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Samenvatting

In opdracht van Beleggingsonderneming Utrecht-West B.V. heeft Archol een 

archeologisch bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd in 

plangebied Woudstraat 15 te Ingen. Het gebied heeft op de archeologische waarde- en 

beleidsadvieskaart van de Gemeente Buren een hoge verwachting op archeologische 

resten. Uit het bureauonderzoek blijkt het plangebied in een zeer gevarieerd 

geologisch gebied te liggen, dat wordt bepaald door de aanwezigheid van twee 

meandergordels met restgeulen. Deze meandergordels waren actief in de periode 

ijzertijd-Romeinse tijd en Romeinse tijd-vroege middeleeuwen. 

Ten westen van het onderzoeksgebied loopt vermoedelijk de Romeinse limes en is een 

groot aantal vondsten gedaan met name uit de late ijzertijd, Romeinse tijd en  vroege 

middeleeuwen. Tevens is er direct ten westen van het plangebied een beschermd 

rijksmonument, een hoeve uit 1648, gesitueerd en kan gezegd worden op basis van 

historische kaarten dat er een gebouw vermoedelijk uit de 19e eeuw binnen het 

plangebied moet hebben gestaan. De functie van dit gebouw is onduidelijk, echter 

gaat het vermoedelijk om een boerderij of ander gebouw van agrarische aard.

Gelet op de bodemkundige gesteldheid, de datering van de afzettingen en de hoge 

dichtheid aan archeologische vondsten in de omgeving, geldt op basis van het 

bureauonderzoekvoor het hele plangebied een hoge archeologische verwachting op 

de aanwezigheid van resten uit met name de periode ijzertijd tot en met de vroege 

middeleeuwen. Opgemerkt moet worden dat met name in de zones langs de restgeul 

een hoge trefkans op archeologie bestaat en dat er rekening gehouden dient te 

worden met vondstlagen of archeologische resten in de restgeulvullingen. 

Bij het inventariserend veldonderzoek is in het noordwestelijk deel een cultuurlaag met 

veel archeologische indicatoren in de top van de oever van de Ingense stroomgordel 

waargenomen. Dit archeologisch niveau wordt op veel plaatsen afgedekt door crevas-

seafzettingen waardoor twee archeologische niveaus ontstaan, vermoedelijk daterend 

ijzertijd-vroege middeleeuwen en vroege middeleeuwen-nieuwe tijd. Dit gebied 

behoudt dus zijn hoge verwachting en de kans op een vindplaats in dit gebied wordt 

groot geacht. In de restgeul van de Liendense stroomgordel zijn geen archeologische 

niveaus of vondstlagen aangetroffen en deze bleek erg zandig opgevuld. Op basis 

hiervan is de archeologische verwachting binnen de verstoringsdiepte van deze 

zone bijgesteld naar laag. De kronkelwaardafzettingen in het zuidoosten van het 

deelgebied blijken op basis van de boringen een vrij nat landschap te hebben gevormd. 

Wellicht was bewoning mogelijk op de hoogste kronkelwaardruggen, echter zijn hier 

geen aanwijzingen voor gevonden. Omdat het een nat landschap betreft waarin de 

mogelijkheid tot bewoning twijfelachtig is wordt de verwachting voor dit deelgebied 

naar beneden bijgesteld (laag). 

Het selectieadvies is afhankelijk van de gespecificeerde archeologische verwachting 

voor de verschillende elementen binnen het plangebied. Ten aanzien van de 

verschillende zones is het volgende advies geformuleerd:

1. Het noordwestelijk deel van het plangebied heeft een hoge verwachting gekregen 

en er bestaat het vermoeden van aanwezigheid van een archeologische vindplaats. 

Er wordt geadviseerd om geen verstorende bodemingrepen te verrichten die dieper 

reiken dan de huidige bouwvoor (ca. 30cm dik). Indien dit niet wenselijk of haalbaar is 

wordt vervolgonderzoek (karterende en waarderend proefsleuven) geadviseerd.
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Wij adviseren de aanleg van drainage niet als een substantiële verstoring te 

beschouwen. Gezien de geringe verstoring door de te graven drains wordt geadviseerd 

de grond voor alleen deze werkzaamheden vrij te geven. Deze verstoring is dusdanig 

klein dat met een eventueel vervolgonderzoek (proefsleuven, opgraving) gepaard 

gaande kosten als niet proportioneel worden beschouwd. 

2. Het zuidoostelijk deel en de restgeulzone hebben beide een bijgestelde lage 

verwachting gekregen.  Wij adviseren het zuidwestelijke deel vrij te geven voor 

ontwikkeling.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Beleggingsonderneming Utrecht-West B.V. heeft Archol een 

archeologisch bureauonderzoek en een verkennnend booronderzoek uitgevoerd in 

plangebied Woudstraat 15 te Ingen (figuur 1.1). De opdrachtgever heeft het voornemen 

om ingrepen in de bodem te verrichten in het kader van het herinrichten van het 

terrein als boomkwekerij.  daarmee 

Op de archeologische beleidskaart van de Gemeente Buren staat het terrein 

aangegeven als een terrein van hoge archeologische waarde (figuur 2). De gemeente-

doelstelling is het behoud van eventuele resten aanwezig op deze terreinen. Als gevolg 

hiervan is bepaald dat in plangebieden in de historische kern groter dan 100m2 en in 

overige gebieden groter dan 1000m2 en/of gelegen binnen een straal van 50m van een 

AMK-terrein geen bodemingrepen plaats mogen vinden dieper dan 30cm onder het 

maaiveld. Indien dit toch gebeurt dient er voorafgaand aan de vergunningverlening 

vroegtijdig archeologisch onderzoek plaats te vinden.Onderhavig plangebied betreft 

een “overig gebied” groter dan 1000 m² waarin bodemingrepen dieper dan 30 cm 

-mv zijn gepland. Om die reden heeft de opdrachtgever de verplichting archeologisch 

onderzoek uit te laten voeren.  Het hier gepresenteerde onderzoek bestaat uit een 

bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek.

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

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

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

bekende en verwachte archeologische waarden. Met het verkennend booronderzoek 
Figuur 1.1 
Ligging plangebied in rood (bron: Top10).

1
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wordt aan de hand van de landschappelijke opbouw van het plangebied deze 

verwachting in het veld getoetst. Op basis hiervan volgt een advies over de 

mogelijkheden voor behoud in-situ en/of de noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied (omvang circa 18 ha) ligt direct ten oosten van de plaats Ingen in de 

gemeente Buren, bij het adres Woudstraat 15. Het perceel is momenteel in gebruik 

als akkerland. De voorgenomen ingrepen zijn bedoeld voor het geschikt maken van 

het perceel voor de fruitteelt. De plannen omvatten het graven van een nieuwe sloot, 

het aanleggen van drainage buizen, egalisatiewerkzaamheden en het planten van 

bomen. De sloot is gepland om ca. 1,3 m diep te worden en 70cm breed onderin. Het 

talud van de te graven sloot wordt 1:1, wat wil zeggen dat de totale breedte van de te 

ontgraven sloot uitkomt op ca. 3,3m. Daarnaast worden om de 6 m drainagebuizen 

in de grond gewerkt tot een diepte van 90 cm en vinden egalisatiewerkzaamheden 

plaats (onbekende diepte). Het planten van bomen vindt plaats tot 50 cm -mv. Het 

onderzoeksgebied voor dit bureauonderzoek en het hierop volgende inventariserende 

veldonderzoek omvat het gehele plangebied.

Op de luchtfoto’s van het gebied zijn geen factoren waar te nemen welke kunnen 

leiden tot diepgaande verstoringen . 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

en 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 

Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied (onderzoeksge-
bied in rood, bron luchtfoto: PDOK 2014).
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de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een 

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: 

het bureauonderzoek (BO) en een inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met 

bijbehorende standaardrapportages. 

Dit rapport betreft een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek, 

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

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

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

archeologische verwachting. Het IVO-o bestaat uit een verkennend booronderzoek. 

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

van het landschap en aan de hand hiervan de gespecificeerde archeologische 

verwachting nader aan te scherpen of controleren. Het doel van het verkennend 

onderzoek is niet het opsporen van archeologische vindplaatsen. Op basis van de 

resultaten van het bureauonderzoek en verkennend booronderzoek kan het bevoegd 

gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 

Soort onderzoek: Bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, 
verkennende fase (IVO-o)

Projectnaam: Ingen Woudstraat

Archolprojectcode: IWO1855

Archis-zaaknummer: 4672886100

Opdrachtgever: Beleggingsonderneming Utrecht-West B.V. 

Directievoering: -

Bevoegd gezag: Gemeente Buren

Adviseur bevoegd gezag: Drs. H.J. van Oort

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 01-04-19 & 04-04-19

Rapport gereed: 10-05-19

Versie 1.1

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Gelderland

Gemeente: Buren

Plaats: Ingen

Toponiem: Ingen Woudstraat

Coördinaten gebied: X: 162.540,4 / Y: 441.048,7

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Ca. 18 ha

Huidig grondgebruik: Weiland

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie 
Gelderland

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

De gemeente Buren heeft in 2008 een gemeentelijke verwachtings- en beleids-

advieskaart laten opstellen door ADC Heritage BV.1 Deze kaart is samengesteld 

op basis van onder andere de informatie in het Archeologisch Informatiesysteem 

(ARCHIS), vondstmeldingen uit andere bronnen, het archeologisch archief van de 

provincie Gelderland, de Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Gelderland, 

historisch kaartmateriaal, het Actueel Hoogtebestand Nederland en aardweten-

schappelijk kaartmateriaal. Deze beleidsadvieskaart vormt de basis van onderhavig 

bureauonderzoek. Daarnaast is aanvullend onderzoek gedaan naar de geologische 

opbouw van het gebied middels de geomorfologische kaart, zanddieptekaart en het 

Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas delta.

Daarnaast is het archeologisch informatiesysteem (Archis) geraadpleegd om de 

bekende archeologische waarnemingen binnen en direct rondom het plangebied in 

kaart te brengen; met name die waarnemingen die ten tijde van het samenstellen van 

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

de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 4.1, protocol 4002.

Bij het bureauonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- Verwachtings- en beleidsadvieskaart gemeente Buren

- Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

- Archeologisch Informatiesysteem (Archis)

- Zand in banen : zanddiepte-kaarten van het Rivierengebied en het IJsseldal in de 

provincies Gelderland en Overijssel

- Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn en Maas delta

- ArcheoPro archeologisch rapport (nr. 14043) IVO-O Woudstraat 15, Ingen

- Archeologisch Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Verhuizensestraat 

te Ingen (Econsultancy rapport 6775.001)

- Boringen uit het DINO-loket

2.2 Landschappelijk kader

Het onderzoeksgebied is gesitueerd in het centrale deel van het Gelders 

rivierengebied2. Deze Rijn-Maas delta kenmerkt zich in het holoceen door constant 

verleggende rivierlopen van voorgangers van de Rijn en Maas. De restanten 

van deze rivierlopen, de zogenaamde meandergordels, zijn van grote invloed 

op de archeologische verwachting van een gebied. De hoger gelegen fossiele 

meandergordels vormden in het verleden aantrekkelijke locaties voor bewoning, 

beakkering en andere activiteiten, en worden op veel plaatsen dan ook gekenmerkt 

door een hoge dichtheid aan archeologische resten. De voornaamste bronnen voor 

geologische informatie in dit complexe gebied zijn de paleogeografische kaart van de 

Rijn en Maas delta (figuur 2.1) en de zanddiepte kaart (figuur 2.2).

Op de paleogeografische kaart is te zien dat het onderzoeksgebied op de grens ligt 

tussen twee meandergordels, waarvan de westelijke, de meandergordel van Ingen, 

vermoedelijk actief was tijdens de ijzertijd en de Romeinse tijd (ca. 400 v. Chr tot 

1  Botman & Benjamins 2008
2  Berendsen 2008

2
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390 na Chr.).3 De oostelijk gelegen meandergordel van Lienden is wat jonger en was 

vermoedelijk actief vanaf de Romeinse tijd en in de vroege middeleeuwen (ca. 50-750 

na Chr.). Deze meandergordel heeft zich ter hoogte van het plangebied van oost naar 

west verplaatst en daarbij een grote kronkelwaard aangelegd. Daarbij zijn  grote delen 

van de Ingense meandergordel opgeruimd. 

Op de zanddiepte kaart is te zien dat er sprake is van een sterk wisselende zanddiepte, 

toe te schrijven aan de processen die gepaard gaan met de actieve fase van de rivier, 

met o.a. de vorming van kronkelwaarden, meanderhalsafsnijdingen en heractivering 

van oude geulsystemen.. Het gebied wordt in zuid-noordelijke richting doorsneden 

door een smalle restgeul (zand op ca. 2-3m -Mv) welke vermoedelijk gevormd is in 

de laatste actieve fase van de Liendense meandergordel. Aan de zuidkant van het 

onderzoeksgebied zijn er enkele hoge zandige kronkelwaardruggen zichtbaar met 

daartussen een smalle kronkelwaardgeul  (figuur 2.2: in rood respectievelijk in oranje). 

Ook in het noordwesten zijn enkele hoge zandruggen herkenbaar. Het is onduidelijk of 

deze onderdeel uitmaken van de stroomgordel van de Ingense restgeul of dat het hier 

zandige oeverwallen van de Liendense restgeul betreft. 

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; figuur 2.3) is te zien dat in het 

noordwestelijk deel van het onderzoeksgebied zich een relatief hoge rug bevindt. Deze 

hoge rug loopt door in de richting van de historische kern van Ingen. Daarnaast is de 

restgeul die het onderzoeksgebied doorsnijdt, met de wetering die dezelfde loop volgt, 

duidelijk zichtbaar als laagte binnen het landschap. Het zuidoostelijk deel is een relatief 

3  De dateringen in de paleogeografische kaart zijn ongekalibreerd. Voor dit onderzoek is daarom 
de datering voor de restgeulen gehanteerd die Econsultancy heeft gebruikt bij hun onder-
zoek uit 2018 (Ten Broeke 2018). 

Figuur 2.1 
Uitsnede Digitaal Basisbestand Paleogeografie 
van de Rijn-Maas Delta met het plangebied 
in blauw (bron: Cohen et al. 2012). Liendense 
stroomgordel in geel; Ingense stroomgordel 
in oranje; Ommerense stroomgordel in paars.
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laaggelegen deel waar weinig reliëf in te zien is. Ten opzichte van de aangrenzende 

percelen ten oosten en zuiden hiervan is het opvallend vlak en lager gelegen.

Uit een eerder onderzoek uit 2014 aan de Woudstraat 15 te Ingen (dit onderzoeks-

gebied lag direct aansluitend ten westen van het onderzoeksgebied van dit rapport 

(zie figuur 2.6)) blijkt dat de geologische opbouw van het gebied bestaat uit een sterk 

zandige klei met enige gelaagdheid en vanaf circa 60cm – mv daaronder grofzandige 

beddingafzettingen. Dit is vermoedelijk de bedding van de Ingense restgeul met 

daarop een oeverpakket van de Liendense restgeul4. 

Er zijn een drietal boringen in of in de buurt van het onderzoeksgebied bekeken in het 

DINO-loket.5 Deze boringen bevestigen het beeld van een zeer variërende zanddiepte 

met daarop een kleiig (oever)pakket, maar leveren geen aanvullende informatie op.

Volgens de bodemkaart bestaat het gehele onderzoeksgebied uit ooivaaggronden.

4  Exaltus & Orbons 2014
5  https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens

Figuur 2.2 
Uitsnede zanddieptekaart 2009 met het 
plangebied in blauw (bron: Cohen et al. 2009).
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Figuur 2.3 
Uitsnede van de AHN met het onderzoeksge-
bied aangegeven.
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2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart 

De Gemeente Buren heeft een archeologische verwachtingskaart laten opstellen die 

in 2008 is verschenen (figuren 2.4 en 2.5)6. De kaart is een belangrijke bron bij dit 

onderzoek, omdat hier reeds veel informatie bij elkaar is verzameld voor dit gebied. 

Het gehele onderzoeksgebied heeft op de verwachtingskaart een hoge archeologische 

verwachting. Te zien is dat ten westen van het onderzoeksgebied de veronderstelde 

ligging van de Romeinse limes is ingetekend. Opgemerkt moet worden dat de exacte 

ligging van deze weg tot op heden nergens is vastgesteld en de veronderstelde ligging 

indicatief en zeer globaal is. Daarnaast liggen ten westen en ten zuiden van het onder-

zoeksgebied een AMK-terrein (zie paragraaf 2.3.4).

6  Botman & Benjamins 2008)

Figuur 2.4 
Uitsnede archeologische verwachtings- en 
beleidskaart Gemeente Buren met het plange-
bied in rood (bron:  Botman & Benjamins 
2008). Zie onder voor legenda.

Figuur 2.5 
Legenda voor archeologische verwacht-
ings- en beleidskaart Gemeente Buren (bron: 
Botman & Benjamins 2008).
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2.3.2 Archis gegevens 

In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn er veel waarnemingen in Archis 

beschikbaar waar archeologische informatie uitgehaald kan worden (figuur 2.6). 

Aan de noordkant van het onderzoeksgebied zijn er enkele zaakmeldingen in Archis 

beschikbaar:

·	 Er is een melding binnen het noordelijk deel van het onderzoeksgebied waar 

vondsten zijn verzameld van een omgeploegde akker (zaaknummer 2892221100). 

Het betreft laat-middeleeuwse keramiek, een Romeinse spijker en handgevormd 

aardewerk uit de ijzertijd. 

·	 Er heeft een veldkartering plaatsgevonden direct ten noorden (zaaknummer 

3083413100) van het plangebied waarbij Romeins aardewerk is aangetroffen (13 

stuks gemeld). 

·	 Er is ten noordwesten een melding (zaaknummer 3095904100) van een groot 

aantal Romeinse en vroege middeleeuwse vondsten, waaronder een vroeg 

Romeinse munt, verschillende fibulae, een zilveren denarius en enkele ringen. 

Daarnaast is bij dezelfde melding ook sprake van enkele laat middeleeuwse 

metalen voorwerpen, zoals een gesp, een munt en een stempel.

·	 Ten oosten en zuiden van het onderzoeksgebied zijn drie meldingen van enkele 

stukken laat-middeleeuwse en nieuwe tijd aardewerk (zaaknummers: 3083551100, 

2752650100 en 3083357100). Vermoedelijk zijn deze allen afkomstig van de 

hooggelegen kronkelwaardruggen van de Liendense stroomgordel

Verder ten westen van het onderzoeksgebied, in de dorpskern van Ingen, zijn meer 

meldingen van Romeinse vondsten. Dit houdt vermoedelijk verband met de Romeinse 

limes die daar naar veronderstelling gelopen heeft. Bij een proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd in 2015 door RAAP (zaaknummer 2327002100) zijn er nederzettingssporen 

uit de late ijzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen aangetroffen inclusief 

vondstlagen in een restgeul. 

In 2014 heeft een inventariserend veldonderzoek plaatsgevonden uitgevoerd door 

ArcheoPro (zaaknummer 2448674100; zie figuur 2.6).7 Bij dit onderzoek zijn in totaal 

6 boringen gezet. Er is vastgesteld dat het onderliggende beddingzand hier een groot 

verval heeft van ca. 1 m -Mv naar 2 m -Mv. Hoewel dit niet wordt gespecificeerd 

liggen deze boringen vermoedelijk op de overgangszone van de Liendense oever 

naar de restgeul. Er zijn destijds geen archeologische indicatoren en geen vegetatie-

horizonten herkend in de megaboringen en er heeft daarom geen vervolgonderzoek 

plaatsgevonden. Wel is opgemerkt dat één van de boringen tot een meter diepte 

verstoord was. Vermoedelijk heeft dit te maken met 20e eeuwse exploitatie van het 

land. Er moet dus ook bij onderhavig onderzoek rekening worden gehouden met enige 

verstoring rondom het erf van de boerderij op adres Woudstraat 15.

In 2018 heeft een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 

plaatsgevonden voor de Verhuizensestraat (ong.) te Ingen, uitgevoerd door 

Econsultancy (vondstlocatienummer 4600495100; zie figuur 2.6).8 Dit onderzoeks-

gebied ligt direct aansluitend ten oosten van onderhavig onderzoeksgebied. Het 

inventariserend veldonderzoek laat een intacte bodemopbouw zien. Tevens zijn er bij 

het onderzoek op het maaiveld fragmenten Romeins en vroeg middeleeuws aardewerk 

aangetroffen. De onderzoekers concluderen “dat het plangebied zijn hoge verwachting 

7  Exaltus & Orbons 2014
8  Ten Broeke 2018
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behoudt op het voorkomen van archeologische resten en/of sporen daterend vanaf de 

Late-IJzertijd”.

In 2011 heeft ten westen in de kern van Ingen een karterend inventariserend 

veldonderzoek plaatsgevonden uitgevoerd door Grontmij waarbij twee vindplaatsen 

zijn vastgesteld (zaaknummer 2312341100; zie figuur 2.6)9. Er zijn direct onder 

het maaiveld archeologische resten aangetroffen in de vorm van aardewerk, bot, 

houtskool en fosfaatvlekken. Deze resten bevinden zich in de top van de oever/bed-

dingafzettingen van de Ingense stroomgordel. Er is in de boringen grind aangetroffen 

wat geïnterpreteerd wordt als mogelijk afkomstig van een verstorende factor binnen 

de vindplaats. 

9  Fijma 2011

Figuur 2.6 
Archis-waarnemingen in de omgeving van het 
onderzoeksgebied (het onderhavige onder-
zoeksgebied is het grote vlak, zaaknummer: 
4672886100).
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2.3.3 Archeologische Monumentenkaart (AMK)

Net buiten het plangebied is een rijksmonument aanwezig (figuur 2.7). Het betreft 

de historische hoeve “De Poel” te Woudstraat 15 (monumentnr: 25845). Deze hoeve 

dateert uit 1648. Volgens het monumentenregister staan in het woongedeelte, dat 

met de stal een T-vormige plattegrond beslaat, ontlastingsbogen met vlechtwerk. 

Opkamer is een venster met 12-ruitsschuiframen. De hoeve zelf wordt niet verstoord, 

echter moet rondom deze hoeve rekening gehouden worden met resten van andere 

gebouwen en erfactiviteiten uit de nieuwe tijd.

2.3.4 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

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

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

classificatie van de trefkans op archeologische resten. De kaart is op gemaakt basis van 

een rastergrid met eenheden van 50 bij 50 meter. Door de grootschaligheid is de kaart 

minder geschikt voor een dergelijk lokaal niveau als het onderhavig onderzoeksge-

bied en kan naar eigen zeggen ook slechts als richtinggevend worden gebruikt.10 Een 

gemeentelijke verwachting is veel gedetailleerder en daarom vaak meer geschikt.  De 

IKAW is voor dit bureauonderzoek dus verder niet relevant.

2.3.5 Historisch kaartmateriaal 
Op de bonnebladen uit 1900, 1925 en 1949 is het plangebied op alle kaarten 

aangemerkt als agrarisch gebied. Er is één gebouw zichtbaar aan de noordwest kant 

van het onderzoeksgebied welke nu niet meer zichtbaar is op het terrein (figuur 2.8). 

De datering van dit gebouw is onbekend, echter verschijnt het pas voor het eerst op 

een kaart uit 1896.11 De aard van het gebouwtje is onbekend. Op de kaart lijkt het 

gebouw niet langs een hoofdweg te liggen, maar in een veld/boomgaard. Mogelijk 

gaat het om een oude boerderij of een gebouw van agrarische aard toebehorend 

10  Deeben 2009, 5.
11  www.topotijdreis.nl

Figuur 2.7 
Locatie monument 25845.
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aan de historische hoeve De Poel (zie 2.3.3). Het gebouw lijkt volgens de historische 

kaarten in 1965 gesloopt te zijn. Er zijn geen oudere kaarten beschikbaar die dit 

gebouw weergeven. Mogelijk heeft dit te maken met een gebrek aan detail, dus er 

moet rekening worden gehouden met een oudere datering van het gebouw (figuur 

2.9).

Figuur 2.8 
Het plangebied geprojecteerd (in rood) op de 
Bonnebladen uit 1900. Blauwe cirkel geeft het 
ontdekte gebouw aan.

Figuur 2.9 
Uitsnede van de regio op een historische kaart 
uit 1815.
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Figuur 2.10 
Tijdstabel.
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2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

In verband met de variatie in het gebied veroorzaakt door de twee aanwezige 

restgeulen geldt een verschillende archeologische verwachting voor het oostelijk 

en westelijk deel van het onderzoeksgebied. In tabel 4.1 is een overzicht van de 

verwachting voor het gehele gebied gegeven. Uit de datering van de verlandingsfase 

van de Ingense stroomgordel en het aangetroffen handgevormde aardewerk direct 

ten noorden van het onderzoeksgebied en het aantreffen van ijzertijd-resten bij 

een onderzoek in de historische kern van Ingen blijkt dat de kronkelwaardruggen en 

oeverwallen van de Ingense stroomgordel bewoning hebben gekend vanaf de (late) 

ijzertijd. 

Voor onderhavig onderzoek betekent dit dat in het noordwesten van het plangebied, 

waar afzettingen van de Ingense stroomgordel aanwezig zijn, archeologische resten 

daterend vanaf de ijzertijd tot Nieuwe tijd aangetroffen kunnen worden. In het 

bijzonder worden resten uit de Romeinse tijd verwacht gezien de grote hoeveelheid 

vondstmeldingen uit deze periode in Archis en de de verwachte aanwezigheid van 

de Romeinse limesweg iets ten westen van het onderzoeksgebied. Met de volgende 

complexen dient rekening te worden gehouden: nederzettingen, erven, grafvelden en 

militaire structuren, buitenerfse structuren, verkavelingssporen en wegen. Daarnaast 

dient opgemerkt te worden dat -voor zover bekend is- de ligging van de limesweg in 

de direct omgeving van het plangebied nog niet exact is vastgesteld. De ligging van de 

limesweg op de gemeentelijke verwachtingskaart is het verondersteld verloop. Er dient 

daarom ook rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van de Romeinse weg 

zelf binnen het plangebied.

In de omgeving van het rijksmonument 25845 (hoeve te Woudstraat 15) moet rekening 

gehouden worden met resten uit de nieuwe tijd. Aan deze kant van het plangebied 

is een gebouw of structuur waargenomen op een oude kaart uit 1900, wat voor deze 

specifieke locatie de verwachting op resten uit de nieuwe tijd verhoogd. De exacte aard 

en datering van dit gebouw zijn onbekend (globale ligging zie figuur 2.8). 

In het zuidoosten verlandt de Liendense stroomgordel pas in de vroege middeleeuwen. 

Indien hier oudere archeologische resten aanwezig waren gerelateerd aan de Ingense 

stroomgordel, dan is de verwachting dat de geul deze tijdens de actieve fase volledig 

geërodeerd heeft. Omdat de verwachting is dat in de laatste actieve fase van deze 

restgeul wel activiteit of bewoning heeft plaatsgevonden in de zone langs de geul, 

moet rekening worden gehouden met (meerdere) vondst- of cultuurlagen in de 

geulvulling, vermoedelijk daterend uit de vroege middeleeuwen. Deze kunnen in het 

veld herkend worden door aanwezigheid van verschillende archeologische indicatoren 

zoals aardewerk, houtskool en bot in de restgeulvulling. Na het verlanden van de 

restgeul kunnen ook hier archeologische resten direct onder het maaiveld aangetroffen 

worden vanaf de vroege middeleeuwen.

Er zijn enkele vondstmeldingen van laat middeleeuws aardewerk in de omgeving, 

echter zijn er bij de naastgelegen onderzoeken geen aanwijzingen gevonden voor het 

voorkomen van laatmiddeleeuwse resten binnen het huidige maaiveld. Hiermee lijkt 

de aanwezigheid van grote laatmiddeleeuwse complexen zeer onwaarschijnlijk, echter 

kan het voorkomen van kleinere vindplaats(en) niet worden uitgesloten.
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Gezien de datering van de aanwezige meandergordels worden resten daterend van 

voor de (late) ijzertijd niet in dit gebied verwacht.

Archeologische 
periode

Verwachtingskans Verwachtte resten Diepte t.o.v. maaiveld of Laag

Late IJzertijd Hoog - Met name verwacht in noordenwesten van onderzoeksgebied. Dichtbij eerder aarde-
werk en nederzettingsresten aangetroffen. Kan hier alle soorten vindplaatsen uit deze 
periode betreffen.

- Vermoedelijk in top van Ingense 
meandergordelafzettingen 

Romeinse tijd Hoog - Noordwest: nederzettingssporen, resten van grafrites, resten van militaire activiteit, 
losse vondsten.

- Zuidoost: mogelijk weglopende vondstlagen in restgeul.

- top van Ingense meandergor-
delafzettingen

- Aan randzone van geul; diepte 
onbekend

Vroege 
Middeleeuwen

Hoog In het gehele gebied kans op aantreffen resten uit deze periode. Alle vindplaatstypen 
mogelijk. Ten noorden is veel aardewerk aangetroffen. 

In de restgeul is het voorkomen van vondstlagen mogelijk

Direct onder maaiveld

In restgeulvulling

Late Middeleeuwen Gemiddeld Weinig aanwijzingen voor aanwezigheid vindplaats, maar op basis van bureauonder-
zoek niet uit te sluiten. Vindplaatstype zou hoogstwaarschijnlijk nederzettingssporen, 
resten van een boerenerf (wellicht voorganger historische erf ) of andere agrarische 
resten betreffen..

Direct onder maaiveld

Nieuwe tijd Hoog/laag Alleen in noordwest deel worden resten verwacht uit deze periode: gebouwtje met 
onduidelijke functie ( historische kaart); resten van erfactiviteiten rond het historische 
erf.

Direct onder maaiveld.

Tabel 2.1 
Overzicht archeologische verwachting 
plangebied.
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Verkennend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van het booronderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting te 

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

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

archeologische verwachtingswaarde.

Specifieke vraagstellingen die met het booronderzoek beantwoord moeten worden 

zijn:

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

- Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?

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

bevinden?

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

archeologische verwachting?

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

vondstrijke vindplaats?

De op basis van het bureauonderzoek verwachtte zandruggen zijn bekend als 

aantrekkelijke plekken voor bewoning voor het indijken van de rivieren. Hooggelegen 

plekken in het landschap waren relatief droog en veilig voor overstromingen. Het 

is daarom bij het verkennende booronderzoek van belang deze ruggen in kaart te 

brengen om vast te stellen of deze bewoonbaar waren en of er archeologische resten 

in situ verwacht kunnen worden.

3.2 Methodiek 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende en karterende fase van 

het IVO-Overig. Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie 

Inventariserend Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.1. Tijdens de verkennende fase 

in totaal 47 boringen gezet binnen het plangebied . Conform PvA zijn er eerst 36 

boringen gezet in 5 raaien haaks op de restgeul, waarbij op de raai de boringen op een 

onderlinge afstand van 50 m zijn geplaatst. Na deze reguliere boringen zijn 11 extra 

boringen ingezet om het grid te verdichten en specifieke lagen of landschappelijke 

elementen beter in kaart te brengen. Met name is met deze extra boringen getracht  

om het verloop van de restgeul die aanwezig is binnen het gebied tot op voldoende 

detailniveau in kaart te brengen en om de diepteligging van een aangetroffen 

cultuurlaag in het noordwesten van het gebied te kunnen bepalen. De locatie van de 

boringen en de hoogte van het maaiveld op de boorlocaties is vastgelegd door middel 

van het Differential Global Positioning System (DGPS).

De boringen zijn tot maximaal 300 cm –Mv uitgevoerd met een combinatie van een 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 

3cm. 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. De boorprofielen zijn als bijlage 2 opgenomen achter in 

het rapport.

3
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Figuur 3.1 
Boorpuntenkaart met AHN2 als ondergrond
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Bovengenoemde methodiek is geschikt voor het vaststellen van de bodemopbouw en 

het in kaart brengen van grootschalige verstoringen. De methodiek is niet bedoelt voor 

het opsporen van specifieke archeologische vindplaatsen.

Het veldwerk is uitgevoerd door E. Heunks (senior-KNA prospector), A. Tol (senior-KNA 

prospector) en S. Beuger (KNA archeoloog)

3.3 Resultaten

Het gehele plangebied ligt conform verwachting op  de meandergordels van Lienden 

en Ingen. De boringen laten een erg gevarieerd landschap zien wat wordt gekenmerkt 

door beddingafzettingen met daarop een oever en een dun pakket met crevasse-

afzettingen in het westen en in het oosten een systeem van kronkelwaardruggen en 

-geultjes.12 Deze twee landschappen worden gescheiden door een wetering welke 

ongeveer de loop van een oude restgeul van de Liendense stroomgordel volgt. Omdat 

deze variatie veel invloed heeft op de gespecificeerde archeologische verwachting 

binnen het plangebied zullen ze per gebied nader besproken worden.

3.3.1 Ten westen van de wetering (meandergordel van Ingen)

Ten westen van de Wetering bestaat het profiel uit beddingafzettingen van de Ingense 

stroomgordel met daarop een oeverpakket. De beddingafzettingen bestaan tot een 

diepte van tenminste drie meter beneden maaiveld over het algemeen uit siltarm, zeer 

grof zand waarbij in enkele boringen een kleilaagje is aangetroffen. 

De oeverafzettingen die het beddingzand afdekken bestaan uit een aflopend profiel 

van sterk siltige, soms zandige klei waarin enkele zandlagen te zien zijn. Deze 

oever is gevormd in de laatste actieve fase van de Ingense stroomgordel en bestaat 

waarschijnlijk uit sedimenten die zijn afgezet uit één van de restgeulen die nabij het 
van het onderzoeksgebied te zien zijn op de zanddiepte kaart. Op de AHN is te zien 

dat deze oever een hoge zone vormt binnen het plangebied en waarschijnlijk erg 

geschikt was voor bewoning na het verlanden van de Ingense stroomgordel (figuur 

3.1). Dit vermoeden wordt bevestigd door de aanwezigheid van een ‘vuile’ cultuurlaag 

met daarin onder andere fragmenten aardewerk, onverbrand bot, verbrande klei 

en houtskool (tabel 3.1). In het oeverpakket daaronder is daarnaast in veel boringen 

fosfaat aangetroffen, wat wijst op de aanwezigheid van een nederzettingsterrein. 

Het oeverpakket is in een latere fase weer afgedekt geraakt door een pakket met 

grofzandige klei en kleiig zand. In dit pakket is in veel boringen grind aangetroffen, wat 

aantoont dat dit pakket met enige kracht zal zijn afgezet. Vermoedelijk gaat het hier 

om een complex van crevasse-afzettingen, waar bij een of meerdere rivieruitbraken 

in de buitenbocht van de Liendense stroomgordel met grote kracht zand en grind is 

afgezet over de omliggende oeverzone. Gezien de grove korrel van het zand is het 

vermoedelijk materiaal van de Ingense beddingafzettingen wat bij hoge waterstanden 

is geërodeerd uit de ondergrond  en verderop is afgezet. De Liendense stroomgordel 

zelf bestaat namelijk uit veel fijnzandiger beddingmateriaal. Er is geen crevassegeul 

aangetroffen. De  paleogeografische situatie is overigens erg vergelijkbaar met die 

van een iets zuidelijker gelegen onderzoeksgebied ter hoogte van Ommeren. 13 Hier is 

in dezelfde buitenbocht van de Liendense meandergordel een zone aangetroffen met 

crevasse-afzettingen inclusief geultjes en een zogenaamde crevassekolk. Deze kolk 

12  Zie figuur 3.2 voor een doorsnede van het plangebied
13  Dit betreft een recent, nog lopend onderzoek uit 2018. 
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heeft de beddingzanden van een oudere stroomgordel tot 4,5m diep geërodeerd en 

vervolgens over een groot gebied verspreid. 

Boringnummer Houtskool Aardewerk Bot Fosfaat Puin Diepteligging in cm -mv

1 1 1 2 1 85-130

2 1 1 1 1 65-85

3 1 1 65-80 (puin 30cm)

5 1 30-50

12 1 0-50

18 2 verstoring

27 1 2 0-95

28 1 1 1 30-100

29 2 1 1 AW/puin 0-80, HK 200-235

30 1 0-50

37 1 0-30

38 1 0-40

39 1 1 0-30

42 1 75-145

43 1 1 1 2 35-90

44 1 1 1 1 0-60

45 1 1 0-85

46 1 1 35-75

47 1 35-65

De dikte van de waargenomen crevasse-afzettingen varieert erg per boring. In 

sommige gevallen is de oude oever nog direct onder het maaiveld aanwezig en is er 

slechts wat grind/grof zand in de bouwvoor waargenomen, in andere gevallen ligt de 

top van de oude oever op ca. 90 cm diepte onder het maaiveld en wordt deze geheel 

afgedekt door de grofzandige afzettingen. Dit betekent dat de cultuurlaag op veel 

plekken afgedekt is en een goede conservering van eventuele archeologische resten 

verwacht kan worden. De datering van deze afdekkende laag is niet exact bekend, 

maar zal binnen de actieve fase van de Liendense stroomgordel vallen (ongeveer 

laat-Romeinse tijd tot vroege middeleeuwen). Vanaf de vroege middeleeuwen is 

een nieuwe cultuurlaag gevormd in de top van de crevasseafzettingen (het huidige 

maaiveld). Deze is minder donker verkleurd en kent geen fosfaatverkleuring. Waar de 

crevasse-afzettingen ontbreken, ter hoogte van opduikingen van het onderliggende 

beddingzand vallen beide cultuurlagen samen en is sprake van één archeologisch 

niveau, namelijk direct onder het maaiveld.. 

Op de AHN (figuur 3.1) is te zien dat het maaiveld in het uiterste noorden van het 

onderzoeksgebied lager ligt dan op de rest van het perceel. In de drie boringen aan 

deze zijde (boringen 36-38) is ook geen afdekkende/grindige laag aangetroffen, dus 

mogelijk is het reliëf op het perceel deels toe te schrijven aan de verbreiding van de 

crevasse-afzettingen. 

Direct ten westen van de wetering worden de afzettingen van de Ingense stroomgordel 

afgesneden door de restgeul van de jongere Liendense stroomgordel.

3.3.2 De wetering en het gebied ten oosten daarvan (meandergordel van 
Lienden)

Aan de oostkant wordt de bodemopbouw bepaald door de jongere Liendense 

stroomgordel. De hoofdgeul hiervan heeft zich hier langzaam naar het westen 

uitgebocht waarbij de oudere Ingense beddingafzettingen tot op grote diepte 

geërodeerd zijn. Ter hoogte van de wetering ligt de restgeul van deze meandergordel. 

Tabel 3.1 
Overzicht van boringen waarin archeolo-
gische indicatoren aanwezig zijn aangetrof-
fen. (1 voor enkele spikkel/fragment, 2 voor 
meerdere spikkels/fragmenten, 3 voor veel 
spikkels/fragmenten)
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In de binnenbocht ervan heeft zich een kronkelwaard gevormd met fijnzandige bed-

dingafzettingen. Deze gelaagde afzettingen worden gevormd in een actief milieu wat 

vaak overstroomt en worden gekenmerkt door de aanwezigheid van hoge zandruggen 

en veel kleine geultjes welke tijdens de actieve fase met hoog water onder water 

zullen hebben gestaan. Deze zandruggen en geultjes zijn ook herkend in de boringen, 

maar zijn niet langer in het maaiveld herkenbaar. Op de percelen ten noorden en 

ten oosten van dit perceel is nog wel een patroon van zuid-noord georiënteerde 

ruggen en -geultjes herkenbaar. Het lijkt er dan ook op dat betreffend perceel in  het 

verleden licht geëgaliseerd is. Dit zou ook de geroerde A-C menglaag (dikte 10-15 cm) 

verklaren die hier op veel plaatsen onder de bouwvoor is aangetroffen. Incidenteel 

zijn geulachtige profielen aangetroffen met een dieper zandvoorkomen en een  zand/

klei-gelaagde, humeuze vulling daarboven. 

Het perceel ligt ten opzichte van omliggende gronden ten westen en ten oosten 

hiervan relatief laag in het landschap en kan gezien worden als een lage kronkelwaard 

met een geleidelijke overgang naar de restgeul. Dit verklaart ook het hoge 

reductieniveau. Ondanks de hoge archeologische verwachting van het gebied, en 

stroomgordels in het algemeen, lijkt de kronkelwaardzone minder geschikt voor 

bewoning dan van te voren gedacht. Er zijn in dit oostdeel ook geen archeologische 

indicatoren aangetroffen.

De restgeul doorsnijdt het plangebied ongeveer in het midden. De restgeul is nog 

duidelijk herkenbaar als laagte in het landschap (zie figuur 3.1) en de huidige wetering 

volgt grofweg de loop van de restgeul. De geul heeft een breedte van ca.  70m en 

is opgevuld met een zeer zandige, enigszins klei-gelaagde vulling. De vulling is 

weinig humeus en bevat vrijwel geen plantenresten. In de geulprofielen zijn geen 

archeologische indicatoren waargenomen. Gezien de lage ligging van de restgeul 

zal dit altijd een nat element hebben gevormd in het landschap. Uit de lage ligging, 

de aanwezigheid van de huidige waterafvoer en de boringen wordt duidelijk dat 

deze zone waarschijnlijk altijd ongeschikt is geweest voor bewoning. De kans op 

archeologische resten binnen de verstoringsdiepte wordt hier zeer laag geacht.

3.3.3 Intactheid bodemopbouw

Op de meeste plaatsen is sprake van een reguliere bouwvoordikte van 25-30 cm. In 

het zuidoosten is daaronder vaak een dunne A-C overgangslaag aanwezig die wijst 

op egalisatie. In 3 boringen verspreid over het terrein zijn diepere bodemverstoringen 

aangetroffen (>50cm -Mv). Het betreft boringen 18, 39 en 47. Gesteld kan worden dat 

het noordwesten van het plangebied een hoge gaafheid van het bodemprofiel heeft en 

het zuiden een gemiddelde gaafheid (oppervlakkige aantasting door egalisatiewerk-

zaamheden. 
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Figuur 3.2 
Profiel van boor-
raai A
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Conclusie

4.1 Conclusie

Op basis van het bureauonderzoek is het plangebied ingedeeld in twee zones, namelijk 

de oudere Ingense stroomgordelafzettingen in het noordwesten en de jongere 

Liendense stroomgordelafzettingen in het zuidoosten. Het gehele gebied heeft op de 

gemeentelijke beleids- en verwachtingskaart een hoge archeologische verwachting. 

Er is ten westen van het onderzoeksgebied in de historische kern van Ingen een groot 

aantal vondsten gedaan uit de ijzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. 

Ten oosten en zuiden zijn enkele middeleeuwse en nieuwe tijd vondstmeldingen 

gedaan op de hoger gelegen kronkelwaardruggen. Op basis hiervan wordt bij het 

bureauonderzoek een hoge verwachting gespecificeerd voor resten uit de late ijzertijd 

tot vroege middeleeuwen en een gemiddelde verwachting voor resten uit de late 

middeleeuwen  en Nieuwe tijd.

Bij het inventariserend veldonderzoek zijn in lijn met de verwachting twee stroomgor-

delsystemen aangetroffen. In het noordwesten kan gesproken worden van een hoog 

gelegen landschap waar plaatselijk sprake is van twee cultuurlagen. Dit hooggelegen 

landschap is in het zuidoostelijk deel geërodeerd door de Liendense stroomgordel 

en heeft plaatsgemaakt voor laaggelegen kronkelwaardafzettingen. De restgeul van 

de Liendense stroomgordel blijkt zeer zandig opgevuld en er zijn geen aanwijzingen 

voor archeologisch relevante lagen aangetroffen in deze zone. De gespecificeerde 

archeologische verwachting die op basis van het bureauonderzoek is opgesteld blijkt 

na het inventariserend veldonderzoek grotendeels te kunnen worden bevestigd en kan 

enigszins worden aangescherpt:

- Er zijn tijdens het booronderzoek op drie plaatsen verstoringen aangetroffen 

dieper dan 50cm -Mv, echter vormt dit geen patroon of verstoorde zone. In zijn 

algemeenheid kan gesteld worden dat in het noordwesten sprake is van een hoge 

intactheid van de bodemopbouw. In het zuidoosten is vermoedelijk sprake geweest 

van egalisatie van het terrein, waardoor de hogere kronkelwaardruggen hier 

enigszins zijn afgetopt (gematigde intactheid).

- Er is zijn bij het inventariserend veldonderzoek geen aanwijzingen aangetroffen 

voor vondstlagen of -niveau’s in de restgeul. Echter is in verband met het 

gehanteerde grid van 100x50m niet met zekerheid te zeggen dat deze ook 

daadwerkelijk niet aanwezig zijn. Het is echter wel aangetoond dat de restgeulzone 

altijd een laag en nat element in het landschap is geweest en er geen bewonings- 

of nederzettingssporen verwacht hoeven te worden. De verwachting is daarom 

naar beneden bijgesteld tot laag.

- In het noordwesten bevindt zich een middeleeuwse pakket crevasse-afzettingen 

op de oeverafzettingen van de Ingense meandergordel. Er is hierdoor in het 

noordwesten plaatselijk sprake van twee archeologische niveaus:

o  Het onderste niveau bevindt zich in de top van de oeverafzettingen 

van de Ingense stroomgordel. De diepte hiervan varieert vanaf direct 

onder maaiveld tot ca. 90cm -Mv. Voor deze afzettingen geldt een hoge 

verwachting op de aanwezigheid van resten uit de late ijzertijd tot vroege 

middeleeuwen. 

o  Het bovenste niveau ligt in de top van de crevasseafzettingen van de 

Liendense stroomgordel, direct onder maaiveld. Voor deze afzettingen geldt 

een hoge verwachting op resten uit de vroege middeleeuwen tot de nieuwe 

tijd.

4
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o  Waar de oeverafzettingen van de Ingense stroomgordel dagzomen, en de 

crevasse-afzettingen ontbreken  is sprake van één archeologisch niveau met 

een  hoge verwachting voor alle bovengenoemde periodes.

- De kronkelwaard in het zuidoosten van het plangebied lijkt op basis van de pro-

fielwaarnemingen en het AHN-beeld van oudsher een vrij laag gelegen gebied 

te hebben gevormd. Ondanks de aanwezigheid van ondiepe beddingzanden lijkt 

het gebied daarmee minder geschikt voor bewoning dan de nabij gelegen hogere 

gronden ten oosten en ten westen van deze zone. Er worden hier geen resten uit 

de late middeleeuwen en nieuwe tijd verwacht omdat hier geen aanwijzingen voor 

zijn aangetroffen op het historisch kaartmateriaal. Hiermee kan de archeologische 

verwachting naar beneden bijgesteld worden tot laag.

- In het meest noordwestelijke deel is een cultuurlaag aangetroffen met 

archeologische indicatoren  (aardewerk, bot, houtskool en fosfaatvlekken). 

Het betreft vermoedelijk een vindplaats uit de periode late ijzertijd-vroege 

middeleeuwen. Het vermoeden bestaat dat het hier een nederzettingsterrein 

betreft, echter is dit met een verkennend booronderzoek niet met zekerheid te 

zeggen. 

Figuur 4.1
Gespecificeerde archeologische verwachting 
binnen het plangebied.

laag
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De bijgestelde gespecificeerde archeologische verwachting is in beknopte vorm 

weergeven inTabel 4.1 & 4.2.

Eigenschap Verwachting

Datering Late ijzertijd – nieuwe tijd
Complextype alle mogelijke complextypen, afgaande op aangetroffen cultuur-

laag in westen mogelijk een nederzetting
Omvang Onbekend
Diepteligging niveau 1: top oeverafzettingen Ingense stroomgordel, tussen 0 en 

90cm -Mv
niveau 2: top crevasseafzettingen, direct onder maaiveld.

Gaafheid en conservering goed
Locatie Ten noordwesten van de wetering 
Uiterlijke kenmerken grondsporen en alle soorten mobilia
Mogelijke verstoringen niet verwacht. 

Eigenschap Verwachting

Datering vroege middeleeuwen – nieuwe tijd

Complextype Resten van agrarisch landgebruik en landinrichting. 

Omvang Onbekend

Diepteligging Direct onder maaiveld

Gaafheid en conservering matig tot goed

Locatie De wetering en ten zuidoosten ervan

Uiterlijke kenmerken grondsporen en alle soorten mobilia

Mogelijke verstoringen Oppervlakkinge aftopping van kronkelwaardruggen. 

4.2 Selectie-advies

Het selectieadvies is afhankelijk van de gespecificeerde archeologische verwachting 
voor de verschillende elementen binnen het plangebied. Ten aanzien van de verschil-
lende zones is het volgende advies geformuleerd:

1.  Het noordwestelijk deel van het plangebied heeft een hoge verwachting gekregen 

en er bestaat het vermoeden van aanwezigheid van een archeologische vindplaats. 

Er wordt geadviseerd om geen verstorende bodemingrepen te verrichten die 

dieper reiken dan de huidige bouwvoor (ca. 30cm dik). Indien dit niet wenselijk 

of haalbaar is wordt vervolgonderzoek (karterende en waarderend proefsleuven) 

geadviseerd, met inbegrip van de overgangszone restgeul.

 Wij adviseren de aanleg van drainage niet als een substantiële verstoring 

te beschouwen. Gezien de geringe verstoring door de te graven drains 

wordt geadviseerd de grond voor alleen deze werkzaamheden vrij te geven. 

Deze verstoring is dusdanig klein dat met een eventueel vervolgonderzoek 

(proefsleuven, opgraving) gepaard gaande kosten als niet proportioneel worden 

beschouwd. 

2.  Het zuidoostelijk deel en de restgeulzone hebben beide een bijgestelde lage 

verwachting gekregen.  Wij adviseren het zuidwestelijke deel vrij te geven voor 

ontwikkeling.

 

Tabel 4.1 
Bijgestelde gespecificeerde archeologische 
verwachting noordwest.

Tabel 4.2 
Bijgestelde gespecificeerde archeologische 
verwachting zuidoost.
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Bijlage 1 Boorprofielen

Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-1
datum: 1-3-2019, X: 162.259, Y: 441.201, hoogte: 6,38, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 6,38 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 6,08 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: AC-horizont

60 cm -Mv / 5,78 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 5,53 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 5,38 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment aardewerk, lichte zweem fosfaat, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 5,28 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Archeologie: vlekken fosfaat

130 cm -Mv / 5,08 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig grof
Archeologie: lichte zweem fosfaat

150 cm -Mv / 4,88 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, kalkrijk

170 cm -Mv / 4,68 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof, kalkrijk

 Einde boring op 190 cm -Mv / 4,48 m +

boring: 1855-2
datum: 1-3-2019, X: 162.306, Y: 441.185, hoogte: 6,17, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 6,17 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 5,87 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: AC-horizont

55 cm -Mv / 5,62 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Mn-vlekken

65 cm -Mv / 5,52 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, stevig
Bodemkundig: C-horizont, enkele Mn-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrand bot, enkel fragment aardewerk, lichte zweem fosfaat

85 cm -Mv / 5,32 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig
Bodemkundig: C-horizont, enkele Mn-vlekken

100 cm -Mv / 5,17 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof

130 cm -Mv / 4,87 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof

 Einde boring op 180 cm -Mv / 4,37 m +



36 Ingen Woudstraat

Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-3
datum: 1-3-2019, X: 162.353, Y: 441.169, hoogte: 6,16, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 6,16 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 5,86 m +
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 5,76 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv / 5,66 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 5,51 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool

80 cm -Mv / 5,36 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 5,16 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 4,86 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, veel dunne kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 4,66 m +

boring: 1855-4
datum: 1-3-2019, X: 162.400, Y: 441.153, hoogte: 5,78, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,78 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv / 5,43 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: AC-horizont

50 cm -Mv / 5,28 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs
Bodemkundig: C-horizont

65 cm -Mv / 5,13 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, slap

105 cm -Mv / 4,73 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, oranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 4,48 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

155 cm -Mv / 4,23 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijsbruin, zeer grof

 Einde boring op 165 cm -Mv / 4,13 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-5
datum: 1-3-2019, X: 162.447, Y: 441.137, hoogte: 5,42, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,42 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 5,12 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, matig fijn
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 4,92 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 4,77 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, slap
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 4,67 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 150 cm -Mv / 3,92 m +

boring: 1855-6
datum: 1-3-2019, X: 162.493, Y: 441.121, hoogte: 5,31, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,31 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 5,06 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

50 cm -Mv / 4,81 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

70 cm -Mv / 4,61 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 4,41 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 3,81 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 3,31 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,31 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-7
datum: 1-3-2019, X: 162.540, Y: 441.104, hoogte: 5,63, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,63 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 5,33 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 5,18 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 5,03 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn

70 cm -Mv / 4,93 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn

80 cm -Mv / 4,83 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

 Einde boring op 170 cm -Mv / 3,93 m +

boring: 1855-8
datum: 1-3-2019, X: 162.588, Y: 441.089, hoogte: 5,72, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,72 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 5,37 m +
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin

50 cm -Mv / 5,22 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, enkele kleilagen, matig fijn

70 cm -Mv / 5,02 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 4,82 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,72 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-9
datum: 1-3-2019, X: 162.635, Y: 441.072, hoogte: 5,72, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,72 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv / 5,37 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 5,17 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen

80 cm -Mv / 4,92 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 4,62 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig grof

140 cm -Mv / 4,32 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, enkele humus- en kleilagen, matig grof

200 cm -Mv / 3,72 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof

220 cm -Mv / 3,52 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 280 cm -Mv / 2,92 m +

boring: 1855-10
datum: 1-3-2019, X: 162.682, Y: 441.056, hoogte: 5,83, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,83 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40 cm -Mv / 5,43 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, zeer grof
Bodemkundig: C-horizont

60 cm -Mv / 5,23 m +
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, zeer grof

80 cm -Mv / 5,03 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof

100 cm -Mv / 4,83 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof

110 cm -Mv / 4,73 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,83 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-11
datum: 1-3-2019, X: 162.729, Y: 441.040, hoogte: 5,56, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,56 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 5,26 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: C-horizont

45 cm -Mv / 5,11 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof

55 cm -Mv / 5,01 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof

75 cm -Mv / 4,81 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 3,76 m +

boring: 1855-12
datum: 1-3-2019, X: 162.396, Y: 441.045, hoogte: 5,35, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,35 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 5,05 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 4,85 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

70 cm -Mv / 4,65 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 4,15 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 3,95 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 3,55 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,35 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-13
datum: 1-3-2019, X: 162.444, Y: 441.030, hoogte: 5,65, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,65 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 5,35 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: C-horizont

45 cm -Mv / 5,20 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv / 4,90 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 4,70 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn

130 cm -Mv / 4,35 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

200 cm -Mv / 3,65 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 250 cm -Mv / 3,15 m +

boring: 1855-14
datum: 1-3-2019, X: 162.492, Y: 441.015, hoogte: 5,51, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,51 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 5,11 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: C-horizont

65 cm -Mv / 4,86 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

80 cm -Mv / 4,71 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 4,41 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 4,01 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 185 cm -Mv / 3,66 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-15
datum: 1-3-2019, X: 162.539, Y: 440.998, hoogte: 5,51, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,51 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 5,21 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv / 5,01 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

65 cm -Mv / 4,86 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

90 cm -Mv / 4,61 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 4,11 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

 Einde boring op 180 cm -Mv / 3,71 m +

boring: 1855-16
datum: 1-3-2019, X: 162.586, Y: 440.983, hoogte: 5,60, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,60 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 5,30 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: C-horizont

45 cm -Mv / 5,15 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijsbruin, matig grof

60 cm -Mv / 5,00 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof

90 cm -Mv / 4,70 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 170 cm -Mv / 3,90 m +

boring: 1855-17
datum: 1-3-2019, X: 162.633, Y: 440.967, hoogte: 5,59, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,59 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 5,29 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: C-horizont, enkele Mn-vlekken

55 cm -Mv / 5,04 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn

70 cm -Mv / 4,89 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof

80 cm -Mv / 4,79 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, zeer grof

 Einde boring op 180 cm -Mv / 3,79 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-18
datum: 1-3-2019, X: 162.680, Y: 440.950, hoogte: 5,50, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,50 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 5,20 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 4,80 m +
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, kleibrokken
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 4,50 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,50 m +

boring: 1855-19
datum: 1-3-2019, X: 162.663, Y: 440.851, hoogte: 5,55, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,55 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 5,25 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Mn-vlekken

40 cm -Mv / 5,15 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 5,05 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, kleibrokken, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

75 cm -Mv / 4,80 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof

 Einde boring op 150 cm -Mv / 4,05 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-20
datum: 1-3-2019, X: 162.616, Y: 440.866, hoogte: 5,75, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,75 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 5,40 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: C-horizont

45 cm -Mv / 5,30 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: C-horizont

55 cm -Mv / 5,20 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, enkele zandlagen, kalkconcreties
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 5,05 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 4,75 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

125 cm -Mv / 4,50 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 4,15 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, slap
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 3,25 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele humus- en kleilagen, slap, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,75 m +

boring: 1855-21
datum: 1-3-2019, X: 162.571, Y: 440.882, hoogte: 5,72, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,72 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 5,37 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: C-horizont

55 cm -Mv / 5,17 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 4,92 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn

110 cm -Mv / 4,62 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,72 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-22
datum: 1-3-2019, X: 162.522, Y: 440.899, hoogte: 5,90, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,90 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 5,55 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruin, matig grof
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv / 5,40 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: C-horizont

60 cm -Mv / 5,30 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 5,00 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 180 cm -Mv / 4,10 m +

boring: 1855-23
datum: 1-3-2019, X: 162.475, Y: 440.915, hoogte: 5,69, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,69 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv / 5,34 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin
Bodemkundig: AC-horizont

40 cm -Mv / 5,29 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: C-horizont, enkele Mn-vlekken

65 cm -Mv / 5,04 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv / 4,94 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn

110 cm -Mv / 4,59 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

 Einde boring op 160 cm -Mv / 4,09 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-24
datum: 1-3-2019, X: 162.428, Y: 440.931, hoogte: 5,71, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,71 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv / 5,36 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv / 5,21 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 5,01 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen

75 cm -Mv / 4,96 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn

110 cm -Mv / 4,61 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,71 m +

boring: 1855-25
datum: 1-3-2019, X: 162.381, Y: 440.947, hoogte: 5,68, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,68 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 5,33 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv / 5,18 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, enkele zandlagen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 5,03 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 4,73 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn

120 cm -Mv / 4,48 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,68 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-26
datum: 1-3-2019, X: 162.341, Y: 440.959, hoogte: 5,39, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,39 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 5,04 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 4,79 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

85 cm -Mv / 4,54 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

95 cm -Mv / 4,44 m +
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 4,29 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof

180 cm -Mv / 3,59 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,89 m +

boring: 1855-27
datum: 1-3-2019, X: 162.346, Y: 441.278, hoogte: 6,00, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 6,00 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 5,75 m +
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, matig grof
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 5,60 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, lichte zweem fosfaat

50 cm -Mv / 5,50 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

70 cm -Mv / 5,30 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: vlekken fosfaat

85 cm -Mv / 5,15 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 5,05 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

130 cm -Mv / 4,70 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer grof

 Einde boring op 180 cm -Mv / 4,20 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-28
datum: 1-3-2019, X: 162.390, Y: 441.263, hoogte: 5,99, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,99 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 5,69 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 5,49 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 5,39 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 5,29 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

80 cm -Mv / 5,19 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

100 cm -Mv / 4,99 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 4,84 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

155 cm -Mv / 4,44 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,99 m +

boring: 1855-29
datum: 1-3-2019, X: 162.436, Y: 441.247, hoogte: 5,95, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,95 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 5,55 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijsbruin
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 5,15 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 4,95 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

140 cm -Mv / 4,55 m +
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, stevig, spoor plantenresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 4,15 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 3,95 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Archeologie: spikkels houtskool

210 cm -Mv / 3,85 m +
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak grindig, grijs
Archeologie: spikkels houtskool

235 cm -Mv / 3,60 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, zeer grof

 Einde boring op 250 cm -Mv / 3,45 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-30
datum: 1-3-2019, X: 162.485, Y: 441.229, hoogte: 6,09, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 6,09 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 5,79 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, grijsbruin
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 5,59 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 5,49 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 5,09 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

120 cm -Mv / 4,89 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

145 cm -Mv / 4,64 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, zeer grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

165 cm -Mv / 4,44 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, zeer grof

 Einde boring op 200 cm -Mv / 4,09 m +

boring: 1855-31
datum: 1-3-2019, X: 162.532, Y: 441.213, hoogte: 5,52, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,52 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 5,22 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: C-horizont

55 cm -Mv / 4,97 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 4,62 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

125 cm -Mv / 4,27 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 4,02 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 3,82 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 3,52 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, veel dikke kleilagen, zeer grof, spoor hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,52 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-32
datum: 1-3-2019, X: 162.580, Y: 441.197, hoogte: 5,32, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,32 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 5,12 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: AC-horizont

30 cm -Mv / 5,02 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 4,87 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, slap
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 4,67 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 4,22 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor hout

170 cm -Mv / 3,62 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

270 cm -Mv / 2,62 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer grof, spoor hout

 Einde boring op 280 cm -Mv / 2,52 m +

boring: 1855-33
datum: 1-3-2019, X: 162.626, Y: 441.182, hoogte: 5,53, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,53 m +
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 5,23 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijsbruin

50 cm -Mv / 5,03 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 4,88 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 4,73 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof

100 cm -Mv / 4,53 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof

130 cm -Mv / 4,23 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,53 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-34
datum: 1-3-2019, X: 162.674, Y: 441.166, hoogte: 5,42, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,42 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 5,17 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 5,07 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 4,97 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 4,82 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, slap, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 4,42 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,42 m +

boring: 1855-35
datum: 1-3-2019, X: 162.711, Y: 441.133, hoogte: 5,48, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,48 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 5,23 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijsbruin

45 cm -Mv / 5,03 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 4,93 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 4,78 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dikke kleilagen, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 4,48 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof

150 cm -Mv / 3,98 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,48 m +



52 Ingen Woudstraat

Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-36
datum: 1-3-2019, X: 162.523, Y: 441.321, hoogte: 5,63, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,63 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 5,38 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs

35 cm -Mv / 5,28 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 4,93 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 4,83 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 4,63 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,63 m +

boring: 1855-37
datum: 1-3-2019, X: 162.476, Y: 441.339, hoogte: 5,78, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,78 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 5,48 m +
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs

40 cm -Mv / 5,38 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 5,08 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 4,88 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 4,78 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof

 Einde boring op 270 cm -Mv / 3,08 m +
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boring: 1855-38
datum: 1-3-2019, X: 162.439, Y: 441.354, hoogte: 5,73, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,73 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 5,33 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 5,13 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv / 4,98 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 4,83 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,73 m +

boring: 1855-39
datum: 1-3-2019, X: 162.423, Y: 441.145, hoogte: 5,60, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,60 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 5,30 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs
Bodemkundig: C-horizont

60 cm -Mv / 5,00 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, zeer grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 4,70 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,60 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-40
datum: 1-3-2019, X: 162.471, Y: 441.129, hoogte: 5,22, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,22 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 4,92 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 4,72 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

95 cm -Mv / 4,27 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 4,12 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor plantenresten

145 cm -Mv / 3,77 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer grof

170 cm -Mv / 3,52 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, veel dikke kleilagen, zeer grof

190 cm -Mv / 3,32 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,22 m +

boring: 1855-41
datum: 1-3-2019, X: 162.517, Y: 441.112, hoogte: 5,70, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 5,70 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 5,40 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

50 cm -Mv / 5,20 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 5,10 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv / 4,95 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, schelpengruis, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 4,45 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 4,30 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof

180 cm -Mv / 3,90 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof

 Einde boring op 250 cm -Mv / 3,20 m +
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boring: 1855-42
datum: 1-3-2019, X: 162.301, Y: 441.240, hoogte: 6,05, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 6,05 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 5,60 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: AC-horizont

55 cm -Mv / 5,50 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig grof

75 cm -Mv / 5,30 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

100 cm -Mv / 5,05 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

120 cm -Mv / 4,85 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

145 cm -Mv / 4,60 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen

175 cm -Mv / 4,30 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgroengrijs, veel dunne kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

205 cm -Mv / 4,00 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof

 Einde boring op 250 cm -Mv / 3,55 m +

boring: 1855-43
datum: 1-3-2019, X: 162.348, Y: 441.224, hoogte: 6,19, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 6,19 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 5,84 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Archeologie: enkel fragment onverbrand bot, enkel fragment aardewerk

50 cm -Mv / 5,69 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijs, matig grof
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment onverbrand bot, enkel fragment aardewerk, lichte zweem fosfaat

65 cm -Mv / 5,54 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijs, matig grof
Archeologie: vlekken fosfaat

90 cm -Mv / 5,29 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

135 cm -Mv / 4,84 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjegrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

190 cm -Mv / 4,29 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

230 cm -Mv / 3,89 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, zeer grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 250 cm -Mv / 3,69 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-44
datum: 1-3-2019, X: 162.395, Y: 441.208, hoogte: 6,09, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 6,09 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 5,74 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 5,49 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: lichte zweem fosfaat

65 cm -Mv / 5,44 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof

 Einde boring op 160 cm -Mv / 4,49 m +

boring: 1855-45
datum: 1-3-2019, X: 162.442, Y: 441.191, hoogte: 6,01, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 6,01 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

40 cm -Mv / 5,61 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, grijsbruin
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

60 cm -Mv / 5,41 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

85 cm -Mv / 5,16 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 4,21 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof

 Einde boring op 200 cm -Mv / 4,01 m +
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Bijlage 2 Boorstaten

boring: 1855-46
datum: 1-3-2019, X: 162.407, Y: 441.309, hoogte: 7,71, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 7,71 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 7,36 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 7,11 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool

75 cm -Mv / 6,96 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 6,81 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

115 cm -Mv / 6,56 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 6,46 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 5,71 m +

boring: 1855-47
datum: 1-3-2019, X: 162.453, Y: 441.293, hoogte: 6,03, provincie: Gelderland, gemeente: Buren, opdrachtgever: x, uitvoerder: heunks

0 cm -Mv / 6,03 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 5,68 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: AC-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment aardewerk

65 cm -Mv / 5,38 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 5,03 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 4,93 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 4,78 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

145 cm -Mv / 4,58 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer grof

 Einde boring op 200 cm -Mv / 4,03 m +
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