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Samenvatting

In opdracht van het Waterschap Rivierenland heeft Archol een archeologisch 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor twee locaties 

in Dreumel (gemeente West Maas en Waal). Aanleiding voor het onderzoek is het 

voornemen van het Waterschap Rivierenland om op beide locaties weilanddepots 

aanleggen te voor de tijdelijke opslag van baggerslib. 

De voorgenomen ophoging (ten behoeve van de aanleg van de kades langs de randen 

van beide plangebieden, bedraagt 1,5 meter en overschrijdt de in het bestemmingsplan 

voorgeschreven maximale waarde van 70 cm. Op grond van bovenstaande is het 

waterschap door het bevoegd gezag (gemeente West Maas en Waal) verzocht een 

inventariserend archeologisch onderzoek uit te voeren. 

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

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

was erop gericht om voor het plangebied de bekende archeologische waarden 

te inventariseren en een verwachting op te stellen ten aanzien van onbekende 

archeologische waarden. Het veldonderzoek had tot doel inzicht te krijgen in de 

vormeenheden van het landschap, het toetsen en nader aan scherpen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting en het opsporen van eventueel aanwezige 

vindplaatsen. Op basis hiervan is een advies gegeven over de noodzaak van eventueel 

vervolgonderzoek.

Op basis van het bureauonderzoek gold een (middel)hoge archeologische verwachting 

voor de aanwezigheid van archeologische resten. De resten dateren vermoedelijk 

uit de bronstijd en werden in (de top van) de oeverafzettingen van de aanwezige 

meandergordels (Nieuwe Schans en Dreumel) verwacht. 

Tijdens het verkennend booronderzoek zijn inderdaad de meandergordelafzettingen 

van de Nieuwe Schans (locatie 164) en de Dreumel (locatie 165) aangetroffen. De 

bovenzijde van de beddingzanden is aangetroffen vanaf respectievelijk 1,15 en 1,35 m 

-Mv. Hierboven bevindt zich een dun pakket oeverafzettingen. De meandergordels zijn 

afgedekte door een pakket komklei van 1 à 1,5 meter dikte. 

Het booronderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd, die de aanwezigheid van een 

archeologische vindplaats doen vermoeden. 

Op basis van de onderzoeksresultaten en de voorgenomen ontwikkelingen, kan 

worden geconcludeerd dat bij de uitvoering van de werkzaamheden hoogstwaarschijn-

lijk geen archeologische waarden zullen worden verstoord. Voor de locaties wordt 

in het kader van de voorgenomen bodemingrepen dan ook geen vervolgstap uit het 

proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van het Waterschap Rivierenland heeft Archol een archeologisch 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor twee locaties in 

Dreumel (gemeente West Maas en Waal; Figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek is 

het voornemen van het Waterschap Rivierenland om op beide locaties weilanddepots 

aanleggen voor de tijdelijke opslag van baggerslib. Het betreft depot 164 aan de 

Papesteeg 10 en depot 165 aan de Merenweg. 

De voorgenomen ophoging (ten behoeve van de aanleg van de kades langs de randen 

van de plangebieden, bedraagt 1,5 meter en overschrijdt de in het bestemmingsplan 

voorgeschreven maximale waarde van 70 cm. Op grond van bovenstaande is het 

waterschap door het bevoegd gezag (gemeente West Maas en Waal) verzocht een 

inventariserend archeologisch onderzoek uit te voeren. 

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

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

is erop gericht om voor het plangebied de bekende archeologische waarden 

te inventariseren en een verwachting op te stellen ten aanzien van onbekende 

archeologische waarden. Het veldonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in 

de vormeenheden van het landschap, het toetsen en nader aanscherpen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting. Op basis hiervan volgt een advies over de 

noodzaak van vervolgonderzoek.

Figuur 1.1
 Ligging onderzoekslocaties (rode lijn); inzet: 
ligging in Nederland (bron: Top25 Kadaster).

1
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1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Beide onderzoekslocaties liggen in het buitengebied van de gemeente West Maas en 

Waal, ten zuidoosten van Dreumel (Figuur 1.1). Locatie 164 ligt achter op kavel aan 

de Papeweg 10, tegen de Grote Wetering. Het perceel staat kadastraal geregistreerd 

onder DML02L297. De locatie heeft een omvang van circa 2,5 ha. Locatie 165 ligt 

ten noorden van de Merenweg. Het perceel staat kadastraal geregistreerd onder 

DML02L253. De locatie heeft een omvang van circa 1,2 ha. 

Beide locaties hebben een agrarische functie (bouwland). De plannen van het 

Waterschap Rivierenland voorzien in de aanleg van weilanddepots in verband met de 

tijdelijke opslag van slib/baggerspecie. Daartoe zullen langs de randen van de locaties 

kades worden aangelegd. De kades hebben een maximale hoogte van 1,5 meter. Nadat 

het slib is ingeklonken/opgedroogd zullen de kades weer verwijderd worden. Er worden 

geen graafwerkzaamheden in de bodem uitgevoerd

1.3 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van het Waterschap Rivierenland heeft Archol een archeologisch 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor twee locaties in 

Dreumel (gemeente West Maas en Waal; Figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek is 

het voornemen van het Waterschap Rivierenland om op beide locaties weilanddepots 

aanleggen voor de tijdelijke opslag van baggerslib. Het betreft depot 164 aan de 

Papesteeg 10 en depot 165 aan de Merenweg. 

De voorgenomen ophoging (ten behoeve van de aanleg van de kades, bedraagt 1,5 

meter en overschrijdt de in het bestemmingsplan voorgeschreven maximale waarde 

van 70 cm. Op grond van bovenstaande is het waterschap door het bevoegd gezag 

(gemeente West Maas en Waal) verzocht een inventariserend archeologisch onderzoek 

uit te voeren. 

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

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

is erop gericht om voor het plangebied de bekende archeologische waarden 

te inventariseren en een verwachting op te stellen ten aanzien van onbekende 

archeologische waarden. Het veldonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in 

de vormeenheden van het landschap, het toetsen en nader aan scherpen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting. Op basis hiervan volgt een advies over de 

noodzaak van vervolgonderzoek.

1.4 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. 

De gemeente West Maas en Waal is in dezen de bevoegde overheid die een besluit 

dient te nemen over hoe om te gaan met eventueel aanwezige archeologische 

waarden. Volgens de gemeentelijke verwachtingskaart geldt ten aanzien van beide 

locaties een hoge archeologische verwachting.1 De verwachtingen zijn in het vigerende 

1  Sueur & Oudhof 2013
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‘Bestemmingsplan archeologie West Maas en Waal’ (vastgesteld op 3 december 2015) 

vertaald naar beleidsvoorschriften. 2 

Voor locatie 164 (Papesteeg 10) geldt een dubbelstemming ‘Waarde Archeologie 4’. De 

hierbij horende planregels schrijven voor dat bodemingrepen met een omvang groter 

dan 1000 m2 en dieper dan 150 cm of ophogingen met omvang van meer dan 1.000 m2 

en hoger dan 70 cm vergunningsplichtig zijn. 

Voor locatie 165 (Merenweg) geldt deels een dubbelstemming ‘Waarde Archeologie 

4’ en deels ‘Waarde Archeologie 3’. Voor de laatste categorie schrijven de planregels 

voor dat bodemingrepen met een omvang groter dan 1000 m2 en dieper dan 100 cm 

of ophogingen met omvang van meer dan 1.000 m2 en hoger dan 70 cm vergunnings-

plichtig zijn. 

Om een omgevingsvergunning voor de voorgenomen ontwikkelingen te krijgen, dient 

de initiatiefnemer een rapport te overleggen waarin naar oordeel van de bevoegde 

overheid de archeologische waarde van het plangebied voldoende is vastgesteld. 

Onderhavig onderzoek heeft in het kader van dit proces plaatsgevonden.

Dit rapport betreft een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek, 

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

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

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

archeologische verwachting. Het verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht te 

krijgen in de vormeenheden van het landschap en de gespecificeerde archeologische 

verwachting nader aan te scherpen of controleren. Op basis van de resultaten kan het 

bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 

Soort onderzoek: Bureau- en verkennend booronderzoek (IVO-O)

Projectnaam:

Archolprojectcode: 1771

Archis-zaaknummer: 4587722100

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland (dhr. N. Maat)

Bevoegd gezag: Gemeente West Maas en Waal

Adviseur bevoegd gezag: Omgevingsdienst Rivierenland

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 28-02-2018

Rapport gereed: 15-03-2018

Versie 1.1 definitief 

Goedkeuring bevoegd gezag Ja / Nee

Provincie: Gelderland

Gemeente: Gemeente West Maas en Waal 

Plaats: Dreumel

Locatie depot 164 depot 165

Toponiem: Papesteeg 10 Merenweg/Kavelweg

Kadastrale aanduiding: DML02L297 DML02L253

Centrumcoördinaten: 161.355 / 428.505 159.555 / 429.185

Oppervlakte plangebied: 2,5 ha 1,2 ha

Huidig grondgebruik: bouwland bouwland

Beheer en plaats van documentatie en 
vondsten:

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie Gelderland

2  https://www.ruimtelijkeplannen .nl; Bestemmingsplan Archeologie West Maas en Waal (NL.
IMRO.0668.WMWArcheo-BVA1).

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van verschillende bronnen informatie 

verzameld om inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de (lokale) opbouw 

van de bodem en de sporen die de mens in het landschap heeft achtergelaten. Zo 

zijn verscheidene aardwetenschappelijk kaarten, aanvullende literatuur en historisch 

kaartmateriaal geraadpleegd. Tevens zijn het archeologisch informatiesysteem (Archis) 

en de archeologische waarden- en verwachtingenkaart van de gemeente leiden 

geraadpleegd om de bekende archeologische waarnemingen binnen en direct rondom 

het plangebied in kaart te brengen. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 4.0, protocol 4002.

2.2 Algemeen kader

2.3 Landschappelijk kader

2.3.1 Geologische ontwikkeling

Beide onderzoekslocaties liggen in het centrale rivierengebied dat een lange bewo-

ningsgeschiedenis kent. Aan de basis van het huidige holocene landschap liggen de 

pleistocene afzettingen. Gedurende het Pleniglaciaal (een koude periode, globaal 

73.000-14.500 jaar geleden) gedroeg de Rijn zich als een vlechtend systeem. Binnen 

een brede dalvlakte werden heterogene pakketten (grof) zand en grind afgezet. 

Karakteristiek voor vlechtende riviersystemen is het complexe stelsel van ondiepe 

geulen die de langgerekte zand- en grindbanken omsluiten. De afzettingen worden 

aangeduid als het Laagterras of Kreftenheye-V.3 

Op het koude Pleniglaciaal volgde een relatief korte periode, het Laat Glaciaal (ca. 

14.500-11.500 jaar geleden), waarin warme en koude fasen elkaar afwisselden. Tijdens 

de warme fasen concentreerde de afvoer zich in enkele meanderende hoofdgeulen 

die zich insneden in de onderliggende riviervlakte. Alleen bij hoge waterstanden 

overstroomde de hoger gelegen, oude riviervlakte (Laagterras), waarbij een stevige, 

zandige (kom)klei werd afgezet (Laag van Wijchen).4 

Tijdens de koude fasen veranderden de meanderende rivieren, onder invloed van 

grotere piekafvoeren, weer in vlechtende systemen. De hoofdgeulen, die zich in de 

oude riviervlakte hadden ingesneden, breidden zich uit en vormden een nieuw, lager 

gelegen terrasvlakte; deze wordt aangeduid als Terras X, Kreftenheye-VI of Jonge Dryas 

terras.5 Lithostratigrafisch worden de pleistocene afzettingen gerekend tot de Formatie 

van Kreftenheye.6

In de omgeving van het de onderzoekslocaties bevindt de top van de pleistocene 

afzettingen zich globaal tussen 0 en 1 m -NAP (grofweg 4 à 5 meter -Mv).7 De 

pleistocene afzettingen bevinden zich dan ook ruim buiten het bereik én de scope van 

onderhavig onderzoek.

Eveneens een laat-glaciale ouderdom hebben de rivierduinen die in de omgeving 

voorkomen. De rivierduinen liggen op de hogere delen van het pleistocene rivierter-

3  resp. Pons 1957, Verbraeck 1984
4  Törnqvist et al. 1994
5  resp. Pons 1957, Verbraeck 1984; Berendsen & Stouthamer 2001
6  Busschers & Weerts 2003
7  www.dinoloket.nl

2
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rassenlandschap. De rivierduincomplexen zijn over het algemeen zuidoost-noordwest 

georiënteerd Rivierduinafzettingen worden lithostratigrafisch gerekend tot het 

Laagpakket van Delwijnen van de Formatie van Boxtel.8

De klimaatsverandering die rond 10.000 inzette, zorgde aan het begin van het 

Holoceen voor een snelle stijging van de zeespiegel en een vernatting van het 

pleistocene landschap. De vlechtende systemen kregen blijvend een meanderend 

rivierpatroon en de riviervlakte raakte vanuit het westen geleidelijk opgevuld met 

sediment. De overgang van insnijdende naar accumulerende riviersystemen, d.w.z. 

rivieren die sediment afzetten, vond in de omgeving van beide plangebieden plaats 

rond 6000 jaar geleden. Sindsdien is in de directe omgeving van beide plangebieden 

een tweetal stroomgordels actief geweest: de Nieuweschans en de Dreumel.9 De 

doorgaande opvulling van de riviervlakte zorgde ervoor dat de afzettingen van deze 

rivieren niet alleen naast, maar vooral boven elkaar liggen. 

De holocene riviersystemen kunnen onderverdeeld worden in de geul, de geul-/bed-

dingafzettingen en oeverwal(len). Binnen een meandergordel zijn doorgaans nog 

crevasses of restgeulen aanwezig (Figuur 2.2). In de rivierbeddingen werd hoofdzakelijk 

(grof)zandig materiaal afgezet. Bij hoog water bezonk vlak buiten de geul het 

zwaardere (zandige) materiaal, terwijl het lichtere (kleiige) sediment verder van de 

rivier werd afgezet. Eeuwenlange herhaling van deze sedimentatieprocessen, zorgde 

voor het ontstaan van langgerekte, hoger gelegen oeverwallen langs de randen van 

rivier. Verder weg van de rivier bevonden zich de lager gelegen kommen, waar de fijnste 

sedimentdeeltjes (zware klei) tot bezinking kwamen. In perioden dat er vanuit de rivier 

geen klei werd afgezet vond veengroei plaats in deze komgebieden, die gedomineerd 

werden door moerassen en plassen.10

Bij een doorbraak of overstroming van een oeverwal, ontstonden geultjes die naar het 

lager gelegen komgebied stroomden, zogenaamde crevasses. In en langs deze geultjes 

vond sedimentatie van zand en klei plaats. Lithostratigrafisch worden de holocene 

rivierafzettingen gerekend tot de Formatie van Echteld.11

8  Schokker et al. 2005
9  Berendsen & Stouthamer 2001, Cohen et al. 2012
10  Berendsen 2004
11  Weerts & Busschers 2003

Figuur 2.1 
Schematische doorsnede van een holoceen 
rivierenlandschap met de belangrijkste mor-
fologische eenheden (naar Heunks & Van 
Hemmen 2016).
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2.3.2 Geologie en bodem

De geologische kaart worden voor locatie 164 kom -op geulafzettingen weergegeven 

(code k/g).12 Ter hoogte van locatie 165 worden komafzettingen en kom -op 

geulafzettingen gekarteerd. Beide locaties worden doorsneden door afgedekte 

stroomgordels. 

Op locatie 164 betreft het de meandergordel Nieuwe Schans (Figuur 2.3). Deze rivier 

was actief gedurende het Midden- en Laat Neolithicum (ca. 3000 tot 2200 v. Chr.). De 

zandige meandergordel heeft relatief geringe breedte van 150 meter, de top hiervan 

ligt tussen 2,9 en 2,3 m +NAP (ca. 1,5 à 2 m -Mv).13 

Locatie 165 wordt doorsneden door de meandergordel Dreumel (Figuur 2.3). De rivier 

was actief van het Laat Neolithicum tot in de midden-bronstijd (ca. 2100 tot 1500 v. 

Chr.). De zandige meandergordel heeft relatief geringe breedte van 150 meter, de top 

hiervan ligt tussen 3,0 en 0 m +NAP (ca. 1 tot 4 m -Mv). 

Beide stroomgordels zijn afgedekte met een pakket komklei van 1 à 2 meter. Op de 

landsdekkende bodemkaart (schaal 1:50.000) staat (de omgeving van) beide locaties 

gekarteerd als kalkloze poldervaaggronden van zware klei met grondwatertrap III 

(code Rn44C-III*).14 De bodemkaart van het Land van Maas en Waal uit de jaren 50, 

geeft voor de locaties bruingrijze, roestige komgronden (code Rk2) weer. 15

12  Verbraeck 1984
13  Cohen et al. 2012
14  Stiboka 1973
15  Pons, 1957

Figuur 2.2 
Uitsnede zanddieptekaart 2009 met de onder-
zoekslocaties (rode lijn; bron: Cohen et al. 
2009).
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In overeenstemming hiermee is (de omgeving van) de locatie 164 op de geomorfo-

logische kaart gekarteerd als rivierkomvlakte (code 1M23). De locatie 165 ligt op de 

overgang van de rivierkomvlakte (westelijk) naar een moerassige vlakte (code 2M30; 

oostelijk). 

2.4 Archeologisch en historisch kader 

2.4.1 Gemeentelijk archeologiebeleid

De Gemeente West Maas en Waal heeft in 2013 een archeologische waarden 

en verwachtingskaart laten opstellen.16 Afgaande op het kaartbeeld lijkt dit 

voor de omgeving van de plangebieden een vrijwel één-op-één vertaling van de 

zanddieptekaart te zijn. Locatie 164 heeft volgens de verwachtingskaart een hoge 

archeologische verwachting in verband met de aanwezigheid van dieper gelegen 

stroomgordels. Voor locatie 165 heeft eveneens een hoge verwachting, vanwege de 

aanwezigheid van dieper en ondieper gelegen stroomgordelafzettingen (resp. Waarde 

Archeologie 3 en Waarde Archeologie 4).

2.4.2 Bekende archeologische waarden

Er staan geen AMK-terreinen of archeologische vindplaatsen geregistreerd op beide 

locaties (Figuur 2.4). Ook in de omgeving van locatie 164 staan geen AMK-terreinen 

geregistreerd. Pal ten noorden en noordoosten van locatie 165 ligt een AMK-terrein 

(monumentnummer 381; terrein van hoge archeologische waarde). Het betreft 

rivierduin waarop bewoningssporen (mesolithicum - late middeleeuwen) en een 

grafveld uit de vroege ijzertijd zijn aangetroffen. Ten oosten van deze vindplaats 

ligt nog een drietal AMK-terreinen (monumentnummers 3804, 12589 en 12590). 

De terreinen liggen alle op het rivierduincomplex de Dreumelse Berg en omvatten 

bewoningssporen uit de periode mesolithicum t/m late middeleeuwen (Figuur 2.4).

In de omgeving van locatie 164 staat (binnen een straal van 1 km) slechts een 

vondstmelding geregistreerd. Het betreft een fragment Siegburgaardewerk uit de 

middeleeuwen dat is aangetroffen bij een veldkartering in 1989.17

2.4.3 Eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek 

De afgelopen jaren heeft een aantal archeologische onderzoeken plaats gevonden in 

de directe omgeving van beide locaties. 

Eind jaren 80 is in het Land van Maas en Waal een veldkartering uitgevoerd in verband 

met de (recente) ruilverkaveling/landinrichting Land van Maas en Waal (1989-2017).18 

Hierbij zijn op het AMK-terrein direct ten noorden van locatie 165 enkele (oppervlakte)

vondsten gedaan.19 Het betrof onder meer vuurstenen werktuigen, prehistorisch en 

middeleeuws aardewerk (vondstmeldingen 2974712100 en 2974697100).

Naar aanleiding van de voorgenomen ruilverkavelingswerkzaamheden zijn tussen 2012 

en 2015 verschillende onderzoeken uitgevoerd.20 Hierbij zijn in de directe omgeving 

van de onderzoekslocaties geen vondsten aan het licht gekomen. 

16  Sueur & Oudhof 2013
17  zaakidentieficatienr. 2974826100
18  In de jaren 1949-1962 is de eerste ruilverkaveling Land van Maas en Waal uitgevoerd.
19  Van der Graaf & De Gaauw 1991; zaakidentificatienr. 2042230100.
20  Brijker 2012 (zaakidentificatienr. 2383882100); Van Kappel 2013 (zaakidentificatienr. 

2388386100); Halverstad & Kodde 2015 (zaakidentificatienr. 2390434100).
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De watergang ten zuiden van locatie 164 is onderdeel van de Ecologische 

Verbindingszone Maas en Waal die enkele jaren geleden is aangelegd. Daarbij hebben 

verscheidene archeologische onderzoeken plaatsgevonden.21 Ter hoogte van de 

watergang (Grote Wetering) ten zuiden van locatie 164 zijn de graafwerkzaamheden 

begeleid. Hierbij zijn geen archeologische vondsten of sporen aangetroffen.22

In 2009 is in verband met de natuurontwikkeling rondom de Dreumelse Berg, oostelijk 

van locatie 165, een archeologisch onderzoek uitgevoerd op het rivierduin(complex).23 

Het onderzoek richtte zich op de kwetsbaarheid van aanwezige archeologische resten 

en had niet tot doel nieuwe archeologisch vindplaatsen op te sporen.

2.4.4 Historisch kaartmateriaal 

Historische kaarten uit de 19e eeuw tonen dat de onderzoekslocaties in de natte 

kommen lagen (Polder Dreumel). Het landgebruik bestond vrijwel uitsluitend uit 

grasland. Rondom de Merenweg (locatie 165) lagen verscheidene eendenkooien. 

21  Hanemaaijer 2015 (zaakidentifiecatienr. 2390434100); Spoelstra 2013 (zaakidentifiecatienr. 
2399020100); Wieringa & De Roller 2013 (zaakidentifiecatienr. 2405338100); De Wit & 
Hakvoort 2014 (zaakidentifiecatienr. 2419213100).

22  De Wit & Hakvoort 2014
23  Huizer & Hendrix 2009; zaakidentifiecatienr. 2248652100

Figuur 2.3 
Archeologische gegevens uit de omgeving 
van beide onderzoekslocaties op een uitsnede 
van het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(bron: AHN).
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Tot halverwege de 20e eeuw hebben nauwelijks veranderingen plaatsgevonden in de 

inrichting en verkaveling. Uit de geraadpleegde historische en topografische kaarten 

blijkt dat in geen van beide deelgebieden bebouwing heeft gestaan. 24 

Dit veranderde drastisch in de jaren 50 en 60, toen in het Land van Maas en Waal een 

omvangrijke ruilverkaveling werd uitgevoerd. Hierdoor veranderden grote delen van 

het gebied, met name de komgebieden, drastisch qua topografie. Tot dan toe was 

de bewoning in het rivierengebied nog sterk gekoppeld aan de delen die van nature 

hoger lagen (oeverwallen, rivierduinen e.d.) en bestond er nauwelijks bebouwing in 

het komgebied. De ruilverkaveling Maas en Waal-West (1949-1962) was het eerste 

ruilverkavelingproject waar op grote schaal boerderijen verplaatst werden naar de 

komgebieden.25 De boerderijen aan de Papesteeg dateren uit de eerste helft van de 

jaren 50.26

24  http://www.topotijdreis.nl
25  Van den Bergh 2004
26  https://bagviewer.kadaster.nl

Figuur 2.4 
Tijdstabel.
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2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting

Rivierduinen en hoger gelegen delen van de meandergordels, aangrenzende 

oeverzones en crevasses vormden in het verleden aantrekkelijke locaties voor 

bewoning, beakkering en andere activiteiten. Op de gemeentelijke archeologische 

verwachtingskaarten van West Maas en Waal zijn de (afgedekte) stroomgordels dan 

ook aangeduid als zones met een hoge archeologische verwachting. Op basis van het 

bureauonderzoek kan deze verwachting worden gespecificeerd. 

Ter hoogte van locatie 164 ligt de afgedekte meandergordel van Nieuwe Schans, 

waarvan de actieve periode gedateerd wordt in het Laat-Neolithicum. Ter hoogte van 

locatie 165 betreft het de afgedekte meandergordel van Dreumel, die actief was in de 

Vroege/midden-bronstijd. 

Voor beide meandergordels geldt dat de oevers mogelijk aantrekkelijke bewonings-

plekken waren, totdat deze na verloop van tijd - door de opslibbing van omliggende 

rivieren - te nat werden en overdekt werden met een laag komklei. Vermoedelijk is dat 

in de loop van de bronstijd of het begin van de ijzertijd gebeurd (?). 

Voor beide locaties geldt dan ook (middel)hoge verwachting voor vindplaatsen uit de 

bronstijd. Deze worden verwacht in de top van de oeverafzettingen. 

In principe kan het om alle soorten complextypen gaan: bijv. nederzettingen, 

grafvelden of complexen van economische aard. Eventueel aanwezige nederzettingen 

manifesteren zich naar verwachting als een archeologische laag, bestaande uit kleine 

fragmenten aardewerk, houtskool en/of bot dat vermengd is met oorspronkelijke 

substraat. Omdat beide meandergordels zijn afgedekte met een pakket komklei van 1 

à 2 meter, zullen de resten zeer waarschijnlijk goed geconserveerd zijn. 
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Verkennend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van het booronderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting 

te toetsen en aan te scherpen, door het (1) in kaart brengen van bodemopbouw, 

(2) het vaststellen van eventuele bodemverstoringen en de invloed hiervan op de 

archeologische verwachtingswaarde.

Specifieke vraagstellingen die met het booronderzoek beantwoord dienen te worden 

zijn:

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

- Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?

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

bevinden?

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

archeologische verwachting?

- Zijn er archeologische vondsten (indicatoren) die duiden op de aanwezigheid van een 

vondstrijke vindplaats?

3.2 Methodiek

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

Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.0. Verspreid over de twee locaties zijn 24 boringen 

gezet. De boringen zijn zoveel mogelijk ter hoogte van de randen van de plangebieden 

geplaatst, i.e. de plaats van de op te werpen kades (de redengevende ingrepen). Hierbij 

is uitgegaan van een boorafstand van 50 meter.

De locaties van de boringen (x-, y- en z-waarden) zijn uitgezet en ingemeten met een 

DGPS. De boringen zijn gezet met een Edelmanboor (diameter 7 cm, tot ca. 1 m -Mv) 

en een gutsboor (diameter 3 cm). De maximale boordiepte bedroeg 3,0 m -Mv.27

De boringen zijn in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijving (ASB) en lithologisch conform de NEN 5104.28 De boorprofielen 

zijn als bijlage 1 opgenomen achter in het rapport. Tijdens het veldonderzoek zijn de 

bodemopbouw en de hierin aanwezige lagen beschreven en bestudeerd. Specifieke 

aandacht is besteed aan:

- de aard en kleur van het sediment;

- kalkgehalte;

- aard van de laagovergangen (erosieverschijnselen);

- de genese van de laag;

- de aanwezigheid van bodemhorizonten.

Het opgeboorde materiaal is in het veld door middel van versnijden en verbrokkelen 

met het blote oog gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren 

(zoals houtskool, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). De 

27  Vanwege de weersomstandigheden (strenge vorst) vroor het boormateriaal steeds vast. Het 
was hierdoor praktisch onmogelijk was om de boorstangen te verlengen tot de gewenste 
boordiepte van 4 meter.

28  Nederlands Normalisatie Instituut 1989

3
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gehanteerde methode is geschikt voor het vaststellen van de bodemopbouw en het 

opsporen van archeologische vindplaatsen (vnl. nederzettingen) met een duidelijke 

archeologische laag.29 

Deze methode is niet geschikt voor het opsporen van zeer kleine of vondstarme 

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

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

booronderzoek.

3.3 Resultaten

3.3.1 Locatie 164 (Papesteeg 10)

Bodemopbouw
Aan de basis van de (meeste) boringen bevindt zich een pakket sterk/zwak siltig, matig 

fijn zand met dunne klei- en/of humuslagen; de beddingafzettingen van de Nieuwe 

Schans. De bovenzijde van het zand is aangeboord vanaf 1,35 m -mv (2,9 m +NAP). De 

beddingafzettingen gaan naar boven toe veelal over in een dun pakket oeverafzettin-

gen bestaande uit sterk zandige tot uiterst siltige klei. 

In een aantal boringen (14, 16, 17, 18 en 22) is het beddingzand niet bereikt, deze 

hebben juist een relatief dik pakket oeverafzettingen. In boring 14 is vermoedelijk een 

restgeul aangeboord.

De oeverafzettingen worden afgedekt door een pakket lichtgrijze komklei bestaande 

uit sterk/matig siltige klei. Het pakket heeft een dikte van 1 à 1,5 meter. Op twee 

niveaus hebben zich hierin (donker)grijze laklagen ontwikkeld. De bovenste rond 60 cm 

-Mv en de onderste rond 100 cm -Mv. Alle afzettingen zijn kalkloos.

29  Tol et al. 2012.

Figuur 3.1 
Boorpuntenkaart (locatie 164).
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Archeologie
Tijdens het onderzoek is in één boring een archeologische indicator aangetroffen. Het 
betreft een minuscule spikkel houtskool (<3 mm), die werd aangeboord in boring 15 op 

een diepte van 110 cm - mv.

Houtskool kan weliswaar samenhangen met menselijke activiteiten in het verleden, 

maar kan eveneens een natuurlijke oorsprong hebben (blikseminslag, bosbrand 

e.d.). Wegens het ontbreken van andere archeologische indicatoren en/of van een 

duidelijke concentratie houtskool, is er geen aanleiding om de aanwezigheid van een 

archeologische vindplaats op de locatie te veronderstellen.

3.3.2 Locatie 165 (Merenweg)

Bodemopbouw
Het beddingzand van de Dreumel is aangetroffen in de boringen 1, 2 3 en 5. Het 

bestaat uit zwak/matig siltig, matig fijn zand met dunne klei- en/of humuslagen. 

De bovenzijde bevindt zich tussen 115 en 140 cm -Mv (vanaf 2,8 m +NAP). Het 

beddingzand gaat naar boven toe over in een dun pakket (< 30 cm) oeverafzettingen 

van matige zandige tot uiterst siltige klei. De oeverafzettingen worden afgedekt door 

een pakket komklei. Hierin zijn geen laklagen aangetroffen.

Boring 4 bestaat tot een diepte van 3 meter uit matig/sterk siltige, humeuze klei; 

mogelijk betreft dit een restgeul. Ook in boring 6 is mogelijk een restgeul aangeboord. 

Boringen 7, 8 en 9 bevinden zich net buiten de meandergordel. Tussen circa 1 en 1,5 

m -Mv gaan de komafzettingen (naar beneden toe) over in venige of sterk humeuze 

komafzettingen. Alle afzettingen zijn kalkloos.

Archeologie
Tijdens het onderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

Figuur 3.2 
Boorpuntenkaart (locatie 165).
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Conclusie

4.1 Conclusie

Op basis van het bureauonderzoek gold een (middel)hoge archeologische verwachting 

voor de aanwezigheid van archeologische resten. De resten dateren vermoedelijk 

uit de bronstijd en werden in (de top van) de oeverafzettingen van de aanwezige 

meandergordels (Nieuwe Schans en Dreumel) verwacht. 

Tijdens het verkennend booronderzoek zijn inderdaad de meandergordelafzettingen 

van de Nieuwe Schans (locatie 164) en de Dreumel (locatie 165) aangetroffen. De 

bovenzijde van de beddingzanden is aangetroffen vanaf respectievelijk 1,15 en 1,35 m 

-Mv. Hierboven bevindt zich een dun pakket oeverafzettingen. De meandergordels zijn 

afgedekte door een pakket komklei van 1 à 1,5 meter dikte. 

Tijdens het booronderzoek is een enkele spikkel houtskool aangetroffen; deze wordt 

echter niet beschouwd als aanwijzing voor aanwezige archeologische resten. Eerder 

wordt hieraan een natuurlijke oorsprong toegedicht. Het booronderzoek heeft geen  

aanwijzingen opgeleverd, die de aanwezigheid van een archeologische vindplaats doen 

vermoeden. 

Gelet op de beperkte omvang van de voorgenomen plannen - die bovendien tijdelijk 

van aard zijn -, wordt de kans erg laag geacht dat de voorgenomen ophoging zal leiden 

tot aantasting van het potentieel archeologisch niveau, dat zich rond 1 meter onder 

maaiveld bevindt.

Op basis van de onderzoeksresultaten en de voorgenomen bodemingrepen kan 

worden geconcludeerd dat bij de geplande aanleg van de depots (in het bijzonder 

het aanleggen van de kades) hoogstwaarschijnlijk geen archeologische resten zullen 

worden verstoord. 

4.2 Selectieadvies

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt voor beide locaties in het 

kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de 

Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten 

worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van 

de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding online via ARCHIS 

of het vondstmeldingsformulier).

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente West Maas en 

Waal een formeel besluit. Met betrekking tot deze aanbevelingen dient dan ook 

contact te worden opgenomen met het bevoegd gezag (gemeente West Maas en 

Waal).

4
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging onderzoekslocaties (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (bron: 

Top25 Kadaster).

Figuur 2.1 Schematische doorsnede van een holoceen rivierenlandschap met de 

belangrijkste geomorfologische eenheden (naar Heunks & Van Hemmen 2016).

Figuur 2.2 Opbouw van een meanderende rivier (naar Berendsen 2004).

Figuur 2.3 Uitsnede zanddieptekaart 2009 met de onderzoekslocaties (rode lijn; bron: 

Cohen et al. 2009).

Figuur 2.4 Archeologische gegevens uit de omgeving van beide onderzoekslocaties op 

een uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland (bron: AHN).

Figuur 3.1 Boorpuntenkaart (locatie 164).

Figuur 3.2 Boorpuntenkaart (locatie 165).

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.
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Bijlage 1 Boorkolommen

1

boring: 1771-1
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 159.557,96, Y: 429.241,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 3,96, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 3,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 3,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

110 cm -Mv / 2,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 2,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, weinig plantenresten, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 2,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer fijn, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 0,96 m +NAP

boring: 1771-2
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 159.513,31, Y: 429.218,21, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 3,87, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,87 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs

35 cm -Mv / 3,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

65 cm -Mv / 3,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 2,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen

115 cm -Mv / 2,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 2,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 0,87 m +NAP
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boring: 1771-3
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 159.471,63, Y: 429.195,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 3,82, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,82 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs

35 cm -Mv / 3,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 3,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 2,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen

115 cm -Mv / 2,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dikke humus- en kleilagen, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 2,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 0,82 m +NAP

boring: 1771-4
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 159.498,94, Y: 429.153,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 4,13, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,13 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 3,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

70 cm -Mv / 3,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 3,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 2,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 2,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 1,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,13 m +NAP
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boring: 1771-5
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 159.518,12, Y: 429.124,37, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 4,05, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 3,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

110 cm -Mv / 2,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 2,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 1,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,05 m +NAP

boring: 1771-6
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 159.614,76, Y: 429.142,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 4,02, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 3,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

85 cm -Mv / 3,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: Fe-concreties

100 cm -Mv / 3,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs, kalkloos, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 2,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtblauwgrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)

155 cm -Mv / 2,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: verlandingsafzettingen 
(restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 1,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dikke zandlagen, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: verlandingsafzettingen 
(restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,02 m +NAP
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boring: 1771-7
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 159.565,84, Y: 429.133,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 4,00, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,00 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 3,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 3,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 2,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 1,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,00 m +NAP

boring: 1771-8
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 159.623,58, Y: 429.165,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 3,68, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 3,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: Fe-concreties

50 cm -Mv / 3,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 2,88 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, humusvlekken, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 2,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, veel dunne veenlagen, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 2,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 0,93 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, veel dikke zandlagen, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: verlandingsafzettingen 
(restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 0,68 m +NAP
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boring: 1771-9
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 159.590,12, Y: 429.203,15, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39D, hoogte: 3,80, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 3,80 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 3,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

85 cm -Mv / 2,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 2,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 1,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 1,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, slap, kalkloos, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 0,80 m +NAP
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boring: 1771-10
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 161.399,38, Y: 428.602,37, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39G, hoogte: 4,22, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 3,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 3,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 3,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 3,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 3,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 2,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

160 cm -Mv / 2,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 2,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 2,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,22 m +NAP
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boring: 1771-11
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 161.352,86, Y: 428.584,48, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39G, hoogte: 4,18, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,18 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 3,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 3,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 3,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 3,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 3,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

125 cm -Mv / 2,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen

145 cm -Mv / 2,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 2,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele humus- en zandlagen, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 1,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,18 m +NAP
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boring: 1771-12
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 161.305,80, Y: 428.566,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39G, hoogte: 4,17, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,17 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 3,82 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 3,57 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 3,42 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 3,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 3,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 2,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen

150 cm -Mv / 2,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 2,17 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,17 m +NAP

boring: 1771-13
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 161.259,55, Y: 428.547,83, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39G, hoogte: 4,14, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,14 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 3,84 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 3,54 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 3,44 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 3,34 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 3,14 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

135 cm -Mv / 2,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 2,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,14 m +NAP
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boring: 1771-14
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 161.280,05, Y: 428.502,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39G, hoogte: 4,15, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,15 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 3,85 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 3,55 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 3,45 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 3,35 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 3,10 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 2,85 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtblauwgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 2,65 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 2,15 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, enkele zandlagen, weinig plantenresten, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,15 m +NAP

boring: 1771-15
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 161.300,31, Y: 428.456,75, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39G, hoogte: 4,19, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,19 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 3,84 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 3,54 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 3,34 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

110 cm -Mv / 3,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool

115 cm -Mv / 3,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

155 cm -Mv / 2,64 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 1,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,19 m +NAP
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boring: 1771-16
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 161.321,89, Y: 428.409,25, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39G, hoogte: 4,12, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,12 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 3,77 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

70 cm -Mv / 3,42 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 3,32 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 3,22 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

115 cm -Mv / 2,97 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 2,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 2,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijs, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,12 m +NAP

boring: 1771-17
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 161.367,56, Y: 428.429,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39G, hoogte: 4,14, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,14 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 3,79 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

55 cm -Mv / 3,59 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 3,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 3,29 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 2,94 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 2,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 2,44 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 1,74 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 1,64 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,14 m +NAP



PaPesteeg 10 / Merenweg/Kavelweg   37

11

boring: 1771-18
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 161.412,94, Y: 428.449,29, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39G, hoogte: 4,26, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,26 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 3,91 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

65 cm -Mv / 3,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, matig slap, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 3,46 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 3,36 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 2,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

145 cm -Mv / 2,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 2,66 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 1,86 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,26 m +NAP

boring: 1771-19
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 161.452,66, Y: 428.466,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39G, hoogte: 4,30, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,30 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 3,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

70 cm -Mv / 3,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 3,50 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 3,35 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

125 cm -Mv / 3,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 2,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

200 cm -Mv / 2,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 1,60 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,30 m +NAP
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boring: 1771-20
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 161.436,10, Y: 428.509,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39G, hoogte: 4,19, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,19 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 3,74 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 3,54 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 3,34 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 2,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 2,49 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 1,79 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,19 m +NAP

boring: 1771-21
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 161.417,37, Y: 428.555,93, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39G, hoogte: 4,13, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,13 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 3,78 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

70 cm -Mv / 3,43 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

105 cm -Mv / 3,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 2,38 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 2,03 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 1,73 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,13 m +NAP



PaPesteeg 10 / Merenweg/Kavelweg   39
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boring: 1771-22
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 161.350,07, Y: 428.529,31, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39G, hoogte: 4,20, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,20 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 3,80 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

105 cm -Mv / 3,15 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 2,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 2,70 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 1,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 1,55 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin, enkele zandlagen, spoor plantenresten, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,20 m +NAP



40 PaPesteeg 10 / Merenweg/Kavelweg
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boring: 1771-23
beschrijver: GDB/SBE, datum: 28-2-2018, X: 161.370,72, Y: 428.484,28, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39G, hoogte: 4,27, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, 
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 4,27 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 3,92 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

55 cm -Mv / 3,72 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 3,57 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 3,47 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

110 cm -Mv / 3,17 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

125 cm -Mv / 3,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 2,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 2,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 2,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,27 m +NAP



Rom
einse resten in de polder Een Archeologische Begeleiding in Polder Achthoven te Leiderdorp

S. Baas

368


	voorkant
	Rapport 404_binnenwerk_v1
	achterkant

