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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

De gemeente Utrechtse Heuvelrug kent een bijzondere en een lange 

bewoningsgeschiedenis. De oudste sporen van menselijke activiteit gaan terug tot 

meer dan 30.000 jaar geleden. De gunstige bewoningscondities van met name de 

flanken van de Heuvelrug hebben door de tijd heen een grote aantrekkingskracht 

uitgeoefend. Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn bewoningssporen uit alle 

archeologische perioden aanwezig. Het is van belang zorgvuldig met dit bijzondere 

archeologische erfgoed om te gaan. Sinds 2007 ligt de verantwoordelijkheid voor 

bescherming van archeologisch erfgoed bij gemeenten. De gemeente Utrechtse 

Heuvelrug heeft bij de ontwikkeling van het archeologiebeleid de balans gezocht 

tussen bescherming van archeologische waarden en ruimte geven voor ontwikkeling. 

In 2010 is de archeologische beleidskaart vastgesteld door de gemeenteraad met het 

verzoek de gemaakte beleidskeuzes na 2 jaar te evalueren. Bij de evaluatie in mei 

2012 is duidelijk naar voren gekomen dat de grafheuvels, de bijzondere prehistorische 

grafmonumenten waar de Utrechtse Heuvelrug als regio bekend om staat, niet 

voldoende kunnen worden beschermd onder de huidige beleidsregels. De enige 

passende beschermingswijze voor dit specifieke funeraire erfgoedtype is onder de 

huidige wetgeving een monumentenstatus.

De aanleiding voor het onderhavige onderzoek vloeit rechtstreeks voort uit een 

inventarisatie en evaluatie die de universiteit Leiden heeft uitgevoerd in opdracht van 

de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht.1 Hierbij is een bureaustudie 

uitgevoerd naar 259 Archis-meldingen van grafheuvels binnen de gemeentegrenzen. 

Op basis van de gegevens in Archis, de informatie uit eerdere rapporten en het lokale 

reliëf zoals te zien op de AHN 2 zijn al deze meldingen tegen het licht gehouden. 

Uit het onderzoek is gebleken dat er zeker 65 hiervan aan te wijzen zijn als 

prehistorische grafheuvels, en dat het merendeel hiervan aangemerkt is als 

AMK-terrein. 

Maar voor 119 heuvels is niet duidelijk of om antropogene ophogingen gaat, en 

hoe oud deze heuvels precies zijn. Er is geen onderzoek naar gedaan, en er kan 

alleen op uiterlijk reliëf afgegaan worden. Het merendeel van deze 119 mogelijke 

grafheuvels worden momenteel niet afdoende beschermd binnen de beleidsregels 

van de gemeente. En het is dan ook de wens van de gemeente om deze mogelijke 

grafheuvels gefundeerd op te nemen in de beleidsregels. Daartoe is het initiatief 

genomen om de potentiële grafheuvels te laten onderzoeken door de Faculteit der 

Archeologie van de Universiteit Leiden. In mei 2015 heeft een eerste inventarisatie 

van 42 mogelijke grafheuvels plaatsgevonden te Doorn-Hoog Moersbergen. Deze 

eerste karteringscampagne was met name gericht om meer informatie te verkrijgen 

van niet enkel de heuvels zelf, maar ook het gebied in de nabijheid van deze mogelijke 

grafmonumenten. Dit zal in de toekomst helpen in het waarderen van grafheuvel 

monumentterreinen in het algemeen.2

In november 2016 zijn twaalf heuvels of ophogingen onderzocht. De heuvels liggen in 

het bosgebied tussen Amerongen en Leersum. Daarnaast heeft eveneens onderzoek 

plaatsgevonden naar de ligging van een groot raatakkercomplex dat zich in het 

centrale deel van het plangebied bevond.

1  Bourgeois 2014.
2  Bourgeois & Louwen 2015, 6-9; Bourgeois et al. 2015.
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In de periode van 27 t/m 30 november 2017 heeft Archeologisch Onderzoek Leiden 

BV in samenwerking met de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden een 

waardestellend booronderzoek (IVO-O) uitgevoerd om de aard van de tien heuvels/

ophogingen vast te stellen die gelegen zijn in de gebieden Leersum-Zuilensteinsche 

bos en Amerongen–Amerongse berg.

1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied is gelegen op de Utrechtse Heuvelrug in het Zuilensteinsche 

bos-Zuid ten noorden van Amerongen en ten noordwesten van Amerongen op de 

Amerongse berg. Het onderzoeksgebied bestaat voornamelijk uit een gemengd loof- 

en naaldbomenbos. Door het onderzoeksgebied zijn beukenlanen aangelegd. Ook zijn 

er percelen met heide/gras-begroeiing. 

Binnen het onderzoeksgebied zijn in Archis 10 mogelijke grafheuvels aangemeld 

die onderzocht dienen te worden. De grafheuvels liggen verspreid over het gehele 

onderzoeksgebied (Figuur 1.1). Op de hoogtekaart (AHN2) waarop het micro reliëf van 

de bodem goed te zien is zijn ook de mogelijke grafheuvels zichtbaar. De te verkennen 

vermoedelijke grafheuvels zijn bijna allemaal gelegen op de Amerongse berg. Eén 

vermoedelijke grafheuvel ligt in het gebied van het Zuilensteinsche bos.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 2006 doet de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden onderzoek 

naar het ontstaan en de omvang van prehistorische grafheuvellandschappen. 

Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied Amerongen met 
bekende grafheuvels alsmede de te onder-
zoeken heuvels.
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Dit project o.l.v. dr. David Fontijn, en later, Quentin Bourgeois heeft geleid tot 

verschillende opgravingen en wetenschappelijke onderzoeksprojecten met o.a. 

opgravingen bij Rhenen-Elsterberg3, in Apeldoorn4; in Oss5 en Slabroek6; een 

internationaal onderzoeksproject Ancestral Mounds7 dat geresulteerd heeft in 

verschillende proefschriften.8 

Een van de belangrijkste thema’s waar het project zich nu op concentreert zijn met 

name de latere fases in de grafheuveltraditie, met o.a. een onderzoek naar het 

grafritueel in urnenvelden9, alsook onderzoek naar wat er zich afspeelt in de terreinen 

om de grafheuvels heen.10

Als 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. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem 

wordt verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen 

waaruit de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. 

Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch 

vooronderzoek. Het onderhavige onderzoek komt echter niet direct voort uit een 

plantechnische ontwikkeling waarbij een deel van het plangebied wordt verstoord. Het 

onderzoek komt voort uit de wens van de gemeente om haar erfgoed beter in kaart te 

brengen en indien nodig haar erfgoedbeleid daarop aan te passen. Het vooronderzoek 

is opgebouwd uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) en een eventueel 

inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan daardrapportages. 

Het vooronderzoek is reeds uitgevoerd in het kader van een grootschalige analyse van 

funeraire monumenten) met name grafheuvels) op de Utrechtse Heuvelrug.11

Dit rapport betreft de verslaglegging van het inventariserend veldonderzoek, 

waarderende fase (IVO-o) van de campagne uit 2017. Het waarderend booronderzoek 

is er op gericht inzicht te krijgen in de aard van diverse heuvels of ophogingen in het 

landschap.

3  Fontijn 2010.
4  Fontijn et al. 2011; Fontijn & Louwen in prep.
5  Fontijn et al. 2013.
6  Van Wijk & Jansen 2007; Jansen in prep.
7  Fontijn 2007.
8  Bourgeois 2013; Doorenbosch 2013.
9  Louwen in prep.
10  Louwen et al. in prep.
11  Bourgeois 2014.
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Soort onderzoek: Waarderend Inventariserend Onderzoek - Overig

Projectnaam: Leersum-Zuilensteinsche bos en Amerongen-Amerongse berg

Archolprojectcode: GOL1725

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv / Faculteit der Archeologie, 

Universiteit Leiden

Periode van uitvoering veldwerk: 27-11 t/m 30-11-2017 

Periode van uitvoering uitwerking: Augustus 2018

Provincie: Utrecht

Gemeente: Utrechtse Heuvelrug

Plaats: Leersum & Amerongen

Toponiem: Zuilensteinsche bos en Amerongse berg

Coördinaten gebied: NW: 159.870/447.320

NO: 163.020/447.330

ZW: 160.560/445.700

ZO: 162.760/445.200

Opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Bevoegd gezag: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Adviseur bevoegd gezag: Drs. A. Luksen-IJtsma (gemeente Utrechtse Heuvelrug)

ARCHIS-zaaknummer 4575718100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Depot van provincie Utrecht

Geomorfologie: Hoge stuwwal

Bodem: Holtpodzolgronden in grof zand, en holtpodzolgronden in 

leemarm en zwaklemig fijn zand

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens onderzoeksgebied 
Amerongen.
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2 Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Wanneer we kijken naar het beschermen van archeologisch erfgoed, is een verkennend 

onderzoek een goede manier om meer inzicht te verkrijgen in mogelijke archeologisch 

belangrijke monumenten. Over het algemeen zijn in Nederland van grafheuvels 

vaak alleen de heuvels zelf van een monumentstatus voorzien, maar is de directe 

omgeving onbeschermd. Om te kunnen bepalen wat de grootte en status van een 

monumentterrein rondom een grafheuvel over het algemeen moet voorstellen, is meer 

empirische data en wetenschappelijk inzicht nodig. Dit zal in de toekomst helpen in het 

waarderen van grafheuvel monumentterreinen in het algemeen.12 

Verkennend booronderzoek biedt hiertoe uitkomst aangezien dit ten eerste nauwelijks 

destructief is maar wel meer inzicht verschaft over de gaafheid van de heuvels. In 

het geval van dit onderzoek was een tweede voordeel dat met deze relatief snelle en 

weinig arbeidsintensieve werkwijze de aard van deze heuvels te achterhalen was. 

2.2 Onderzoekskader

Het onderzoek past in een breder kader van onderzoek naar grafheuvellandschappen 

en vindt om vier redenen plaats: 

Wetenschappelijk onderzoek
Inzicht verkrijgen in de aard, omvang, ouderdom en totstandkoming van 

grafheuvellandschappen.

Beleidsadvies m.b.t. monumentbeheer
Gerichter advies m.b.t. de begrenzing en waardering van het terrein met mogelijke 

grafheuvels. 

Ontwikkeling methode grafheuvelprospectie
De gebruikte methodiek van het veldwerk van de faculteit der Archeologie uit 2015 

zal dienen als beginpunt. Deze methode zal gedurende het veldwerk van 2016 worden 

verfijnd en verbeterd met als nevendoel om een leidraad te ontwikkelen voor het 

evalueren van (mogelijke) grafheuvels.

Informatievoorziening aan publiek
De potentie van grafheuvelterreinen in het actief betrekken van het publiek bij het 

archeologische verhaal wordt nog onvoldoende benut. De opdrachtgever wil heel 

graag de inwoners van zowel Leersum als Amerongen bij het onderzoek betrekken, in 

enige vorm dan ook. Echter hierover zitten de betrokken partijen nog niet op één lijn. 

Onderwijs
Deze veldkartering zal tevens plaatsvinden in het kader van de Fieldschool van de 

Faculteit der Archeologie (Universiteit Leiden). Doel van deze Fieldschool is het 

opleiden van toekomstige archeologen in een breed scala aan veldwerkpraktijken. 

Studenten leren creatief omgaan met beperkte middelen en mogelijkheden om 

gericht onderzoeksvragen op te lossen. Grafheuvellandschappen vormen daarvoor een 

uitdagende omgeving.

12  Bourgeois & Louwen 2015, 6-9; Bourgeois et al. 2015.
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De Karteringscampagne past in een breder kader van grafheuvelonderzoek van de 

Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden. De vraagstellingen van deze campagne 

zijn daarom ook opgesteld om in het grotere verhaal te kunnen passen. 

De grafheuvelprojecten onder leiding van dr. David Fontijn hebben voorheen geleid 

tot verschillende opgravingen en wetenschappelijke onderzoeksprojecten met onder 

andere opgravingen bij Rhenen-Elsterberg·, in Apeldoorn13; in Oss14; een internationaal 

onderzoeksproject Ancestral Mounds15 dat geresulteerd heeft in verschillende 

proefschriften.16 

Een van de belangrijkste thema’s waar het project zich nu op concentreert zijn met 

name de latere fases in de grafheuveltraditie, met onder andere een onderzoek naar 

het grafritueel in urnenvelden17, alsook onderzoek naar wat er zich afspeelt in de 

terreinen om de grafheuvels heen.

2.3 Doelstelling

Het doel van deze karteringscampagne (2017) was het vaststellen van de aard en 

conservering van de mogelijke antropogene ophogingen in het gebied.

2.4 Vraagstellingen

Op het onderzoeksterrein bevinden zich minstens 10 mogelijke grafheuvels die op 

basis van de AHN geïdentificeerd en/of in het veld getraceerd zijn. Met betrekking tot 

deze ‘heuvels’ zijn de volgende vragen geformuleerd:

Met betrekking tot de potentiele grafheuvels die op basis van de AHN geïdentificeerd 

en/of in het veld getraceerd zijn, zijn de volgende vragen geformuleerd:

1.  Betreft de ‘heuvel’ daadwerkelijk een antropogene ophoging?

2.  Wat is de aard van de heuvel?

3.  Wat is de ouderdom van de heuvel?

4.  Wat is de omvang en gaafheid/conservering van de heuvel?

5.  Zijn er andere archeologische sporen/resten aanwezig? Zo ja, wat is de aard, omvang, 

datering, gaafheid en conservering van de sporen/resten? En wat is het verband 

tussen de sporen/resten en de heuvel?

Met betrekking tot de archeologische monumentenzorg zijn de volgende vragen 

geformuleerd:

6.  Waaruit bestaat de kwetsbaarheid van het prehistorische cultuurlandschap van het 

Zuilensteinsche bos en de Amerongse berg?

7.  Kan op basis van het onderzoek een advies opgesteld worden hoe om te gaan met dit 

cultuurlandschap. En zo ja, hoe luidt deze?

8.  Kan op basis van het onderzoek een advies opgesteld worden hoe om te gaan met de 

nieuw ontdekte grafheuvels en hun ligging in het landschap? Op welke wijze zouden 

deze overige terreinen gewaardeerd (en begrensd) kunnen worden. En op welke wijze 

zouden deze het beste beschermd kunnen worden? 

13  Fontijn et al. 2011; Louwen et al. in prep.
14  Fontijn et al. 2013.
15  Fontijn 2007.
16  Bourgeois 2013; Doorenbosch 2013.
17  Louwen in prep., proefschrift.
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9.  Wat zijn de voor- en nadelen van de gebruikte onderzoeksstrategie voor de waardering 

van grafheuvellandschappen?

10.  Indien noodzakelijk, welke vorm van vervolgonderzoek zou noodzakelijk zijn om 

bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden.
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3 Methodiek en strategie

3.1 Methodiek en strategie veldwerk

Het onderzoek betreft een booronderzoek waarderende fase van het IVO-Overig.18 

Dit houdt in dat in eerste instantie een systematische gerichte boorprospectie van de 

mogelijke grafheuvels wordt gedaan. Daarbij zijn in principe per onderzochte heuvel 

drie boringen gezet: één boringen aan de voet van heuvel, één in de flank en één in 

het centrum van de heuvel. Indien nodig kunnen meerdere boringen gezet worden 

in of rondom de ophoging om meer duidelijkheid te krijgen over de aard van deze 

ophoging.

Het booronderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek van de KNA 4.0. 

3.2 Methodiek Amerongen

Tijdens de verkennende fase binnen het onderzoeksgebied Amerongen in totaal 

31 boringen gezet en zijn 13 vermoedelijke grafheuvels gewaardeerd (Figuur 3.1), 

verspreid over 2 deelgebieden: Zuilensteinsche Bos (1 heuvel) en Amerongse berg (12 

heuvels). Het booronderzoek heeft zich geconcentreerd op de locaties waar mogelijke 

grafheuvels aanwezig zijn en is er in het bijzonder op gericht om het antropogene 

karakter van de heuvels of ophogingen vast te stellen. Per markante verhoging diende 

conform het PvE19 een boorraai uitgezet te worden van circa 7 boringen over de lengte 

van de verhoging. Hierbij diende minstens één boring in het relatieve midden van de 

ophoging gezet te worden, twee boringen in de flank van de heuvel en 2 tot 4 boringen 

buiten de heuvel om grip te krijgen op de landschappelijke ligging van de heuvel. 

Indien nodig dienden er meer boringen per ophoging geplaatst worden. In de praktijk 

is gebleken dat meestal drie boringen afdoende zijn om een locatie te waarderen. 

Daarbij is één boring in het relatieve midden van de ophoging gezet, één in de flank 

en één buiten de ophoging. In een enkel geval is handmatig met de schep een profiel 

gezet om meer inzicht te krijgen in de opbouw van de ophoging.

De boringen zijn gezet met een (7cm) edelmanboor tot ten minste 10cm onder de 

B-horizont en meestal tot in de C-horizont. De boringen zijn in het veld beschreven 

volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) welke voldoet aan 

de NEN5104 norm. Alle grond is door het snijden en verkruimelen van de boorkern 

met het blote oog onderzocht op archeologische indicatoren. Vondsten die zijn 

aangetroffen zijn per boring en per laag verzameld. Daarnaast zijn van een tweetal 

boringen meerdere monsters genomen.

Alle boringen zijn voorzien van een uniek nummer en ingemeten met een (R)TS in het 

landelijke coördinatenstelsel waardoor een hoge nauwkeurigheid verkregen werd.20 De 

boorprofielen zijn als bijlage 1 opgenomen achter in het rapport.

Per heuvel en ophoging, en afhankelijk van de resultaten tijdens het boorproces is in 

het veld de strategie aangepast om zo efficiënt mogelijk tot de doelstelling te komen. 

Bij de bespreking van de resultaten (hoofdstuk 5) wordt per heuvel de gevolgde 

strategie besproken.

18  Van Wijk & Bourgeois 2017.
19  Van Wijk & Bourgeois 2017.
20  Metingen uitgevoerd door GWW Ingenieurs.
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Figuur 3.1 
Geselecteerde locaties van vermoedelijke 
grafheuvels, campagne 2017.
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4 Landschappelijk en archeologisch kader21

4.1 Landschap

Het landschap waarin het onderzoeksgebied ligt is in belangrijke mate gevormd 

tijdens de voorlaatste ijstijd (het Saalien; tussen 430.000 en 150.000 jaar geleden).22 

Grof zand en grind, eerder afgezet door de Rijn en Maas, werden door gletsjers die het 

noorden van Nederland bedekten vooruit gestuwd, waardoor een stuwwal ontstond. 

Het onderzoeksgebied ligt op stuwwallen die deel uitmaken van de Utrechtse 

Heuvelrug, een serie stuwwallen van Rhenen tot Amersfoort. Deze zijn in verschillende 

periodes tijdens het Saalien gevormd. Een groot deel van de stuwwal binnen de 

onderzoeksgebieden komt uit de eerste fase, maar de noordelijke uitstulping 

waarop Hoge Ginkel (noordoostelijk deel van het onderzoeksgebied) ligt, is later 

gevormd. De stuwwal wordt omgrensd door lagergelegen dekzand gebieden, oude 

bouwlanden, veengebieden en uiterwaarden. Tijdens warmere periodes gedurende 

deze ijstijd smolt een deel van de ijslob, waardoor tussen stuwwal en gletsjer een 

ijsbergenmeer ontstond. Op meerdere plekken brak dit water door de stuwwal heen. 

Het leegstromende meer nam enorme massa’s grond mee, waardoor een dal ontstond. 

Op de Utrechtse Heuvelrug zijn op deze wijze zes ijssmeltwaterdalen ontstaan. Het 

grootste en diepste dal is de Darthuizerpoort: 40 m diep en 500 m breed, dat ongeveer 

2,5 km ten westen van het onderzoeksgebied ligt.

Het Weichselien (Pleniglaciaal; ca. 73.000 – 13.000 jaar geleden) was een zeer koude 

en droge tijd waarin door het ontbreken van vegetatie veel fijnzandig materiaal uit de 

droge rivierbeddingen werd verstoven. Het materiaal werd elders afgezet en wordt 

ook wel dekzand genoemd. Het dekzand is onder andere tot afzetting gekomen 

als een gordel langs de stuwwal (zogenaamde gordeldekzanden). In deze laatste 

ijstijd zijn door het afsmelten van de sneeuw op de stuwwalen ook verschillende 

sneeuwsmeltwaterdalen ontstaan. Dergelijke dalen beginnen op de hoogte delen 

van de stuwwal en lopen af richting lager gelegen delen van het landschap. In het 

onderzoeksgebied Doorn bevindt zich een stuifzandrug waar een 8-tal heuvels op zijn 

gelegen. De bodem onder deze heuvels bestaat waarschijnlijk uit fijn zandig, eolisch 

materiaal. Dit betekent dat dit gebied geologisch gezien sterk zal afwijken van de 

bodem in het oostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied Doorn, waar we te maken 

hebben met opgestuwd materiaal met dekzand in de top van de bodem. 

Met het warmer worden van het klimaat aan het einde van het Pleistoceen en het 

begin van het Holoceen (ongeveer 12.000 jaar geleden) nam de vegetatiegroei toe 

en werd de verstuiving van het zand aan banden gelegd. Uitgestrekte berken- en 

dennenbossen ontstonden, en later volgden de hazelaar, de eik en de es. Vanaf 

het Neolithicum komen, onder invloed van de mens, grassen en granen op. En op 

de armere zandgronden, zoals in het onderzoeksgebied, ontstonden heidevelden, 

die zich met name vanaf de middeleeuwen enorm uitbreidden. Ten slotte was er 

aan het begin van de negentiende eeuw op de hogere zandgronden nog nauwelijks 

bos overgebleven. Door de toenemende vraag naar hout werd vanaf halverwege 

de negentiende eeuw de heidevelden op de stuwwallen grootschalig beplant met 

voornamelijk naaldbomen ten behoeve van de houtproductie. 

21  Grotendeels overgenomen uit het PvE (Bourgeois, Louwen & Van Wijk 2016).
22  Berendsen 2004, 157-158.



16 Zuilensteinsche bos en Amerongse berg

Figuur 4.1 
Tijdstabel.
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Figuur 4.2 
Bodemkaart, het kaartbeeld bestrijkt beide 
onderzoeksgebieden.
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4.1.1 Geomorfologie en geologie onderzoeksgebied Leersum

Het plangebied Amerongen is op de geomorfogenetische kaart van de gemeente23 

grotendeels gelegen op de stuwwal en noordelijker gelegen duingebied. Volgens 

de geomorfologische kaart betreft het een hoge stuwwal (kaartcode 14B3) met 

bijhorende glooiingen (kaartcode 4H3) en lage landduinen (kaartcode 3L8). In het 

onderzoeksgebied liggen noord-zuid georiënteerde droge dalen met of zonder 

dekzand (kaartcode 11/10R3 en 11/10S3).

De bodem bestaat volgens de bodemkaart uit moderpodzolgronden in grof zand 

(kaartcode gY30), en humuspodzolgronden in leemarm en zwaklemig fijn zand 

(kaartcode Hn21). Dit zijn gronden met een humushoudende bovengrond die dunner 

is dan 30 cm. De grofheid en het leemgehalte van het zand kan sterk verschillen over 

korte afstanden. De grondwatertrap is VI-VII, wat inhoudt dat de grondwaterstand het 

hele jaar door zeer laag ligt.

23  Botman et al. 2009.

Figuur 4.3 
Geomorfologische kaart.
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4.2 Archeologische en historische context

De gemeente Utrechtse Heuvelrug kent een bijzondere en een lange 

bewoningsgeschiedenis. De oudste sporen van menselijke activiteit gaan terug tot 

meer dan 30.000 jaar geleden. De gunstige bewoningscondities van met name de 

flanken van de Heuvelrug hebben door de tijd heen een grote aantrekkingskracht 

uitgeoefend. Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn bewoningssporen 

uit alle archeologische perioden aanwezig. In totaal zijn 57 terreinen aangemerkt 

als AMK-terrein (als terrein van archeologische waarde op de archeologische 

monumentenkaart van de provincie Utrecht) waar in totaal 59 grafheuvels op 

beschermd worden. Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn er echter 264 

meldingen of ‘waarnemingen’ van grafheuvels. In 2012 heeft de Faculteit der 

Archeologie van de Universiteit Leiden een inventarisatie gemaakt van deze 264 

meldingen van grafheuvels. Van 259 onderzochte meldingen bleken er 65 grafheuvels 

te zijn en 111 potentiële grafheuvels en zijn er eveneens nog 8 mogelijk nieuwe 

grafheuvels aangewezen.24

24  Bourgeois 2014.

Figuur 4.4 
Verspreidingskaart inventarisatie Universiteit 
Leiden.
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4.2.1 Archeologie binnen het onderzoeksgebied Amerongen

In het gebied zijn talloze archeologische waarnemingen gedaan en bevinden zich twee 

rijksmonumentale prehistorische grafheuvels. Verder liggen er 9 AMK-terreinen in het 

onderzoeksgebied. Dit betreffen zeven prehistorische grafheuvels, een Celtic field 

met grafheuvel en sporen van bewoning uit de bronstijd tot en met de ijzertijd die 

mogelijk tot een nederzetting behouden. In de bebouwde kom van Amerongen liggen 

AMK-terreinen met een middeleeuwse oorsprong. Eén AMK-grafheuvel wordt in dit 

project nogmaals onderzocht omdat er twijfels zijn gerezen over de aard van de heuvel 

(heuvel 7).

Binnen het onderzoeksgebied zijn in Archis twaalf mogelijke grafheuvels aangemeld 

(Figuur 1.1). 

Ten westen van het onderzoeksgebied zijn op hoogtekaarten (Figuur 4.5; AHN2) 

walstructuren ontdekt die zeer waarschijnlijk het restant zijn van prehistorische 

akkercomplexen. Dit uitgebreide wallencomplex kan het resultaat zijn van 

eeuwenlange agrarische bedrijfsvoering op deze plek in de ijzertijd, en ook zelfs vanaf 

de Late Bronstijd. Deze walstructuren zijn tijdens de campagne van 201625 incidenteel 

onderzocht met behulp van enkele boringen waarbij de ophoging van de walletjes 

rondom de celtic fields goed zichtbaar waren.

25  Van Wijk et al. 2018.
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Figuur 4.5 
AHN-beeld van de Celtic fields ten noorden 
van Amerongen.
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4.2.2 Eenzame eik

Het Amerongse bos is een van de oudste bossen op de Utrechtse heuvelrug.  Het 

Bos te Amerongen wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1357/1358. Tot 

1377/1378 worden door de bisschop inkomsten gehaald uit dit bos. Waarschijnlijk was 

het bos daarna al niet meer als bos te beschouwen en in elk geval als zodanig niet meer 

interessant. 

In het Amerongse bos ligt een vierkant, omwald plateau (Figuur 4.7). Dit plateau wordt 

in verband gebracht met de Tachtigjarige Oorlog.26 Het plateau ligt strategisch in het 

landschap met goed uitzicht op de Nederrijn. Bekend is dat er zwaar is gevochten bij 

Amerongen in het jaar 1587. Toen botsten de legers van de stadhouder van Utrecht 

met Spaanse troepen. Tegenwoordig is het plateau begroeid met het oudste bos van 

de Amerongse berg.

26 Archis zaaknummer 2950525100.

Figuur 4.6 
Links is het omwalde terrein zichtbaar, ook 
wel bekend als “de keuken”. De interpretatie 
als tachtigjarige oorlog komt uit de RCE-hoek. 

Overigens lijkt het ook een onderdeel van 
het parkbos van kasteel Amerongen te zijn, 
gezien de uitlijning en gelijkvormigheid met 
het wafelijzer van Zuylenstein. In het centrum 
van het Sterrenbos (midden op de kaart) ligt 
het sterrenbos met de eenzame eik.
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In 1714 verkopen de Staten van Utrecht het voormalige bos, een kaal heidegebied met 

wat nietig houtgewas, aan de heer van Amerongen. Op de nieuwe kaart van den lande 

van Utrecht uit 1743 is de ‘Vrye Heerlykheyt van Amerongen’ zichtbaar. De Heerlijkheid 

Amerongen had zelf de zogenaamde hoge rechtspraak in handen. Dit hield in dat ook 

zware misdaden hier werden berecht. Het gerecht was bevoegd iedere straf uit te 

spreken, maar had voor de hoogste straf, de doodstraf, wel de toestemming van de 

houder van de hoge jurisdictie nodig: de heer van Amerongen. Net buiten het dorp lag 

een permanente tentoonstellingsgalg. Voor zover bekend hebben executies hier niet 

plaatsgevonden. Restanten van deze galg (met hoge archeologische waarde) liggen in 

het bos even ten oosten van de begraafplaats. 

Rond 1760 werd door de kasteelheren van Amerongen begonnen met de transformatie 

van de zuidelijke Heuvelrug tot een jachtbos. Eerst werd begonnen met de aanleg 

van de Bergjessteeg. Grove den werd aan weerszijden van deze steeg aangeplant. De 

oudste nog bestaande dennen op de Amerongse berg zijn rond 1770 geplant. Rond 

1780 werd een formeel lanenpatroon aangelegd, afgerond met de aanleg van een 

sterrenbos (‘De Manage’) rond 1790 (Figuur 4.6). Deze ‘Manage’ bestaat uit acht assen 

met kaarsrechte beukenlanen en een cirkelbaan. De assen gaven onder andere uitzicht 

op het kasteel, de Utrechtse Dom, De Gelderse Vallei en de molen van Veenendaal. In 

1940 zijn alle bomen gekapt, waarna een structuur met slechts 4 spaken is aangelegd. 

In 1990 is opnieuw een cirkel van beukenbomen geplant en pas in 2004 is het 

Sterrenbos weer volledig hersteld op basis van de historische opzet. In het centrum van 

het Sterrenbos is een open ruimte waar de eenzame eik staat, een duidelijk solitaire 

opgegroeide boom. Deze eik is vermoedelijk in 1792 geplant tijdens de aanplant van 

het sterrenbos. 

De werkzaamheden rond de bosaanplant kunnen sporen uit een verder verleden 

hebben geschaad. De sporen behorende bij de bosaanplant zijn echter eveneens van 

cultuurhistorische waarde.

4.2.3 Munitiedepot

Uit onderzoek is gebleken dat in of nabij het onderzoeksgebied vanaf 1 februari 

1940 een munitiedepot aanwezig was van de tweede afdeling van het vierde 

Regiment Artillerie (II-4.RA) van het Nederlandse leger. Het ging om munitie voor 

artilleriestukken van het type 7-veld. Over de Nederlandse munitieopslag zijn 

geen details bekend, zoals de exacte locatie van het depot. Ook over de aard van 

de Nederlandse munitieopslag heeft het vooronderzoek geen nadere gegevens 

opgeleverd. Tijdens de Duitse bezetting is het onderzoeksgebied in gebruik geweest 

als munitieopslag van het Duitse leger. Volgens informatie van de Geheime Dienst 

Nederland ging het om een omvangrijke opslag. De munitie is na D-Day (6 juni 1944) 

deels afgevoerd richting Frankrijk.

In 2011 is er door Saricon een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van 

ongesprongen explosieven in dit gebied. Dit onderzoek is archeologisch begeleid door 

RAAP.27 In het huidige onderzoeksgebied zijn 27 mogelijke munitieopslagplaatsen 

waargenomen (Figuur 4.7). Daarnaast ligt in het gebied een naoorlogse springlocatie 

waar munitie uit de opslag is geruimd. Geconcludeerd is dat de munitie is geruimd 

en er geen gevaar voor de openbare veiligheid is. Wel zijn er nog stukken munitie en 

andere sporen van het munitiedepot in het gebied te vinden. De activiteiten rondom 

dit munitiedepot kunnen sporen uit een verder verleden hebben geschaad.

27  Wijnen en Kok 2013, Raap-rapport 2704
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Figuur 4.8 
Resten voormalig munitiedepot, Naar Wijnen 
en Kok 2013, RAAP-rapport 2704.
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5 Resultaten onderzoeksgebied Amerongen 
(campagne 2017)

5.1 Inleiding

Tijdens de veldcampagne in 2017 dienden minstens tien mogelijke grafheuvels te 

worden onderzocht. Daarnaast waren, bij een voorspoedig onderzoek, nog een aantal 

te onderzoek mogelijke grafheuvels ‘in reserve’ gehouden. Gedurende het onderzoek 

zijn uiteindelijk 13 heuvels/ophogingen verkend en gewaardeerd. 

Onderstaand wordt per locatie en per heuvel een overzicht van de gevolgde werkwijze, 

beschrijving van de boringen en conclusie gegeven.

5.2 Deellocatie Zuilensteinsche bos (Hazenberg)

5.2.1 Heuvel 1 (objectnr 108)

Het Zuilensteinsche bos bevindt zich in het zuidwestelijke deel van het 

onderzoeksgebied waar een groep van vier grafheuvels zouden zijn gelegen (saillant 

detail is trouwens dat in Archis gesproken wordt van een mogelijke groep van 5 

grafheuvels).28 De meest zuidelijke grafheuvel (Figuur 5.1) is in 1973 door C.H.H. 

Delfin - Van Mourik Broekman als grafheuvel aangemerkt29 en zou een bestaand 

rijksmonument30 zijn. Echter tijdens de uitwerking van de resultaten van de campagnes 

van 2015 en 201631 onderhavig booronderzoek bleek dat in Archis staat aangegeven 

dat na een veldinspectie uitgevoerd door het RCE de grafheuvel geïnterpreteerd is als 

een recente antropogene ophoging en vandaar van de AMK is afgevoerd.32 De heuvel 

is echter wel geheel ontdaan van begroeiing en gerestaureerd (Figuur 5.2). Gezien de 

onzekerheid met betrekking tot de aard van de heuvel en vanwege het gegeven dat 

deze al, wellicht onterecht, is gerestaureerd is besloten om deze heuvel als eerste 

tijdens de campagne van 2017 te onderzoeken.

Ter hoogte van grafheuvel 1 zijn drie boringen (boring 50-52) geplaatst (Edelman ø 

7cm). Deze zijn gezet tot in de ongestoorde ondergrond. De boorkernen zijn in een 

opvangbak verzameld om zodoende een goed overzicht te verkrijgen van de gehele 

boorstreng. Op deze wijze was het ook mogelijk om meerdere boorkernen met elkaar 

te vergelijken. Elke boorkern is gefotografeerd en beschreven in Deborah conform de 

geldende protocollen.

Boring 50 en 51 zijn in het veronderstelde heuvellichaam gezet. Onder de strooisellaag 

en het recente ophogingspakket werd in beide boringen een oude opgebracht pakket 

zichtbaar. Plaggen werden niet waargenomen. Op de top van de heuvel bedraagt 

het ophogingspakket ca. 45 cm, op de flank is dit pakket afgenomen tot ca. 20 cm. 

Op ca.  1m –Mv was een oud oppervlak in boring 50 zichtbaar. Het oud oppervlak 

kenmerkt soms zich in de boring doordat nog fragmentjes houtskool bewaard waren 

gebleven. Dat was hier echter niet het geval. In boring 51 was het heuvellichaam sterk 

afgenomen en bedraag deze nog ca. 25 cm. Boring 52 laat een redelijk ongestoord 

profiel van een holtz- of moderpodzol zien. 

28  Archis-zaaknummer 2721092100.
29  Archis-zaaknummer 2952389100.
30  Voormalig monument 11555/39E-A36, 39E-42 en -A54 t/m -A56.
31  Van Wijk et al. 2018.
32  Archis-zaaknummer 3175413100.
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Figuur 5.1 
Overzicht grafheuvel 1 met bijhorende boor-
locaties; ondergrond AHN2.

Figuur 5.2 
Werkwijze heuvel 1, op de voorgrond zijn de 
boorkernen zichtbaar. De gereconstrueerde 
heuvel is geheel vrij van vegetatie.
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Heuvel 1 wordt gekenmerkt door plaggenopbouw die op ca. 20-45 cm –Mv in de 

boringen is geconstateerd. Het heuvellichaam heeft een dikte van ca. 20-100 cm 

en is op het oud oppervlak opgeworpen. Heuvel 1 betreft naar onze mening een 

antropogene grafheuvel.

5.3 Deellocatie Amerongse berg

5.3.1 Overzicht

De meeste te onderzoeken heuvels liggen bovenop en op de flanken van de 

Amerongse berg (Figuur 5.3). Aan de westkant liggen de heuvels 2 t/m 6, ten noorden 

7, 12 en 13 en ten zuiden de heuvels 8 t/m 11.

5.3.2 Werkwijze

Alle heuvels zijn middels boringen (Edelman ø 7cm) onderzocht. Deze zijn gezet tot in 

de ongestoorde ondergrond. Ter hoogte van grafheuvel 7 zijn drie boringen geplaatst 
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Figuur 5.3 
Overzicht grafheuvels deellocatie Amerongse 
berg met boornummers; ondergrond AHN2).
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en is handmatig met de schep een bestaand profiel langs een zandpad opgeschoond. 

Heuvel 9 kon in het veld niet worden teruggevonden. Heuvel 11 is met twee boringen 

gewaardeerd. Heuvel 13 is met één boring gewaardeerd. 

De boorkernen zijn in een opvangbak verzameld om zodoende een goed overzicht te 

verkrijgen van de gehele boorstreng. Op deze wijze was het ook mogelijk om meerdere 

boorkernen met elkaar te vergelijken. Elke boorkern is gefotografeerd en beschreven in 

Deborah conform de geldende protocollen.

5.3.3 Heuvel 2 (objectnr 322)

Heuvel 2 (Figuur 5.4) is gelegen ten noordwesten van de Amerongse berg. De heuvel 

is in 2005 geïnventariseerd door dhr. Van het Loo. Hij beschreef de mogelijke heuvel 

als ca. 0.9 m hoog, duidelijk rond van vorm en begroeid met eik, beuk en grove den, 

zonder ondergroei.33 In totaal zijn drie boringen gezet (Figuur 5.5).

Boring 55 die buiten de vermoedelijke heuvel is gezet laat een redelijk ongestoord 

profiel van een holtz- of moderpodzol zien. Boring 53 (top) en boring (54) zijn in het 

veronderstelde heuvellichaam gezet. Onder de strooisellaag werd in boring 53 een 

vermoedelijk antropogene zichtbaar op 24 cm –Mv. In boring 54 werd hetzelfde pakker 

op ca. 15 cm -Mv aangetroffen. De dikte van het pakket bedraagt maximaal 35 cm. 

Vermoedelijk zal dit minder bedragen aangezien het oud oppervlak in beide boringen 

niet duidelijk is herkend.

Gelet op de aanwezigheid van een van oudsher gevormd ophogingspakket hetgeen 

in onze ogen het heuvellichaam representeert alsmede de typische morfologische 

verschijnselen (ronde verhoging) lijkt voorzichtig de conclusie te mogen worden 

getrokken dat het hier een grafheuvel betreft. De diameter van de heuvel bedraagt ca. 

11,5 m.

33  Archis-zaaknummer 3217590100.

Figuur 5.4 
Veldsituatie Heuvel 2.
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5.3.4 Heuvel 3 (objectnr 118)

Heuvel 3 is gelegen ten zuidwesten van de Amerongse berg, op de steile helling van de 

stuwwal. De heuvel is in 2003 geïnventariseerd door dhr. Van het Loo. Hij beschreef de 

mogelijke heuvel als ca. 1.1 m hoog en begroeid met eik, berk, grove den, bosbes en 

bochtige smele. Over de heuvel loopt een diep spoor.34

In totaal is één boring gezet in de top van de heuvel (boring 77) en één daarbuiten 

(boring 78). Boring 77 laat de opbouw van een bosbodem zien waaronder op ca. 24 

cm-Mv. een opgebracht zandlichaam is herkend. Op ca. 87 cm -Mv gaat dit pakket 

over in een roodbruin matig grindig pakket hetgeen is geïnterpreteerd als zijnde 

een begraven B-horizont. Het opgebrachte pakket betreft zeer vermoedelijk een 

heuvellichaam. Plaggen zijn niet herkend. Boring 78, die buiten de veronderstelde 

heuvel is gezet, vertoont een veel ander beeld waarbij het veronderstelde 

heuvellichaam ontbreekt en een natuurlijke bodemopbouw vertoont waarin duidelijk 

een A-, E-, B- en C-horizont zijn herkend. Heuvel 3 lijkt deswege een grafheuvel te 

betreffen met een diameter van ca. 11,5 m.

34  Archis-zaaknummer 2991252100.

Figuur 5.6 
Boorkernen heuvel 3. Het verschil tussen 
de natuurlijk bodemopbouw (boven) en de 
antropogene ophoging (onder) is duidelijk 
zichtbaar.

Figuur 5.5 
Boorkernen heuvel 2.
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5.3.5 Heuvel 4 (objectnr 245)

Heuvel 4 (Figuur 5.7) is gelegen op de westkant van de Amerongse berg. De heuvel is in 

2006 voor het eerst geïnventariseerd door dhr. Van het Loo. De heuvel is onregelmatig 

van vorm, als gevolg van bandensporen, en begroeid met fijnspar.35 In totaal zijn drie 

boringen gezet. Boring 62 is buiten de veronderstelde heuvel gezet.  De boringen 63 

(flank) en 64 (top) zijn daarentegen wel in de ophoging gezet. Boring 62 laat zoals 

verwacht een natuurlijke bodemopbouw zien (Figuur 5.8, onder). In boring 63 en met 

name boring 64 is een opgebracht pakket zichtbaar. Met name bij boring 64 is onder 

dit pakket duidelijk een begraven bodem, bestaande uit een A-, E- en B-horizont 

waargenomen. Met name deze boring geeft aan dat het hier zeer vermoedelijk een 

grafheuvel betreft. De diameter van de heuvel is lastig te bepalen op basis van de 

veldwaarneming maar kan worden geschat op ca. 4,5 m.

35  Archis-zaaknummer 3253676100.

Figuur 5.7 
Veldopname met boorpunten heuvel 4.

Figuur 5.8 
Boorkernen heuvel 4. Het opgebrachte zandli-
chaam in boring 64 (boven) is duidelijk op de 
foto zichtbaar.
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5.3.6 Heuvel 5 (objectnr 240)

In 2006 heeft dhr. Van het Loo boven op de Amerongse berg eveneens een verhoging 

aangemerkt als mogelijke grafheuvel.36 De heuvel is ovaal en begroeid met twee 

berken. Op de heuvel ligt bitumen, want er heeft een uitkijktoren bovenop gestaan. In 

totaal zijn drie boringen gezet (boringen 56-58). De boringen 56 en 57 zijn voor dat de 

vaste ondergrond werd bereikt afgebroken aangezien er slechts puin werd opgeboord 

dat uiteindelijk verder uitboren verhinderde. Boring 58 is op grotere afstand gezet. 

Deze boring is gezet op een hoger punt in de omgeving maar liet direct onder de 

strooisellaag op 10 cm -Mv een natuurlijke bodemopbouw zien. De verstoring die 

werd aangeboord ter hoogte van boringen 56 en 57 rijkt dieper dan de C-horizont (op 

ca. 32 cm – Mv) zoals aangeboord in boring 58. Hieruit valt af te leiden dat er geen 

sprake is van een kunstmatige ophoging in het landschap. Gezien de ligging langs een 

(dieper uitgesleten) pad kan dit mogelijk de oorzaak zijn dat de ophoging als mogelijke 

grafheuvel is aangewezen. Concluderend kan worden gesteld dat het hier geen 

grafheuvel betreft maar een recente ophoging van puin.

5.3.7 Heuvel 6 (objectnr 233)

Heuvel 6 is min of meer boven op de Amerongse berg gelegen en is in 2005 door 

dhr. Van het Loo aangemerkt als mogelijke grafheuvel.37 De duidelijk ronde heuvel 

is volgens hem ca. 0,8m hoog en begroeid met grove den, douglas, bosbes en 

bochtige smele. Tijdens de campagne van 2017 was de mogelijke heuvel nog steeds 

begroeid met grove den (zie Figuur 5.10). Ten zuidoosten van de ophoging was in 

het veld en op het AHN-beeld een afgraving zichtbaar. De eerste gedachte was dan 

ook dat de ophoging hiermee in verband zou staan. In totaal zijn twee boringen 

gezet in de top van de heuvel (boring 59 en 60) en één daarbuiten (boring 61). 

Boring 59 laat de kenmerkende opbouw van een bosbodem zien waaronder op ca. 

10 cm-Mv. al een opgebracht zandlichaam is herkend met een dikte van ca. 64 cm. 

In dit donkerbruin gekleurde matig fijn zandpakket lijken plaggen te zijn herkend. 

36  Archis-zaaknummer 3253424100.
37  Archis-zaaknummer 3218205100.

Figuur 5.9 
Veldsituatie ter hoogte van heuvel 5. Duidelijk 
zichtbaar is de verhoging van de mogelijke 
grafheuvel en de roodgekleurde bitumen op 
de voorgrond.
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Op ca. 74 cm -Mv gaat dit pakket over in een zeer donkerbruin matig grindig pakket 

hetgeen is geïnterpreteerd als zijnde een begraven A-horizont. Daaronder is een 

E-horizont herkend dat na 4 cm over gaat in een B-horizont en uiteindelijk de 

C-horizont. Ook in boring 60 is het opgebrachte pakket al na 10 cm -Mv aangeboord. 

De dikte van het pakket bedraagt hier, op de flank, nog ca. 26 cm. Plaggen zijn in 

deze boring niet herkend. Het opgebrachte zandlichaam ligt boven een afgedekte 

E-horizont. De begraven A-horizont is in deze boring niet herkend of aanwezig. Het 

opgebrachte pakket betreft zeer vermoedelijk een heuvellichaam met plaggen. Een 

ouderdom van deze ophoging valt echter niet te geven. Boring 61 die naast de heuvel 

is gezet, vertoont zoals verwacht een veel ander beeld waarbij het veronderstelde 

heuvellichaam ontbreekt en een natuurlijke bodemopbouw werd aangetroffen 

bestaande uit een duidelijke A-, B- en C-horizont. Heuvel 6 lijkt deswege een 

grafheuvel te betreffen met een diameter van ca. 13 m.38

38  Diameter vastgesteld op basis AHN-beeld.

Figuur 5.10 
Veldopname met boorpunten heuvel 6.

Figuur 5.11 
Boorkernen heuvel 6. Het opgebrachte zandli-
chaam in boring 59 en 60 (bovenste twee) is 
duidelijk op de foto zichtbaar.
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5.3.8 Heuvel 7 (objectnr 172)

Aan de noordoostelijke voet van de Amerongse berg is heuvel 7 gelegen. Deze 

potentiële grafheuvel wordt doorsneden door een bospad. De heuvel is sinds 1975 in 

het centraal archief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bekend.39 Door W.J. 

van Tent is de heuvel beschreven als zijnde een grafheuvel, ronde heuvel in dennenbos 

waarover een bospad met diepe karrensporen loopt. In deze karrensporen werden 

twee kleine scherfjes aangetroffen die destijds werden gedateerd in de bronstijd en 

ijzertijd.

De verhoging is door middel van twee boringen (boring 66 en 68) verkend. Boring 65 is 

in de verwachte ongestoorde ondergrond naast de ophoging gezet. Daarnaast is in de 

steilrand, ontstaan bij de aanleg van het bospad, aan de noordelijke zijde van de heuvel 

een profiel (administratief als boring 67 gedocumenteerd) afgestoken.

Zoals verwacht liet het profiel van boring 65 een ongestoord bodemprofiel zien. De 

C-horizont bevond zich op ca. 60 cm -Mv. In boring 66 (flank) en 68 (top) kon een 

ophogingspakket worden waargenomen. Deze manifesteerde zich op respectievelijk 

10 en 35 cm -Mv. In boring 68 is het ophogingspakket het dikst (ca. 55 cm). In het 

pakket werden spikkels houtskool aangetroffen. Onder het pakket werd een begraven 

A-horizont waargenomen.

Het ophogingspakket en de houtskoolresten zijn in principe goede indicaties dat het 

hier een antropogene ophoging betreft die vermoedelijk in de prehistorie dateert. 

De opbouw van de heuvel bleek echter in het afgestoken profiel nog duidelijker 

zichtbaar (Figuur 5.12). Met name de donkerbruin gekleurde ophoging kon duidelijk 

worden onderscheiden. Onderin het profielgat werden een paar fragmenten verbrand 

bot aangetroffen (vondstnr. 16). Vanwege deze resten is het profielgat niet verder 

uitgediept om zodoende de heuvel, middels dit bescheiden kijkgat, niet verder te 

verstoren. De verbrande botresten, vermoedelijk menselijke crematieresten, zijn ter 

datering aangeboden aan het Centrum voor Isotopenonderzoek in Groningen.40 Op 

basis van de resultaten van het onderzoek kon het monster worden gedateerd in de 

midden-bronstijd (1741-1628 v. Chr. bij een waarschijnlijkheid van 95,4 %). 

Reeds op basis van het booronderzoek kon worden geconcludeerd dat de onderzochte 

ophoging vermoedelijk een grafheuvel betrof. Echter met de vondst van het 

gecremeerde bot uit de midden-bronstijd alsmede de melding van de vondst van twee 

handgevormde scherven laten weinig twijfel bestaan over de genese van de ophoging, 

te weten een prehistorische grafheuvel. De heuvel heeft een vermoedde diameter van 

13 m.

39  Archis-zaaknummer 3148684100.
40  GOL1725.000016.1

Figuur 5.12 
Afgestoken profiel van heuvel 7. Aan de 
onderkant van het profiel bevindt zich de 
grafkuil met crematie
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5.3.9 Heuvel 8 (objectnr 197)

Heuvel 8 is gelegen aan de zuidoostelijke flank van de Amerongse berg. De heuvel is in 

2004 aangewezen door dhr. Van het Loo. Destijds was de heuvel begroeid met lariksen 

en bochtige smele. Tijdens de kartering in 2017 was het terrein begroeid met lariksen 

(oud en jong). De ophoging was destijds blijkbaar goed zichtbaar maar tijdens de 

huidige campagne kon deze pas na veel zoeken worden gevonden. 

In totaal zijn drie boringen op (boring 69 en 70) en naast (boring 71) de ophoging 

gezet. De boringen verschillen echter weinig van elkaar. Duidelijk is dat de grond 

behoorlijk is omgezet, vermoedelijk door een bosploeg, hetgeen zich in de boring 

vertaalde als een weinig gesorteerd pakket dat tot ongeveer ca. 45-70 cm -Mv reikte 

(Figuur 5.13). In dit pakket werden enige houtskoolspikkels aangetroffen. Daaronder 

bevond zich in alle drie de boringen de door de bosploeg ongeroerde B-horizont. Er 

zijn geen aanwijzingen gevonden die duiden op een van oudsher opgebracht pakket 

anders dan de in het recente verleden omgezette B-horizont. Onduidelijk blijft hoe 

het aangetroffen houtskool dient te worden geïnterpreteerd. Aangezien deze tot in 

de ongestoorde B-horizont is aangetroffen lijkt deze op natuurlijke wijze in deze laag 

terecht te zijn gekomen. Duidelijk is echter dat het hier geen grafheuvel betreft.

5.3.10 Heuvel 9 (objectnr 290)

Circa 100 m ten zuidwesten van een bekend, en gereconstrueerde grafheuvel 

groep van Elsterberg41  is de mogelijke heuvel 9 gelegen (Figuur 5.14). In een van 

de drie gereconstrueerde heuvels werden fragmenten van Drakensteinaardewerk 

aangetroffen (midden-bronstijd). Heuvel 9 staat bekend als een voormalig AMK-terrein 

waardoor deze een beschermde status genoot. In 2005 heeft echter een kartering 

plaatsgevonden waarbij is vastgesteld dat het hier een natuurlijke ophoging betrof. 

Deswege is deze van de AMK-lijst afgevoerd. Aangezien er toch enige reserveringen 

waren ten aanzien van de interpretatie van de profielen is heuvel 9 geselecteerd voor 

de campagne van 2017. Echter, de verhoging is tijdens dit onderzoek na veel zoekwerk 

niet aangetroffen. In de omgeving lopen diverse bospaden en lijkt de bodem redelijk 

recent te zijn omgewoeld. Hierbij is de ophoging waarschijnlijk verloren gegaan. 

Deswege is niet meer vast te stellen wat de aard van de ophoging is geweest.

41  Archiswaarnemingsnummers 26870, 26871 en 26872.

Figuur 5.13 
Boringen 69-70, van een ophogingspakket 
lijkt geen sprake te zijn.



Zuilensteinsche bos en Amerongse berg    35

5.3.11 Heuvel 10 (objectnr 104)

Heuvel 442 betreft eveneens een voormalig monument die tijdens de kartering van het 

Kromme Rijngebied in 1977 is gekarteerd.43 De ophoging ligt in een bosperceel aan de 

rand van een akker waarin een Celtic Field is gelegen. De heuvel is in 2005 onderzocht 

waarbij op basis van boringen is geconstateerd dat het hier een natuurlijke ophoging 

betrof.

Tijdens de campagne van 2017 zijn op de desbetreffende plek drie boringen gezet 

(boring 74, 75 en 76). De ophoging was in het veld echter nauwelijks zichtbaar. In de 

boringen 74 en 75 werd een ophogingspakket aangetroffen die zich op ca. 30 cm - Mv 

manifesteerde. Het pakket is ongeveer 40 cm dik in beide boringen. In boring 76 was 

alleen de ongestoorde ondergrond zichtbaar. Vanwege de ophoging zou in eerste 

instantie gedacht kunnen worden aan een grafheuvel. Echter, gezien de verspreiding 

van de boringen (afstand tussen de boringen bedraagt ca. 4 m) en het gegeven dat 

het ophogingspakket in beide boringen ongeveer even hoog is, is eerder gedacht 

dat het hier een wal betreft die in twee boringen is aangeboord. Deze wal zou 

onderdeel kunnen zijn van het reeds eerder genoemd Celtic Field maar zou ook van 

recentere oorsprong kunnen zijn. Aangezien het geen ronde ophoging betrof, zover 

waargenomen, is van verder onderzoek afgezien.

5.3.12 Heuvel 11 (objectnr 328)

Ten oosten van de hiervoor genoemde grafheuvelgroep bij de Elsterberg is heuvel 11 

gelegen. Deze heuvel was in het veld nauwelijks zichtbaar aangezien dwars over de 

heuvel een werkpad is aangelegd (Figuur 5.15). Desondanks kon een ophoging worden 

waargenomen. Deze is middels twee boringen (boring 72 en 73) gekarteerd. Vanwege 

de vele boomwortels zijn geen verdere boringen gezet. Boring 73 is in de vermoedelijke 

top van de heuvel geplaatst. Deze conclusie bleek juist aangezien in de boring een 

duidelijk ophogingspakket zichtbaar was. Dit pakket, zichtbaar vanaf ca. 27 cm - Mv, 

heeft een dikte van ca. 90 cm. Er is nauwelijks enige differentiatie binnen het pakket 

42  Archis-zaaknummer 2952201100.
43  Monumentnummer 1159.

Figuur 5.14 
Drie gereconstrueerde grafheuvels van 
Elsterberg.
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zichtbaar en in eerste instantie werd aangenomen dat het hier een ietwat ‘vuilige’ 

C-horizont betrof. Echter op 118 cm - Mv werd een begraven bodem aangeboord 

bestaande uit een A- en B-horizont. In de boring die naast de ophoging werd gezet, 

was ‘slechts’een natuurlijke bodemopbouw te herkennen.

Met enige armslagen kan echter worden geconcludeerd dat het hier een antropogene 

ophoging betreft hoewel een natuurlijke oorsprong ook mogelijk zou zijn. Gezien 

de dikte van het ophogingspakket alsmede de ligging min of meer op de top van de 

Elsterberg, lijkt de verklaring als grafheuvel de meest logische te zijn. 

5.3.13 Heuvel 12 (objectnr 217)

Op ruime afstand ten noordoosten van de Amerongse berg is de veronderstelde 

heuvel 12 gelegen. De heuvel is in 2005 door dhr. Van het Loo als mogelijke grafheuvel 

aangemerkt. Destijds was de heuvel onregelmatig van vorm hetgeen ook in 2017 het 

geval was. De ophoging is begroeid met bochtige smele, een grove den en een berkje 

(Figuur 5.17). In totaal zijn op de heuvel twee boringen gezet (boring 79 en 80) en is 

een boring (boring 81) op geruime afstand van de heuvel gezet. Beide boringen in de 

Figuur 5.15 
Fysieke staat van de omgeving op en rond 
heuvel 11.

Figuur 5.16 
Boring 72 (onder) en 73 (boven).
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heuvel laten een verschillende opbouw zien die echter wel natuurlijk van aard is. Er 

heeft wel verploeging plaatsgevonden hetgeen een mogelijke verklaring is voor de 

ophoging alhoewel deze meer een reflectie is van het landschap voordat het zand 

werd afgezet. De C-horizont in de drie boringen bevindt zich op ca. 90 tot 140 cm - Mv. 

Daarboven bevindt zich een nauwelijks gelaagd pakket. In boring 80 was dit pakket 

grotendeels verstoord door een bosploeg.

Geconcludeerd kan worden dat het hier geen antropogene ophoging betreft wegens 

het ontbreken van een duidelijk ophogingspakket.

5.3.14 Heuvel 13(objectnr 173)

De laatste heuvel die tijdens de campagne van 2017 is onderzocht betreft heuvel 13. 

Deze heuvel zou onderdeel uitmaken van een grafheuvelgroep van drie grafheuvels.44 

In een veldcontroleverslag, daterend uit 1980 door dhr. W.J. van Tent, staat de heuvel 

beschreven als zijnde een “vrij zekere grafheuvel” die echter wel beschadigd is door 

NO-ZW lopende sleuven en konijnenpijpen. Er is eveneens in de heuvel geboord 

waarbij een “laag van enkele tientallen cm. dikte van donkergrijze, humeus-zandige 

44  Archis-zaaknummer 2070621100.

Figuur 5.17 
Natuurlijke staat heuvel 12.

Figuur 5.18 
Boorprofiel heuvel 12 (boven boring 82, 
midden boring 80 en onder boring 79).
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plaggengrond” is opgeboord. Tijdens een herwaardering van de heuvel in 2005 is 

echter gebleken dat het hier een natuurlijke ophoging betrof. De heuvel is deswege van 

de AMK-lijst afgevoerd.

Als controle is tijdens het onderzoek in 2017 nogmaals een boring in de top van de 

verhoging geplaatst (boring 82). De top van de boring bestaat uit opgestoven zand 

en een A-horizont (strooisellaag). Deze reikt tot 22 cm -Mv. Daaronder bevindt zich 

een egaal geel en homogeen fijn zandpakket. Dit pakket is gevolgd tot ca 170 cm -Mv 

waarna de boring is gestaakt. Duidelijk is dat het hier een natuurlijk fenomeen betreft, 

namelijk stuifzand. Ook door Van Tent werd destijds al vastgesteld dat op het terrein 

natuurlijke stuifduinen aanwezig waren. Heuvel 13 valt daar zeer waarschijnlijk ook 

onder.

Figuur 5.19 
Boring 82.
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6 Conclusie

Tijdens de veldcampagne van november 2017 zijn in totaal twee deellocaties met 

31 boringen onderzocht (Tabel 5.1). Uit het booronderzoek is gebleken dat zeven 

ophogingen daadwerkelijk geclassificeerd kunnen worden als zijnde een grafheuvel 

(heuvel 1-4, 6-7 en 11). Bij heuvel 5,8, 12 en 13 is met zekerheid geen sprake van 

een grafheuvel maar is er sprake van een natuurlijke ophoging of in het geval van 

heuvel 5 een puinophoging. Bij heuvel 10 blijkt dat het beeld in de boringen wordt 

gecompliceerd door de aanwezigheid van een raatakkercomplex aan de rand van 

het deelgebied. Er leek een ophoging te zijn herkend in beide boringen maar deze 

varieerde niet in dikte waardoor aan een lineaire ophoging werd gedacht in plaats van 

een cirkel structuur. Bij deze locatie moet wellicht eerder worden gedacht aan een wal 

van een Celtic Field of raatakkercomplex. 

Een aantal heuvels waren al eerder onderzocht en wel of niet van de Archeologische 

Monumentenlijst afgevoerd. Zo was heuvel 1 afgevoerd van de lijst net zoals heuvels 

9 en 13. Heuvel 1 was echter wel gereconstrueerd en nu nog duidelijk zichtbaar in 

het landschap. Heuvels 9 en 13 waren destijds geïnterpreteerd als zijnde natuurlijke 

ophogingen. In het geval van heuvel 13 kon dat in ieder geval worden geverifieerd 

middels een boring. Heuvel 9 is echter niet meer in het veld teruggevonden.  Meest 

bijzondere resultaat is natuurlijk heuvel 7 waarbij eveneens crematieresten zijn 

aangetroffen.   Hierdoor kon met vrij grote zekerheid vastgesteld worden dat het hier 

om een grafheuvel handelde waarbij in de midden-bronstijd een crematie is bijgezet. 

Of de heuvel ouder is kon echter niet worden vastgesteld. Dit blijft natuurlijk altijd een 

probleem bij het karteren van grafheuvels middels boringen. Inmiddels is er een grote 

praktische kennis opgebouwd waarbij   de opbouw van een antropogene ophoging kan 

worden vastgesteld. De datering van de ophoging en eventuele fasering valt echter 

niet, op deze gronden, middels booronderzoek vast te stellen tenzij een toevalstreffer 

zoals bij heuvel 7 het geval is. 

 

Deellocatie Heuvel / 
ophoging

Object-
nummer

Boringen 
ondergrond

Boringen heuvel/
ophoging

Profiel Aard

Zuilensteinsche bos 1 108 52 50, 51   Grafheuvel

Amerongse Berg
2 322 55 53, 54 Grafheuvel

3 118 78 77 Grafheuvel

  4 245 62 63, 64 Grafheuvel

  5 240 58 56, 57 puin ophoging

  6 233 61 59, 60 Grafheuvel

  7 172 65 66, 68 67 Grafheuvel

  8 197 71 69, 70 natuurlijke ophoging

  9 290 - - - onbekend, niet teruggevonden

  10 104 76 74, 75 Wal raatakker?

  11 328 72 73 Grafheuvel

  12 217 81 80, 81 natuurlijke ophoging

  13 173 82 natuurlijke ophoging

Tabel 5.1 
Overzicht gezette boringen en aard heuvel-
ophoging.
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7 Beantwoording onderzoeksvragen

1.  Betreft de ‘heuvel’ daadwerkelijk een antropogene ophoging?

In totaal zijn zeven grafheuvels gekarteerd. De overige locaties betroffen hetzij 

natuurlijke of recente ophogingen. De locatie van heuvel 10 zou mogelijk onderdeel 

kunnen vormen van een raatakkersysteem. Zie ook tabel 5.1.

2.  Zo ja, zijn er aanwijzingen voor de aard van de heuvel?

Zie tabel 5.1

3.  Zo ja, zijn er aanwijzingen voor de ouderdom van de heuvel?

Alleen bij heuvel 9 zijn crematieresten aangetroffen. Deze zijn ter datering opgestuurd 

naar het Centrum voor Isoptopenonderzoek in Groningen. Hieruit bleek dat de resten 

dateren in de midden-bronstijd. Dat betekend dat de heuvel in die periode in gebruik is 

geweest. Of de heuvel al eerder opgeworpen is of dat er later nog bijzettingen hebben 

plaatsgevonden is niet duidelijk.

4.  Wat is de omvang en gaafheid/conservering van de heuvel.

De omvang van de aangetoonde grafheuvels varieert in diameter en is op basis van het 

booronderzoek lastig te bepalen. Daartoe is de bodemopbouw met name aan de rand 

van de veronderstelde heuvel lastig te ‘lezen’. 

5.  Zijn er andere archeologische sporen/resten aanwezig? Zo ja, wat is de aard, omvang, 

datering, gaafheid en conservering van de sporen/resten? En wat is het verband 

tussen de sporen/resten en de heuvel?

Mogelijk loopt het bekende raatakkercomplex ten zuiden van heuvel 10 nog door 

in noordelijke richting. Het booronderzoek heeft zich tijdens deze campagne alleen 

gericht op de geïsoleerde ophogingen. Dit omdat een dergelijk complex middels een 

vooropgezet bedacht plan, en met andere methoden en technieken onderzocht dient 

te worden.

6.  Waaruit bestaat de kwetsbaarheid van het prehistorische cultuurlandschap van het 

Zuilensteinsche bos en de Hoge Ginkel?

Duidelijk is dat er door bosbouw een grote mate van verstoring van het originele 

oppervlak heeft plaatsgevonden waarbij ook de heuvels zijn geschonden. Een goed 

voorbeeld zijn de heuvels 9 en 11 die zwaar zijn gehavend door hetzij bosbouw danwel 

de aanleg van bospaden. Het huidige bos heeft deels ook beschermend gewerkt voor 

de aanwezige grafheuvels. Hierdoor is het terrein bijvoorbeeld niet geploegd zoals in 

de meeste buitengebieden. Echter, door bioturbatie en het bijna continue proces van 

bodemvorming wordt het prehistorische cultuurlandschap echter wel aangetast. 

7.  Kan op basis van het onderzoek een advies opgesteld worden hoe om te gaan met 

dit cultuurlandschap. En zo ja, hoe luidt deze?

Het proces van bodemvorming is nauwelijks tegen te houden en de vraag is ook, indien 

bijvoorbeeld sporen, wallen of grafheuvels worden afgedekt, wat de gevolgen hiervan 

zouden zijn op de langere termijn. Daarnaast lijkt het haast onmogelijk om dit voor een 

zo’n uitgestrekt cultuurlandschap te verwezenlijken. Van belang is het onderhoud van 

het bos ter plekke van grafheuvels te controleren. Het liefst door deze van begroeiing 

te ontdoen en indien mogelijk te bekleden met gaas om dieren- en wortelgangen 

tegen te houden. In de loop der tijd worden de heuvels vanzelf bedekt door een dikke 

humus- of strooisellaag die voldoende beschermend zal werken.



42 Zuilensteinsche bos en Amerongse berg

Het belangrijkste echter is om mensen bewust te maken van dit cultuurlandschap 

zodat dit rijke landschap niet letterlijk onder onze voeten verborgen blijft.

8.  Kan op basis van het onderzoek een advies opgesteld worden hoe om te gaan met de 

nieuw ontdekte grafheuvels en hun ligging in het landschap? Op welke wijze zouden 

deze overige terreinen gewaardeerd (en begrensd) kunnen worden. En op welke wijze 

zouden deze het beste beschermd kunnen worden? 

Zie antwoord op vraag 6 en 7.

9.  Wat zijn de voor- en nadelen van de gebruikte onderzoeksstrategie voor de waardering 

van grafheuvellandschappen?

De gebruikte boorstrategie dient flexibel te worden ingesteld. Immers, na enkele 

boringen kan het al duidelijk zijn of het een grafheuvel betreft of niet. De gebruikte 

strategie geeft echter verder maar beperkte informatie over de omvang van de heuvel 

en nadere opbouw. In het kader van de doelstelling is de toegepaste strategie naar 

onze mening afdoende geweest. Indien men de heuvels afzonderlijk wil waardering 

is intensiever onderzoek nodig. De vraag is in hoeverre booronderzoek daartoe het 

zich het beste leent. Er is in dit kader afgezien van het graven van proefsleuven. Het 

afgestoken profiel in de steilrand bij heuvel 9 is daarvan een goed voorbeeld. De 

informatiewaarde neemt beduidend toe.  Ophogingslagen zijn daadwerkelijk herkend 

en vormde daarmee de beste indicatie om te bepalen of het een grafheuvel betrof. 

Zonder intensief onderzoek blijft het echter lastig om dit met zeer grote zekerheid te 

zeggen. Indien geen plaggen worden onderscheiden kan het namelijk net zo goed een 

natuurlijke prehistorische ophoging betreffen.

10.  Indien noodzakelijk, welke vorm van vervolgonderzoek zou noodzakelijk zijn om 

bovenstaande vragen 1 tot en met 8 te kunnen beantwoorden.

De mate van vervolgonderzoek is afhankelijk van de specifieke vragen die worden 

gesteld. Met de toegepaste strategie zijn reeds vele vragen beantwoord. Indien men 

meer informatie wil verkrijgen over specifieke elementen dan dient daartoe een andere 

strategie te worden gekozen. Dit kan hetzij een GIS-analyse zijn, danwel intensief 

booronderzoek, Geofysisch onderzoek ofwel gravend onderzoek te zijn. Van belang 

is dat de juiste onderzoeksvraag wordt gesteld en gekeken wordt naar de verwachte 

uitkomst, en in hoeverre de toegepaste strategie wel daarop aansluit. Kortom, welk 

antwoord wordt verwacht en welke strategie is daarvoor het best toepasbaar. Om met 

zekerheid vast te stellen of een antropogene ophoging daadwerkelijk een grafheuvel 

betreft dan lijkt gravend onderzoek, om vast te stellen of een centraal graf aanwezig 

is of een randstructuur, de meest eenduidige manier. Dit is echter in het kader van 

erfgoedzorg en behoud in situ niet de meest gewenste en financieel aantrekkelijke 

optie. Onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van geofysische prospectiemethoden 

kan echter een oplossing bieden. De eerste proeven zijn reeds in gang gezet en de 

resultaten zijn bemoedigend. 
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Bijlage 1 Boorprofielen

boring: 1725-50
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 160.192,63, Y: 446.918,25, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 42,41, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: Heuvel 2017-1 boring top heuvel

0 cm -Mv / 42,41 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn
Opmerking: ophogingspakket, recent opgebracht ter reconstructie van de grafheuvel

20 cm -Mv / 42,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

25 cm -Mv / 42,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

40 cm -Mv / 42,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

45 cm -Mv / 41,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Opmerking: heuvellichaam

150 cm -Mv / 40,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: begraven B-horizont

155 cm -Mv / 40,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 300 cm -Mv / 39,41 m +NAP

boring: 1725-51
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 160.189,52, Y: 446.921,19, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 42,07, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: Heuvel 2017-1 boring flank heuvel

0 cm -Mv / 42,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

20 cm -Mv / 41,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Opmerking: heuvellichaam

45 cm -Mv / 41,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: begraven B-horizont

70 cm -Mv / 41,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 125 cm -Mv / 40,82 m +NAP



Bijlage 1 Boorprofielen

boring: 1725-52
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 160.184,05, Y: 446.926,62, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 41,56, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-1 boring buiten heuvel

0 cm -Mv / 41,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

10 cm -Mv / 41,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

40 cm -Mv / 41,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 40,96 m +NAP

boring: 1725-53
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 161.189,92, Y: 447.094,66, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 57,99, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: Heuvel 2017-2 boring top heuvel

0 cm -Mv / 57,99 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

20 cm -Mv / 57,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

24 cm -Mv / 57,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Opmerking: heuvellichaam

60 cm -Mv / 57,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 56,59 m +NAP

boring: 1725-54
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 161.192,33, Y: 447.091,88, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 57,86, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: Heuvel 2017-2 boring flank heuvel

0 cm -Mv / 57,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: strooisellaag, interpretatie: bouwvoor

5 cm -Mv / 57,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: begraven E-horizont

15 cm -Mv / 57,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Opmerking: Heuvellichaam

50 cm -Mv / 57,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 56,96 m +NAP

boring: 1725-55
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 161.194,46, Y: 447.088,06, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 57,26, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: Heuvel 2017-2 boring buiten heuvel

0 cm -Mv / 57,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

16 cm -Mv / 57,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

38 cm -Mv / 56,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 56,56 m +NAP



Bijlage 1 Boorprofielen

boring: 1725-58
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 161.562,67, Y: 446.644,85, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 69,68, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: Heuvel 2017-5 boring buiten heuvel

0 cm -Mv / 69,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

10 cm -Mv / 69,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

22 cm -Mv / 69,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

32 cm -Mv / 69,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 69,08 m +NAP

boring: 1725-59
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 161.596,07, Y: 446.733,70, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 65,67, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: Heuvel 2017-6 boring top heuvel

0 cm -Mv / 65,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

10 cm -Mv / 65,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Opmerking: Heuvellichaam, lijkt te bestaan uit plaggen

74 cm -Mv / 64,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

82 cm -Mv / 64,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, matig fijn
Bodemkundig: begraven E-horizont

86 cm -Mv / 64,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: begraven B-horizont

120 cm -Mv / 64,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 64,27 m +NAP

boring: 1725-60
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 161.598,24, Y: 446.736,84, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 65,23, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: Heuvel 2017-6 boring flank heuvel

0 cm -Mv / 65,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

10 cm -Mv / 65,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Opmerking: Heuvellichaam

36 cm -Mv / 64,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: begraven E-horizont

40 cm -Mv / 64,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: begraven B-horizont

46 cm -Mv / 64,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

70 cm -Mv / 64,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 115 cm -Mv / 64,08 m +NAP



Bijlage 1 Boorprofielen

boring: 1725-61
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 161.600,81, Y: 446.740,71, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 64,71, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: Heuvel 2017-6 boring buiten heuvel

0 cm -Mv / 64,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

14 cm -Mv / 64,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

25 cm -Mv / 64,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

45 cm -Mv / 64,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 95 cm -Mv / 63,76 m +NAP

boring: 1725-62
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 161.572,73, Y: 446.502,51, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 64,22, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: Heuvel 2017-4 boring buiten heuvel

0 cm -Mv / 64,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 64,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

12 cm -Mv / 64,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

22 cm -Mv / 64,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

33 cm -Mv / 63,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 78 cm -Mv / 63,44 m +NAP

boring: 1725-63
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 161.574,40, Y: 446.505,10, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 64,53, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: Heuvel 2017-4 boring flank heuvel

0 cm -Mv / 64,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 64,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket
Opmerking: opebrachte grond

54 cm -Mv / 63,99 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 115 cm -Mv / 63,38 m +NAP



Bijlage 1 Boorprofielen

boring: 1725-64
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 161.575,29, Y: 446.506,74, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 64,89, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-4 boring top heuvel

0 cm -Mv / 64,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 64,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket
Opmerking: opebrachte grond

64 cm -Mv / 64,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

68 cm -Mv / 64,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: begraven E-horizont

70 cm -Mv / 64,19 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: begraven B-horizont

88 cm -Mv / 64,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 115 cm -Mv / 63,74 m +NAP

boring: 1725-65
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 162.312,83, Y: 446.800,25, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 20,97, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-7 boring buiten heuvel

0 cm -Mv / 20,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

6 cm -Mv / 20,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

10 cm -Mv / 20,87 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont
Opmerking: omgeploegde oude bodem, bosploeg

60 cm -Mv / 20,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 75 cm -Mv / 20,22 m +NAP



Bijlage 1 Boorprofielen

boring: 1725-66
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 162.312,66, Y: 446.806,48, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,31, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuel 2017-7 boring flank heuvel

0 cm -Mv / 21,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

10 cm -Mv / 21,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Opmerking: heuvellichaam

35 cm -Mv / 20,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruin, matig fijn
Opmerking: heuvellichaam

66 cm -Mv / 20,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

78 cm -Mv / 20,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, roodbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

125 cm -Mv / 20,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 145 cm -Mv / 19,86 m +NAP

boring: 1725-67
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 162.314,53, Y: 446.812,91, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,58, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-7 boring top heuvel

0 cm -Mv / 21,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 21,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

15 cm -Mv / 21,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment verbrand bot
Opmerking: heuvellichaam, onderin grafkuil met crematie. niet verder geboord

 Einde boring op 95 cm -Mv / 20,63 m +NAP



Bijlage 1 Boorprofielen

boring: 1725-68
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 162.312,70, Y: 446.810,72, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 21,55, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-7 boring top heuvel

0 cm -Mv / 21,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

14 cm -Mv / 21,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

25 cm -Mv / 21,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, stevig, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: moderpodzol

35 cm -Mv / 21,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Archeologie: spikkels houtskool
Opmerking: heuvellichaam,

90 cm -Mv / 20,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

95 cm -Mv / 20,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: begraven B-horizont

130 cm -Mv / 20,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 19,95 m +NAP

boring: 1725-69
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 162.148,86, Y: 445.872,95, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 26,66, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-8 boring top heuvel

0 cm -Mv / 26,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

15 cm -Mv / 26,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, stevig, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: moderpodzol

25 cm -Mv / 26,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont
Archeologie: spikkels houtskool

60 cm -Mv / 26,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool

70 cm -Mv / 25,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: begraven B-horizont

95 cm -Mv / 25,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 25,66 m +NAP



Bijlage 1 Boorprofielen

boring: 1725-70
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 162.146,12, Y: 445.869,94, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 26,61, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-8 boring flank heuvel

0 cm -Mv / 26,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 26,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, stevig, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: moderpodzol

25 cm -Mv / 26,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont
Archeologie: spikkels houtskool

45 cm -Mv / 26,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: begraven E-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool

60 cm -Mv / 26,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: begraven B-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 25,61 m +NAP

boring: 1725-71
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 162.138,50, Y: 445.869,79, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 26,48, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-8 boring naast heuvel

0 cm -Mv / 26,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 26,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, stevig, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: moderpodzol

25 cm -Mv / 26,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont
Archeologie: spikkels houtskool

50 cm -Mv / 25,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: B-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool

60 cm -Mv / 25,88 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: begraven B-horizont

 Einde boring op 75 cm -Mv / 25,73 m +NAP



Bijlage 1 Boorprofielen

boring: 1725-72
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 162.489,99, Y: 445.454,13, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,45, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-11 boring buiten heuvel

0 cm -Mv / 39,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruinzwart, matig grof
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 39,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

10 cm -Mv / 39,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: E-horizont

16 cm -Mv / 39,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: B-horizont

85 cm -Mv / 38,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruin, matig grof
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 93 cm -Mv / 38,52 m +NAP

boring: 1725-73
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 162.485,88, Y: 445.460,12, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,33, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-11 boring top heuvel

0 cm -Mv / 39,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: strooisellaag

9 cm -Mv / 39,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

19 cm -Mv / 39,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: E-horizont

27 cm -Mv / 39,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof
Bodemkundig: B-horizont

118 cm -Mv / 38,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

130 cm -Mv / 38,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof
Bodemkundig: begraven B-horizont

 Einde boring op 155 cm -Mv / 37,78 m +NAP



Bijlage 1 Boorprofielen

boring: 1725-74
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 161.657,46, Y: 444.968,88, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,87, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-10 boring top heuvel

0 cm -Mv / 10,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 10,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

20 cm -Mv / 10,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: B-horizont

34 cm -Mv / 10,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig grof
Opmerking: ophogingspakket

70 cm -Mv / 10,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

80 cm -Mv / 10,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof
Bodemkundig: begraven B-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 9,77 m +NAP

boring: 1725-75
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 161.653,69, Y: 444.970,20, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,73, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: Heuvel 2017-10 boring flank

0 cm -Mv / 10,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, matig grof
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 10,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: B-horizont

27 cm -Mv / 10,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof
Opmerking: ophogingspakket

85 cm -Mv / 9,88 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

95 cm -Mv / 9,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: begraven B-horizont

 Einde boring op 105 cm -Mv / 9,68 m +NAP

boring: 1725-76
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 161.647,97, Y: 444.971,41, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,31, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-10 boring buiten heuvel

0 cm -Mv / 10,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruinzwart, matig grof
Bodemkundig: strooisellaag

10 cm -Mv / 10,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

20 cm -Mv / 10,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: B-horizont

66 cm -Mv / 9,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 105 cm -Mv / 9,26 m +NAP



Bijlage 1 Boorprofielen

boring: 1725-77
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 161.185,72, Y: 446.331,06, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 47,36, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-3 boring top heuvel

0 cm -Mv / 47,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 47,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

15 cm -Mv / 47,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: E-horizont

21 cm -Mv / 47,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig grof
Bodemkundig: B-horizont

24 cm -Mv / 47,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig grof
Opmerking: heuvellichaam

87 cm -Mv / 46,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, roodbruin, zeer grof
Bodemkundig: begraven B-horizont

130 cm -Mv / 46,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruin, zeer grof
Bodemkundig: BC-horizont

165 cm -Mv / 45,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtbruin, zeer grof
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 175 cm -Mv / 45,61 m +NAP

boring: 1725-78
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 161.187,39, Y: 446.341,23, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 47,18, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-3 boring buiten heuvel

0 cm -Mv / 47,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, matig grof
Bodemkundig: strooisellaag

6 cm -Mv / 47,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

14 cm -Mv / 47,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: E-horizont

16 cm -Mv / 47,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig grof
Bodemkundig: B-horizont

48 cm -Mv / 46,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 45,98 m +NAP



Bijlage 1 Boorprofielen

boring: 1725-79
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 162.677,15, Y: 447.200,12, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,95, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-12 boring top heuvel

0 cm -Mv / 11,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: strooisellaag

4 cm -Mv / 11,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

10 cm -Mv / 11,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: E-horizont

11 cm -Mv / 11,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig grof
Opmerking: verstoord pakket

41 cm -Mv / 11,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof
Bodemkundig: B-horizont

60 cm -Mv / 11,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Opmerking: ophogingspakket natuurlijk

140 cm -Mv / 10,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 195 cm -Mv / 10,00 m +NAP

boring: 1725-80
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 162.684,34, Y: 447.201,02, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,38, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-12 boring flank

0 cm -Mv / 11,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 11,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruinzwart, matig grof
Bodemkundig: A-horizont

8 cm -Mv / 11,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

10 cm -Mv / 11,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig grof
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont

90 cm -Mv / 10,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 10,18 m +NAP



Bijlage 1 Boorprofielen

boring: 1725-81
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 162.694,54, Y: 447.211,73, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,35, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-12 boring buiten heuvel

0 cm -Mv / 10,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: strooisellaag

3 cm -Mv / 10,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: E-horizont

7 cm -Mv / 10,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig grof
Opmerking: verstoord pakket, bosploeg

52 cm -Mv / 9,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, bruin, matig grof
Bodemkundig: BC-horizont

105 cm -Mv / 9,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijswit, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 9,15 m +NAP

boring: 1725-82
beschrijver: IVW, datum: 27-11-2017, X: 163.250,10, Y: 447.586,66, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,11, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, provincie: Utrecht,
gemeente: Utrechtse Heuvelrug, plaatsnaam: Amerongen, opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, uitvoerder: Archol, opmerking: heuvel 2017-13 boring top heuvel

0 cm -Mv / 10,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Opmerking: opgestoven zand

22 cm -Mv / 9,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwartbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

28 cm -Mv / 9,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

 Einde boring op 170 cm -Mv / 8,41 m +NAP
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Bijlage 2 Overzicht onderzochte heuvels met bijhorende Archisnummers (campagnes 2015-2017)

Object Zaaknummer Archis status dit onderzoek aard
heuvelnr 
rapport opmerking x-co y-co

Campagne 2015

180 3215240100 afgeleid natuurlijke verhoging

191 3215379100 afgeleid natuurlijke verhoging

225 3216034100 afgeleid natuurlijke verhoging

224 3216123100 afgeleid natuurlijke verhoging

223 3216115100 afgeleid natuurlijke verhoging

220 3216067100 onderzocht natuurlijke verhoging

222 3216083100 afgeleid natuurlijke verhoging

221 3216075100 onderzocht natuurlijke verhoging

209 3215946100 afgeleid natuurlijke verhoging

208 3215873100 afgeleid natuurlijke verhoging

207 3215921100 onderzocht grafheuvel

192 3215387100 niet onderzocht

203 3215881100 niet onderzocht

204 3215898100 onderzocht grafheuvel

214 3215987100 onderzocht grafheuvel

205 3215905100 onderzocht grafheuvel

206 3215913100 onderzocht grafheuvel

229 3216172100 onderzocht grafheuvel

227 3216156100 onderzocht grafheuvel

226 3216148100 onderzocht grafheuvel

228 3216164100 onderzocht grafheuvel

213 3215979100 niet onderzocht

210 3215954100 niet onderzocht

211 3215962100 niet onderzocht

212 3215970100 onderzocht grafheuvel

218 3216050100 onderzocht grafheuvel

195 3215410100 niet onderzocht

184 3215305100 niet onderzocht

183 3215298100 niet onderzocht

188 3215346100 niet onderzocht

185 3215313100 niet onderzocht

186 3215321100 onderzocht grafheuvel

193 3215395100 onderzocht grafheuvel

187 3215338100 niet onderzocht

189 3215354100 niet onderzocht

190 3215362100 onderzocht grafheuvel

219 3216059100 niet onderzocht

194 3215402100 niet onderzocht

196 3081842100 onderzocht recent

196 3215419100 onderzocht recent

181 3215249100 niet onderzocht
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Campagne 2016

170 3175413100 onderzocht grafheuvel heuvel 1 160.185 446.964

109 ? grafheuvel heuvel 2 160.246 446.984

317 3175381100 onderzocht natuurlijke verhoging heuvel 3 160.136 446.937

255 3253805100 onderzocht grafheuvel heuvel 4 159.368 447.309

94 onderzocht grafheuvel heuvel 5 159.354 447.319

272 3254186100 afgeleid natuurlijke verhoging niet in veld aangetroffen

272 3254178100 afgeleid natuurlijke verhoging niet in veld aangetroffen

272 3254161100 onderzocht natuurlijke verhoging heuvel 6 159.477 447.650

272 3253610100 onderzocht natuurlijke verhoging heuvel 7 159.466 447.634

272 3253773100 afgeleid natuurlijke verhoging niet in veld aangetroffen

272 3253951100 afgeleid natuurlijke verhoging niet in veld aangetroffen

250 3253749100 niet onderzocht raatakkerwal? niet in veld aangetroffen

269 3254153100 niet onderzocht raatakkerwal? niet in veld aangetroffen

246 3253684100 niet onderzocht raatakkerwal? niet in veld aangetroffen

268 3254145100 onderzocht grafheuvel heuvel 12 160.435 447.865

mogelijk grafheuvel/raatakkerwal heuvel 8 159.931 447.464

mogelijk grafheuvel/raatakkerwal heuvel 9 159.925 447.457

mogelijk grafheuvel/raatakkerwal heuvel 10 159.905 447.470

raatakkerwal heuvel 11

Campagne 2017

108 2952389100 Onderzocht Grafheuvel Heuvel 1 160.191 446.918

322 3217590100 Onderzocht Grafheuvel Heuvel 2 161.189 447.094

118 2991252100 Onderzocht grafheuvel Heuvel 3 161.184 446.332

245 3253676100 Onderzocht Grafheuvel Heuvel 4 161.575 446.504

240 3253424100 Onderzocht Recente ophoging Heuvel 5 161.564 447.586

233 3218205100 Onderzocht Grafheuvel Heuvel 6 161.598 446.736

172 3148684100 Onderzocht Grafheuvel Heuvel 7 162.314 162.314

197 3215435100 Onderzocht natuurlijke verhoging Heuvel 8 162.148 445.872

290 Niet onderzocht Heuvel 9 niet in veld aangetroffen

104 2952201100 Onderzocht Raatakkerwal? Heuvel 10 162.319 444.968

328 Onderzocht Grafheuvel Heuvel 11 162.485 445.460

217 Onderzocht natuurlijke verhoging Heuvel 12 162.677 447.200

173 2070621100 Onderzocht natuurlijke verhoging Heuvel 13 163.250 447.586
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Bijlage 3 Vondstenlijst

vnr categorie aantal gewicht spoor put vlak vak vul seg

15.1 Houtskool 2 2

16.1 Crematieresten (mens) 1 3
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