 3

29RES Zeef Residu 0 4 1 113 5045 4

30RES Zeef Residu 0 4 1 115 5045 1

31RES Zeef Residu 0 4 1 115 5045 2

32RES Zeef Residu 0 4 1 115 5045 3

33RES Zeef Residu 0 4 1 115 5045 4

34RES Zeef Residu 0 4 2 111 5045 1

35RES Zeef Residu 0 4 2 111 5045 2

36RES Zeef Residu 0 4 2 111 5045 3

37RES Zeef Residu 0 4 2 111 5045 4

38RES Zeef Residu 0 4 2 113 5045 1

39RES Zeef Residu 0 4 2 113 5045 2

40RES Zeef Residu 0 4 2 113 5045 3

41RES Zeef Residu 0 4 2 113 5045 4

42RES Zeef Residu 0 4 2 115 5045 1

43RES Zeef Residu 0 4 2 115 5045 2

44RES Zeef Residu 0 4 2 115 5045 3

45RES Zeef Residu 0 4 2 115 5045 4

46RES Zeef Residu 0 4 3 111 5045 1

47RES Zeef Residu 0 4 3 111 5045 2

48RES Zeef Residu 0 4 3 111 5045 3

49RES Zeef Residu 0 4 3 111 5045 4

50RES Zeef Residu 0 4 3 115 5045 1

51RES Zeef Residu 0 4 3 115 5045 2

52RES Zeef Residu 0 4 3 115 5045 3
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vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor segment opmerking

53RES Zeef Residu 0 4 3 115 5045 4

54RES Zeef Residu 0 4 3 113 5045 1

55RES Zeef Residu 0 4 3 113 5045 2

56RES Zeef Residu 0 4 3 113 5045 3

57RES Zeef Residu 0 4 3 113 5045 4

58RES Zeef Residu 0 4 4 111 5050 1

59RES Zeef Residu 0 4 4 111 5050 2

60RES Zeef Residu 0 4 4 111 5050 3

61RES Zeef Residu 0 4 4 111 5050 4

62RES Zeef Residu 0 4 4 115 5050 1

63RES Zeef Residu 0 4 4 115 5050 2

64RES Zeef Residu 0 4 4 115 5050 3

65RES Zeef Residu 0 4 4 115 5050 4

66RES Zeef Residu 0 4 4 113 5050 1

67RES Zeef Residu 0 4 4 113 5050 2

68RES Zeef Residu 0 4 4 113 5050 3

69RES Zeef Residu 0 4 4 113 5050 4

70RES Zeef Residu 0 4 5 111 5050 1

71RES Zeef Residu 0 4 5 111 5050 2

72RES Zeef Residu 0 4 5 111 5050 3

73RES Zeef Residu 0 4 5 111 5050 4

74RES Zeef Residu 0 4 5 113 5050 1

75RES Zeef Residu 0 4 5 113 5050 2

76RES Zeef Residu 0 4 5 113 5050 3

77RES Zeef Residu 0 4 5 113 5050 4

78RES Zeef Residu 0 4 5 115 5050 1

79RES Zeef Residu 0 4 5 115 5050 2

81RES Zeef Residu 0 4 5 115 5050 3

82RES Zeef Residu 0 4 5 115 5050 4

83SVU Steen vuursteen 1 1,2 4 1 101 5045 1

84RES Zeef Residu 0 4 1 101 5045 2

85RES Zeef Residu 0 4 1 101 5045 3

86RES Zeef Residu 0 4 1 101 5045 4

87RES Zeef Residu 0 4 1 108 5045 1

88RES Zeef Residu 0 4 1 108 5045 2

89RES Zeef Residu 0 4 1 108 5045 3

90SVU Steen vuursteen 1 0,1 4 1 108 5045 4

91RES Zeef Residu 0 4 2 108 5045 1

92RES Zeef Residu 0 4 2 108 5045 2

93RES Zeef Residu 0 4 2 108 5045 3

94RES Zeef Residu 0 4 2 108 5045 4

95RES Zeef Residu 0 4 2 101 5045 1

96SVU Steen vuursteen 1 0,2 4 2 101 5045 2

97RES Zeef Residu 0 4 2 101 5045 3

98RES Zeef Residu 0 4 2 101 5045 4

99RES Zeef Residu 0 4 3 108 5045 1

100RES Zeef Residu 0 4 3 108 5045 2

101SVU Steen vuursteen 1 0,1 4 3 108 5040 3

102RES Zeef Residu 0 4 3 108 5045 4

103RES Zeef Residu 0 4 3 101 5045 1

104RES Zeef Residu 0 4 3 101 5045 2

105RES Zeef Residu 0 4 3 101 5045 3

106RES Zeef Residu 0 4 3 101 5045 4

107RES Zeef Residu 0 4 4 108 5050 1

108RES Zeef Residu 0 4 4 108 5050 2

109RES Zeef Residu 0 4 4 108 5045 3

110RES Zeef Residu 0 4 4 108 5045 4

111RES Zeef Residu 0 4 4 101 5050 1
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vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor segment opmerking

112RES Zeef Residu 0 4 4 101 5045 2

113RES Zeef Residu 0 4 4 101 5050 3

114RES Zeef Residu 0 4 4 101 5050 4

115RES Zeef Residu 0 4 5 108 5050 1

116RES Zeef Residu 0 4 5 108 5050 2

117RES Zeef Residu 0 4 5 108 5050 3

118RES Zeef Residu 0 4 5 108 5050 4

119RES Zeef Residu 0 4 5 101 5050 1

120RES Zeef Residu 0 4 5 101 5050 2

121RES Zeef Residu 0 4 5 101 5050 3

122RES Zeef Residu 0 4 5 101 5050 4
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Bijlage II Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving opmerking

1 1 5030 laag E-horizont

1 1 5040 laag B-horizont

1 2 5040 laag B-horizont

1 2 5045 laag BC-horizont

1 3 5040 laag B-horizont

1 4 5040 laag B-horizont

1 4 5045 laag BC-horizont

1 5 5045 laag BC-horizont

1 6 5050 laag C-horizont

3 1 999 karrespoor

3 1 5040 laag B-horizont

4 1 5045 laag BC-horizont

4 2 5045 laag BC-horizont

4 3 5045 laag BC-horizont

4 4 5045 laag BC-horizont

4 4 5050 laag C-horizont

4 5 5050 laag C-horizont
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Bijlage III Profielen

1

profiel: 1538-1
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.651, Y: 448.209, hoogte: 23,34, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 23,34 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s999 talud

110 cm -Mv / 22,24 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: s5045

120 cm -Mv / 22,14 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5050

 Einde boring op 140 cm -Mv / 21,94 m +

profiel: 1538-2
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.654, Y: 448.209, hoogte: 23,36, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 23,36 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: S999 talud

86 cm -Mv / 22,50 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s999 talud, s5020/5030/5040 omgezet

110 cm -Mv / 22,26 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: s5045

120 cm -Mv / 22,16 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5050

 Einde boring op 140 cm -Mv / 21,96 m +

profiel: 1538-3
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.658, Y: 448.209, hoogte: 23,42, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 23,42 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: S999 talud

110 cm -Mv / 22,32 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: s5045

120 cm -Mv / 22,22 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5050

 Einde boring op 140 cm -Mv / 22,02 m +
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2

profiel: 1538-4
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.663, Y: 448.208, hoogte: 23,55, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 23,55 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: S999

90 cm -Mv / 22,65 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s999 talud, S5020/5030/5040 omgezet

158 cm -Mv / 21,97 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: s5045

166 cm -Mv / 21,89 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5050

 Einde boring op 180 cm -Mv / 21,75 m +

profiel: 1538-5
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.667, Y: 448.209, hoogte: 23,31, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 23,31 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s999 talud

108 cm -Mv / 22,23 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s999 A/E/B-hor omgezet

174 cm -Mv / 21,57 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5050

 Einde boring op 210 cm -Mv / 21,21 m +
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3

profiel: 1538-6
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.672, Y: 448.209, hoogte: 23,27, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 23,27 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s999 talud

180 cm -Mv / 21,47 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont
Opmerking: s5020/5030

210 cm -Mv / 21,17 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5040

240 cm -Mv / 20,87 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5045

 Einde boring op 250 cm -Mv / 20,77 m +

profiel: 1538-7
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.677, Y: 448.208, hoogte: 23,22, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 23,22 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s999 talud

230 cm -Mv / 20,92 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5020/5030

250 cm -Mv / 20,72 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5040

270 cm -Mv / 20,52 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5045

 Einde boring op 290 cm -Mv / 20,32 m +
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profiel: 1538-8
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.682, Y: 448.208, hoogte: 23,02, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 23,02 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s999 talud

230 cm -Mv / 20,72 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont
Opmerking: s0520/5030

240 cm -Mv / 20,62 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5040

 Einde boring op 250 cm -Mv / 20,52 m +

profiel: 1538-9
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.687, Y: 448.208, hoogte: 22,80, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 22,80 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeelbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s999 talud

200 cm -Mv / 20,80 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont
Opmerking: S5020/5030

220 cm -Mv / 20,60 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: S5040

230 cm -Mv / 20,50 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: S5045

 Einde boring op 240 cm -Mv / 20,40 m +
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profiel: 1538-10
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.692, Y: 448.208, hoogte: 22,85, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 22,85 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: S999 talud

150 cm -Mv / 21,35 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont
Opmerking: s5020/5030

170 cm -Mv / 21,15 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5040

200 cm -Mv / 20,85 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5045

 Einde boring op 220 cm -Mv / 20,65 m +

profiel: 1538-11
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.643, Y: 448.212, hoogte: 22,93, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 22,93 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s999 talud

60 cm -Mv / 22,33 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s999 talud s5020/5030/5040 omgezet

76 cm -Mv / 22,17 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s999 talud s5030/5040 omgezet

100 cm -Mv / 21,93 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: s5045

133 cm -Mv / 21,60 m +
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5050

 Einde boring op 150 cm -Mv / 21,43 m +
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profiel: 1538-12
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.639, Y: 448.212, hoogte: 22,47, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 22,47 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: s5000

40 cm -Mv / 22,07 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont
Opmerking: s5040

60 cm -Mv / 21,87 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: s5045

92 cm -Mv / 21,55 m +
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5050

 Einde boring op 114 cm -Mv / 21,33 m +

profiel: 1538-13
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.512, Y: 448.159, hoogte: 20,78, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 20,78 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: s5000 bv, H1

30 cm -Mv / 20,48 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont

38 cm -Mv / 20,40 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, enkele Fe-vlekken
Opmerking: humus fibers, H1

68 cm -Mv / 20,10 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: hoekig

80 cm -Mv / 19,98 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgeel, matig grof
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: schuine laag in het profiel

 Einde boring op 104 cm -Mv / 19,74 m +

profiel: 1538-14
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.517, Y: 448.158, hoogte: 20,61, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 20,61 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: s5000 BV

20 cm -Mv / 20,41 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen), enkele Fe-vlekken
Opmerking: H1

62 cm -Mv / 19,99 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: hoekig

80 cm -Mv / 19,81 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: hoekig

 Einde boring op 86 cm -Mv / 19,75 m +
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profiel: 1538-15
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.522, Y: 448.157, hoogte: 20,40, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 20,40 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: H1

20 cm -Mv / 20,20 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, enkele Fe-vlekken

56 cm -Mv / 19,84 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: H1

78 cm -Mv / 19,62 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn

86 cm -Mv / 19,54 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, matig fijn

114 cm -Mv / 19,26 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn

130 cm -Mv / 19,10 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: humus fibers

158 cm -Mv / 18,82 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: hoekig

 Einde boring op 196 cm -Mv / 18,44 m +
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profiel: 1538-16
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.527, Y: 448.157, hoogte: 20,20, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 20,20 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: s5000

12 cm -Mv / 20,08 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, veel dunne zandlagen, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont
Opmerking: horizontale gelaagdheid

26 cm -Mv / 19,94 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

48 cm -Mv / 19,72 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergrijs, matig fijn
Opmerking: H2

64 cm -Mv / 19,56 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

82 cm -Mv / 19,38 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Opmerking: hoekig

88 cm -Mv / 19,32 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Opmerking: humus inspoellaag

94 cm -Mv / 19,26 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn

110 cm -Mv / 19,10 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Opmerking: humus fibers

126 cm -Mv / 18,94 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, zeer fijn
Opmerking: hoekig

 Einde boring op 160 cm -Mv / 18,60 m +

profiel: 1538-17
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.532, Y: 448.156, hoogte: 20,31, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 20,31 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: H1

30 cm -Mv / 20,01 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijsbruin, veel dunne zandlagen, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont
Opmerking: H2

62 cm -Mv / 19,69 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

88 cm -Mv / 19,43 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium

100 cm -Mv / 19,31 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: hoekig humusfibers

 Einde boring op 166 cm -Mv / 18,65 m +
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profiel: 1538-18
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.537, Y: 448.157, hoogte: 20,27, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 20,27 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: s5000

16 cm -Mv / 20,11 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, enkele zandlagen, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont

24 cm -Mv / 20,03 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: hoekig, humusfibers

32 cm -Mv / 19,95 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, veel dunne zandlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

60 cm -Mv / 19,67 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, veel dunne zandlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: schuin gelaagd

 Einde boring op 134 cm -Mv / 18,93 m +

profiel: 1538-19
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.517, Y: 448.166, hoogte: 20,48, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 20,48 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: H1

20 cm -Mv / 20,28 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, enkele zandlagen, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont
Opmerking: H2

40 cm -Mv / 20,08 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

46 cm -Mv / 20,02 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: hoekig, humus fibers

82 cm -Mv / 19,66 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn
Opmerking: H1

104 cm -Mv / 19,44 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: hoekig

118 cm -Mv / 19,30 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Opmerking:  humus fibers

124 cm -Mv / 19,24 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking:  humus fibers

 Einde boring op 150 cm -Mv / 18,98 m +
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profiel: 1538-20
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.521, Y: 448.166, hoogte: 20,10, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 20,10 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: H1

14 cm -Mv / 19,96 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

42 cm -Mv / 19,68 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijsgeel, enkele siltlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

78 cm -Mv / 19,32 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: hoekig

96 cm -Mv / 19,14 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn

118 cm -Mv / 18,92 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn

128 cm -Mv / 18,82 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

136 cm -Mv / 18,74 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn
Opmerking: hoekig

 Einde boring op 160 cm -Mv / 18,50 m +

profiel: 1538-21
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.527, Y: 448.165, hoogte: 20,27, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 20,27 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: H1 s5000

20 cm -Mv / 20,07 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont

32 cm -Mv / 19,95 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

46 cm -Mv / 19,81 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

58 cm -Mv / 19,69 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: hoekig

84 cm -Mv / 19,43 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Opmerking: hoekig

104 cm -Mv / 19,23 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

110 cm -Mv / 19,17 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: hoekig

 Einde boring op 160 cm -Mv / 18,67 m +
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profiel: 1538-22
beschrijver: MG, datum: 23-4-2015, X: 179.531, Y: 448.165, hoogte: 20,19, provincie: Gelderland, gemeente: Ede, opdrachtgever: Rijkswaterstaat, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 20,19 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: s5000

20 cm -Mv / 19,99 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Opmerking: rommelige gelaagdheid aan westkant Bh

40 cm -Mv / 19,79 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: hoekig

66 cm -Mv / 19,53 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: AB-horizont
Opmerking: H2

72 cm -Mv / 19,47 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: hoekig, humusfibers

 Einde boring op 108 cm -Mv / 19,11 m +
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