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Samenvatting

In opdracht van BrabantWater heeft Archol bv een verkennend en karterend 

booronderzoek uitgevoerd in waterwingebieden Genderen en Drongelen. 

BrabantWater is voornemens om binnen de twee onderzoeksgebieden nieuwe 

waterwinputten met bijbehorende kabels en leidingen aan te leggen om de capaciteit 

te verhogen. 

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?

Voor het verkennend booronderzoek is uitgegaan van een basisafstand van 50 meter 

tussen de boringen, met tenminste 2 boringen bij de nieuwe winputten. Hier van 

uitgaand zijn 37 boringen geplaatst op locatie Genderen en 30 boringen op locatie 

Drongelen. Aansluitend is in de zones met  een verhoogde kans op het aantreffen 

van archeologische vindplaatsen de boorafstand verkleind naar 25 meter en lokaal 

tot minder dan 20 meter. Dat heeft geresulteerd in 14 extra boringen voor locatie 

Genderen (boring 75-88) en  6 extra boringen voor locatie Drongelen (boring 67-72). 

Op basis van uitgevoerd verkennend booronderzoek is van beide deelgebieden een 

beter beeld verkregen van de paleogeografische gesteldheid, van de lithostratigra-

fische opbouw en de bodemkundige kenmerken. Aan de hand van deze kenmerken 

kunnen ten aanzien van de archeologische verwachtingen de volgende conclusies 

worden opgemaakt:

Deelgebied Genderen
De boorprofielen in deelgebied Genderen zijn over het algemeen representatief voor 

erg natte gebieden die vermoedelijk niet geschikt waren of geprefereerd werden voor 

bewoning. Alleen voor de beide ondiepe zandbanen geldt een hoge verwachting voor 

vindplaatsen vanaf de late prehistorie.  Het booronderzoek toont echter aan dat ter 

plaatse van de nieuw te graven leidingentracés en winputten hier geen grote intacte 

vondstrijke vindplaats aanwezig is. Alleen ter plaatse van de boringen 84, 85 en 15 valt 

niet uit te sluiten dat direct onder de bouwvoor de randzone van een grote afgetopte 

vindplaats uit de Romeinse tijd en misschien ook de late middeleeuwen aanwezig is. 

100 m ten noorden van deze boringen zijn namelijk opgeploegde scherven uit deze 

perioden aanwijzingen voor de aanwezigheid van deze vindplaats in het westen van 

het onderzoeksgebied (Archis-nr. 3018832100). In zijn algemeenheid geldt voor de 

hoge zandbanen dat de aanwezigheid van kleine, intacte vondstarme vindplaatsen niet 

kan worden uitgesloten.

Ondanks de mogelijke aanwezigheid van resten van een afgetopte vindplaats in 

het westen en verspreid kleine, intacte, vondstarme vindplaatsen ter plaatse van de 
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hoge zandbanen, adviseren wij geen vervolgonderzoek op grond van de volgende 

argumenten:

-  Voor de zone met boringen 84, 85 en 15 achten wij vervolgonderzoek niet 

proportioneel vanwege de beperkte omvang van de bodemingrepen (leidingtracé 

van 50 m lang, 0,5 m breed). 

-  Voor de overige delen van de ondiepe zandbanen achten wij vervolgonderzoek 

niet proportioneel omdat we de kans dat de hier te verwachten kleine vondstarme 

vindplaatsen bij de aanleg van nieuwe leidingentracés en winputten verstoord 

raken als laag inschatten.  

-  Voor de delen van Genderen buiten de zandbanen geldt een lage kans op het 

aantreffen van vindplaatsen.

Deelgebied Drongelen
In deelgebied Drongelen is op basis van het booronderzoek binnen de voorgenomen 

verstoringsdiepte alleen aan de relatief hooggelegen beddingzanden een iets hogere 

verwachting op vindplaatsen uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd toegekend. 

Dergelijke vindplaatsen kenmerken zich doorgaans door een hoge vondstdichtheid. 

Het booronderzoek heeft echter geen aanwijzingen voor dergelijke vindplaatsen 

opgeleverd. Het in het oosten aangetroffen rivierduin, dat in de steentijd in potentie 

bewoond kan zijn geweest, ligt op een diepte van ca. 280-300 cm -mv en valt daarmee 

buiten de verstoringsdiepte van de kabels en leidingen (200-250 cm -mv). Gezien 

voornoemde bevindingen wordt geadviseerd het deelgebied Drongelen vrij te geven 

voor de geplande ontwikkelingen.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Brabant Water heeft Archol bv een inventariserend booronderzoek 

(verkennende fase) uitgevoerd in de wingebieden Genderen en Drongelen van 

BrabantWater. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van landschap-

pelijke eenheden, potentiële archeologische lagen en de verstoringsgraad van 

de te ontwikkelen locaties. De geplande civiele werkzaamheden omvatten het 

aanleggen, renoveren en slopen van winputten, het aanleggen en vervangen van 

kabels en leidingen, de bouw van schakelgebouwen en het aanleggen van paden 

(halfverharding).

Een deel van de voorgenomen bodemingrepen op de beide locaties beperkt zich tot 
reeds geroerde grond (sloop bestaande winputten, uitgraven bestaand leidingwerk 
en kabels) of heeft een beperkte diepte (aanleg nieuwe paden, renovatie winputten) 
en is daardoor niet bedreigend voor te verwachte archeologische resten. Deze 
bodemingrepen kunnen zonder verdere archeologische maatregelen worden 
uitgevoerd. 

De aanleg van nieuwe winputten, schakelgebouwen en leidingen zijn wel bedreigend 
voor eventueel in de stroomgordelafzettingen, en laat-Pleistocene afzettingen 
(rivierduinen, Kreftenheye) aanwezige archeologische vindplaatsen waardoor 
archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is. 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebieden (bron: Top25 Kadaster).
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Tijdens het opstellen van het bureauonderzoek leek de aanleg van alle leidingen 
bedreigend voor de te verwachte archeologische resten. Uit de definitieve inrichtings-
plannen blijkt dat in wingebied Genderen een deel van de nieuwe leidingen in reeds 
geroerde grond (bestaande leidingsleuven) komt te liggen en daardoor geen effect heeft 
op de te verwachte archeologische resten. Ook deze bodemingrepen kunnen daarmee 
zonder verdere archeologische maatregelen worden uitgevoerd. Alleen voor het deel 
van de nieuwe leidingen dat niet een bestaand tracé volgt en daardoor in ongeroerde 
grond wordt aangelegd, is archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk. 

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied bestaat uit twee delen: locaties Genderen en Drongelen. Locatie 

Genderen is gelegen ten zuiden van de Meerstraat, tegenover het bestaande water-

productiebedrijf (bestaande uit een Zuiveringsgebouw en reinwaterkelders)van 

BrabantWater. Dit terrein is reeds in gebruik als wingebied met meerdere winputten, 

leidingen, etc. Locatie Drongelen is gelegen tussen de Waarderweg en de dijk van de 

Bergsche Maas. Het terrein is reeds in gebruik als wingebied met enkele winputten en 

bijbehoren installaties. Het hoofdgebouw is hier gelegen in het midden van het terrein. 

Met de geplande civiele werkzaamheden wordt de capaciteit van beide wingebieden 

opgeschaald.

Figuur 1.2 
Geplande werkzaamheden en de ligging van 
de leidingen op locatie Genderen.
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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 een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

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 eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met 

bijbehorende standaardrapportages. 

Het bureauonderzoek is reeds in 2019 uitgevoerd.1  Dit onderzoek 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. In hoofdstuk 2 zijn de resultaten 

van het bureauonderzoek samengevat. Onderhavig rapport heeft betrekking op de 

volgende stap in het onderzoeksproces: het inventariserend veldonderzoek. Het 

uitgevoerde IVO-o bestond uit een verkennend en karterend booronderzoek. Het 

verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden 

van het landschap en de gespecificeerde archeologische verwachting nader aan te 

scherpen of controleren. Het karterend booronderzoek is er op gericht daadwerkelijke 

archeologische vindplaatsen op te sporen en te begrenzen. Op basis van de resultaten 

kan het bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonder-

zoek. 

Soort onderzoek: Verkennend en karterend booronderzoek (IVO-o)

Projectnaam: Genderen en Drongelen

Archolprojectcode: BWG1977

Archis-zaaknummer: 4815104100 & 4815153100

Opdrachtgever: Eric Dingemanse (BrabantWater)

Bevoegd gezag: Gemeente Altena

Adviseur bevoegd gezag: Enith de Boer (regioarcheoloog, Programmabureau 
Regio West-Brabant)

Uitvoerder: S. Beuger  – Archol bv
E. Heunks – Heunks Landschapsarcheologie

Periode van uitvoering veldwerk: 20 t/m 24 april 2020 

Rapport gereed: 24-06-2020

Versie 2.1

Status:  Definitief

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Altena

Plaats: Genderen & Drongelen

Toponiem: Meerstraat & Waarderweg

Coördinaten gebied: 135.250/417000 & 129.600/413.916

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Genderen: ca. 35 ha
Drongelen: ca. 4,5 ha 

Huidig grondgebruik: Waterwingebied, weide

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie 
Noord-Brabant

1  Van den Helm & Tol, 2019.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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2 Gespecificeerde verwachting

2.1.1 Onderzoeksgebied Genderen
Het plangebied Genderen bestaat uit laat-pleistocene, zandige sedimenten van de 

Formatie van Kreftenheye (vanaf circa 1,5 tot 6 m -mv), afgedekt door oever- en bed-

dingafzettingen van de stroomgordels Biesheuvel – Hamer en Dussen (vanaf circa 

0,3 m -mv)  en de stroomgordel Wijk en Aalburg (vanaf circa 0,5 tot 1,5 m -mv). Van 

noordoost naar zuidwest lijkt een restgeul door het plangebied te lopen, waarschijnlijk 

van de Biesheuvel-Hamer stroomgordel. 

Deze opbouw en de inventarisatie  van bekende archeologische en historisch-geo-

grafische gegevens geven geen aanleiding om de verwachtingszones zoals afgebeeld 

op de gemeentelijke beleidskaart aan te passen. Wel kan de diepteligging van de 

potentiele archeologische niveaus worden aangescherpt. De volgende gespecificeerde 

verwachting is geformuleerd:

Periode Verwachting Waar Complextypen

Paleolithicum- 
mesolithicum

Onbekend. Indien rivierdui-
nen en ruggen aanwezig 
zijn, kunnen archeologische 
resten worden verwacht.

Gehele onderzoeksgebied,
vanaf 1,5 – 6 m -mv

- kleinschalige en 
kortdurende activiteiten 
(“losse” vondsten, 
vondstconcentraties en 
houtskoolkuilen met 
verglaasd materiaal).

Neolithicum Middelhoog Zone C (categorie 
4:groen), vanaf 0,5 - 1,5 
m -mv

- kleinschalige en 
kortdurende activiteiten 
(“losse” vondsten en 
vondstconcentraties);

- bewoning (“losse” erven);
- ambachtelijke 

activiteiten;
- geïsoleerd liggende 

graven

Bronstijd – ijzer-
tijd-Romeinse tijd, 
vroege/volle mid-
deleeuwen

Hoog Zone A (categorie 3: don-
kerbruin en categorie 2: 
bruin) vanaf 0,3 m -mv

- Bewoning (sporen van 
huizen, bijgebouwen, 
spiekers, waterputten, 
kuilen);

- landgebruik en ‐ 
inrichting (greppels, 
akkerlagen, 
karrensporen);

- ambachtelijke 
activiteiten (afvalkuilen, 
stookkuilen, 
brandplekken);

- geïsoleerd liggende 
graven en grafvelden.

- 

Middelhoog Zone B (categorie 4: don-
kergroen) vanaf 0,3 m -mv

Late middeleeu-
wen- nieuwe tijd

Laag Gehele onderzoeksgebied, 
vanaf 0,3 m -mv

- extensief landgebruik 
en ‐ inrichting (greppels, 
karrensporen).

De vindplaatsen uit de bronstijd – Nieuwe tijd zullen over het algemeen dicht onder 

het oppervlak liggen. Het is echter niet uitgesloten dat een deel van de vindplaatsen 

uit deze perioden (met name die uit de bronstijd en ijzertijd) iets dieper liggen en zijn 

afgedekt door jongere afzettingen. De vindplaatsen uit de steentijd (paleolithicum 

– neolithicum) zijn zeker afgedekt door jongere afzettingen. Van de dicht onder het 

oppervlakte gelegen vindplaatsen zal het toenmalige loopvlak opgenomen zijn in de 

huidige bouwvoor waardoor deze vindplaatsen zich kenmerken door grondsporen 

en een diffuse strooiing van vondsten. De afgedekte vindplaatsen zullen goed 

geconserveerd zijn en zich kenmerken door een vondstlaag (het toenmalige loopvlak 

met vondstmateriaal) en grondsporen. 

Op grond van de gekarteerde grondwaterstand worden binnen 80 cm – mv geen 

onverbrande organische archeologische resten (zoals bot- of plantenmateriaal) 

Tabel 2.1 
Gespecificeerde verwachting onderzoeksge-
bied Genderen.
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Figuur 2.1 
Onderzoeksgebied Genderen met de archeologische verwachting (zones A, B en C; zie tabel 2.1) en de geplande bodemingre-
pen. In het westen van het onderzoeksgebied de bekende oppervlaktevindplaats uit de Romeinse tijd en late middeleeuwen.

Figuur 2.2
 Onderzoeksgebied Drongelen met de archeologische verwachting (zones A en B, zie tabel 2.2) en de geplande bodemingrepen.
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meer verwacht, maar alleen anorganische resten, zoals vuursteen en aardewerk, 

of verbrande organische resten. Beneden 80 tot 120 cm  – mv kunnen daarnaast 

theoretisch gezien wel onverbrande organische resten worden aangetroffen.

Relevant voor Genderen zijn de bekende vindplaatsen in het westen en directe ten 

oosten van het onderzoeksgebied. Hier zijn scherven aardewerk uit de Romeinse 

tijd, late middeleeuwen en Nieuwe tijd aangetroffen aan het oppervlak van akkers. 

De vondsten duiden op de aanwezigheid van een Romeinse vindplaats (sporen, 

vondsten) direct onder het maaiveld, waarschijnlijk in de top van de Biesheuvel en 

Hamer-stroomgordel. De laatmiddeleeuwse en Nieuwetijds-vondsten kunnen ook op 

de aanwezigheid van een middeleeuwse of Nieuwe tijds-vindplaats duiden of kunnen 

door bemesting op het terrein terecht zijn gekomen (zie Figuur 2.1 en Figuur 3.5: 

3139725100 en 3018832100).

2.1.2 Onderzoeksgebied Drongelen

Het onderzoeksgebied Drongelen bestaat van boven naar beneden uit

- enkele decimeters dik pakket overstromingsklei, lokaal tot 3 m -mv diep;

- oever- en beddingafzettingen van de stroomgordels van Hank en Oude Maasje in 

het westen, komafzettingen in het oosten (binnen 0,5 m -mv). Lokaal geërodeerd 

door de overstromingsafzettingen.

- laat-pleistocene zandige afzettingen van de Formatie van Kreftenheye (2 to 6 m 

-mv), met lokaal opgestoven duinzand (vanaf  circa 4 tot 6 m -mv). 

De inventarisatie van landschappelijke, archeologische en historisch-geografische 

gegevens ondersteunt in grote lijnen het beeld van de gemeentelijke archeologische 

verwachtingskaart:

Periode Verwachting Waar Complextypen

Paleolithicum- 
mesolithicum –
neolithicum?

Rivierduin: hoog. Indien 
Kreftenheye-ruggen aan-
wezig zijn kunnen hierop 
archeologische resten 
verwacht worden.

Gehele onderzoeksgebied,
vanaf 2 tot 6 m -mv

- kleinschalige en 
kortdurende activiteiten 
(“losse” vondsten, 
vondstconcentraties en 
houtskoolkuilen met 
verglaasd materiaal).

- bewoning (“losse” erven);
- ambachtelijke activiteiten;
- geïsoleerd liggende graven

Bronstijd-ijzertijd Laag Zone B (categorie 6: grijs) 
vanaf 0,3 tot o,5 m -mv

- extensief landgebruik en ‐ 
inrichting (greppels ed.).

- deposities

late ijzertijd/
Romeinse tijd- 
vroege/volle mid-
deleeuwen

Hoog Zone A (categorie 3: don-
kerbruin) vanaf 0,3 tot 0,5 
m -mv

- Bewoning (sporen van 
huizen, bijgebouwen, 
spiekers, waterputten, 
kuilen);

- landgebruik en ‐ inrichting 
(greppels, akkerlagen, 
karrensporen);

- ambachtelijke activiteiten 
(afvalkuilen, stookkuilen, 
brandplekken);

- geïsoleerd liggende graven 
en grafvelden, deposities

Laag Zone B (categorie 6: grijs) 
vanaf 0,3 tot 0,5 m -mv

- extensief landgebruik en ‐ 
inrichting (greppels ed.).

- deposities

Late 
Middeleeuwen- 
Nieuwe tijd

Laag Gehele onderzoeksgebied, 
vanaf 0,3 m tot 0,5 m -mv

- extensief landgebruik en ‐ 
inrichting (greppels ed.).

Tabel 2.2
Gespecificeerde verwachting onderzoeksge-
bied Drongelen
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De vindplaatsen uit de ijzertijd  – Nieuwe tijd zullen over het algemeen dicht onder het 

oppervlak liggen. Het is echter niet uitgesloten dat een deel van de vindplaatsen uit 

deze perioden (ijzertijd?) iets dieper liggen en zijn afgedekt door jongere afzettingen. 

De vindplaatsen uit de steentijd (paleolithicum – neolithicum) zijn zeker afgedekt 

door jongere afzettingen. Van de dicht onder het oppervlakte gelegen vindplaatsen 

zal het toenmalige loopvlak opgenomen zijn in de huidige bouwvoor waardoor deze 

vindplaatsen zich kenmerken door grondsporen en een diffuse strooiing van vondsten. 

De afgedekte vindplaatsen zullen goed geconserveerd zijn en zich kenmerken door een 

vondstlaag (het toenmalige loopvlak met vondstmateriaal) en grondsporen. Vanwege 

de hoge grondwaterstand zullen de organische resten (vanaf circa 80 cm en dieper) 

goed geconserveerd zijn.



Meerstraat & WaarderWeg    15

3 Verkennend en karterend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van het booronderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting 

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

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

archeologische verwachtingswaarde, en (3) het opsporen van vondsten die duiden op 

de aanwezigheid van een vondstrijke vindplaats.

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?

3.2 Methodiek 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende en karterende  fase van het 

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

Inventariserend Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.1. Tijdens het booronderzoek 

zijn in totaal 88 boringen geplaatst. De ligging daarvan is in hoofdzaak bepaald door 

de te verstoren locaties, waaronder de nieuwe leidingentracés  (verstoringsdiepte 

maximaal 1,75 m) en de nieuw aan te leggen winputten en schakelgebouwen (versto-

ringsdiepte maximaal 2 m). De boringen ter plaatse van de nieuwe winputten zijn iets 

buiten de daadwerkelijke winlocatie geplaatst omdat deze locaties vanwege de civiele 

werkzaamheden niet verstoord konden worden binnen een zekere radius (ca. 5m)

Voor het verkennend booronderzoek is uitgegaan van een basisafstand van 50 meter 

tussen de boringen op de nieuwe leidingentracés, met tenminste 2 boringen op te 

verstoren puntlocaties (de nieuwe winputten) (zie Figuur 3.1 en Figuur 3.2). Hier van 

uitgaand zijn 37 boringen geplaatst op locatie Genderen en 30 boringen op locatie 

Drongelen (. Aansluitend is in de zones met  een verhoogde kans op het aantreffen 

van archeologische vindplaatsen de boorafstand verkleind naar 25 meter en lokaal 

tot minder dan 20 meter. Dat heeft geresulteerd in 14 extra boringen voor locatie 

Genderen (boring 75-88; Figuur 3.3) en  6 extra boringen voor locatie Drongelen (boring 

67-72; Figuur 3.4)

De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, in 

combinatie met een guts met een diameter van 3 cm. In verband met de complexe 

geologische situatie zijn de meeste boringen doorgevoerd tot een diepte van 3,0 m 

-mv. Dat is iets dieper dan de maximale verstoringsdiepte inclusief buffermarge van ca 

2,5 m -mv. De aanvullende tussenboringen reiken gemiddeld tot 2,0 m -mv.
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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 locatie en de hoogte van de boringen is vastgelegd 

met een DGPS met een nauwkeurigheid < 3 cm. De boorprofielen zijn als bijlage 1 

opgenomen achter in het rapport.

De gehanteerde boormethode is geschikt voor

·	 het in kaart brengen van de verwachte geologische afzettingen (stroomgordel, 

oeverwal, rivierduin).  

·	 Het vaststellen van de mate van bodemintactheid

·	 Het opsporen van nederzettingsterreinen met een vondstlaag (doorsnede 

nederzetting vanaf ongeveer 25 m).

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

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

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

booronderzoek. 

Het veldwerk is uitgevoerd door Sjoerd Beuger (KNA archeoloog) en Eckhart Heunks 

(senior KNA prospector/senior fysisch geograaf).
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3.3 Resultaten

3.3.1 Paleogeografische en bodemkundige kenmerken van het onder-
zoeksgebied

Deelgebied Genderen

Paleogeografische setting
De boorprofielen in het deelgebied Genderen kennen een zeer gevarieerde 

lithologische opbouw met bovendien een grote ruimtelijke variatie. De profielen 

kunnen hierdoor niet zonder meer gekoppeld worden aan de drie verschillende 

meandergordelfasen, zoals weergegeven op de paleogeografische kaart van de 

Rijn-Maasdelta (Figuur 3.5).2 Aan de hand van de zanddiepte en ruimtelijke variatie 

daarin kan enig licht worden geworpen op de paleogeografische situatie. Afgaand op 

de diepte waarop het vaste zand (Zs1-2) aanvangt kunnen binnen het onderzochte 

gebied twee zones worden onderscheiden met een ondiepe ligging van het 

beddingzand. In deze zones vangt het zand aan binnen 1,0 m -mv (ca. 0.5 - 0.75 m 

+NAP) en op sommige locaties reeds vanaf de geroerde toplaag en dus het maaiveld 

(ca.1,2 m +NAP). Beide zones hebben een NO-ZW oriëntatie en komen overeen met 

de hogere delen van het landschap (Figuur 3.6).  Het kalkrijke beddingzand is over het 

2  Uit van den Helm & Tol 2019, gebaseerd op Cohen et al 2012.
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algemeen matig grof maar plaatselijk zeer grof. Op de meeste plaatsen is sprake van 

een aflopend profiel en gaat het zand naar boven geleidelijk maar over korte afstand 

over in kleiige sedimenten.

Tussen de zandbanen ligt een zone waar het zand niet binnen 3,0 m -mv is 

aangetroffen. Hier bestaan de profielen vooral uit ongerijpte slappe matig tot zwak 

siltige humeuze klei. Op de overgang naar de banen met ondiepe beddingzanden 

worden de profielen gekenmerkt door zwevende zandlagen of diepere 

zandvoorkomens. In een enkel geval lijkt sprake van een geulachtige vulling met sterk 

gelaagde afzettingen (boring 1, 22, 83). In het zuidoostelijke deel van het onderzochte 

gebied ligt de top van het beddingzand op de meeste plaatsen rond 250 cm -mv (120 

cm -NAP). Het matig grove beddingzand  wordt afgedekt door slappe matig tot uiterst 

siltige humeuze klei met lokaal venige insluitingen. 

De twee NO-ZW georiënteerde zones met hoge zandvoorkomens rond 1,0 m +NAP 

sluiten goed aan op de meandergordel van Biesheuvel-Hamer (actief tussen 2500-1500 

v. Chr.) en die van Dussen (actief tussen 1200 v. Chr – 300 na Chr.). Bij eerstgenoemde 

ligt de top van het beddingzand maximaal rond 0,9 m +NAP. Op de jongere 

meandergordel van Dussen varieert de zandtop tussen 0,1 tot 1,7 m +NAP. Deze 

meandergordel moet echter vooral in de zuidwesthoek van het plangebied gezocht 

worden en ten zuiden daarvan. Deze zone valt buiten de geplande bodemingrepen.

De zanddiepte in het zuidoosten (rond 1,2 m -NAP) komt overeen met de oudste 

meandergordel (Wijk en Aalburg: actief tussen 4400-3600 v. Chr.). Van deze 

meandergordel is bekend dat de top van het beddingzand gemiddeld pas rond 1,2 m 

-NAP aanvangt (ca. 2,5 m -mv) kan worden verwacht. 

Gelet op de oriëntatie van de zandbanen en de diepteligging van de top van het zand 

lijken deze te mogen worden toegekend aan de meandergordel van Biesheuvel-

Hamer. De tussenliggende zone met diepere zandvoorkomens en veelal ontbrekend 

zand binnen 3,0 m -mv is geen restgeul maar een tussenliggende kom-achtige laagte. 

Restgeulachtige profielen zijn wel aangetroffen in incidentele boringen aan de rand 

van de beide  zandbanen (boring 1, 24, 83, Figuur 3.6). 

De meandergordel kende een lange actieve periode van circa 1000 jaren waarin 

deze zich steeds hoger heeft opgewerkt. De zandbanen zullen in een laatste actieve 

verzandingsfase zijn gevormd. Als gevolg van deze hoge opzanding moet ergens 

stroomopwaarts een meandergordelverlegging zijn geforceerd, waardoor deze 

riviertak voorgoed buiten werking geraakte. De zandbanen hebben zich ingesneden in 

een pakket oever- en komafzettingen met in de ondergrond de veel oudere  bedding-

afzettingen van de meandergordel van Wijk en Aalburg. Deels is het zand daarbij over 

deze oever- en komafzettingen gesedimenteerd. In het algemeen is het waarschijnlijk 

dat de meandergordel van Biesheuvel-Hamer zich grotendeels heeft gevoegd naar de 

contouren van de oudere en dieper gelegen meandergordel van Wijk en Aalburg. 

Een mogelijke verklaring voor de zandbanen als zijnde crevasse-afzettingen vanuit 

de zuidelijker, buiten het onderzochte gebied gelegen meandergordel van Dussen, 

is niet waarschijnlijk. Het oppervlaktereliëf laat zien dat de zandbanen één geheel 

vormen met vergelijkbare hoger gelegen zones ten oosten van het plangebied en ten 

westen ervan onder de bebouwde kom van Genderen (Figuur 3.6). Deze zone is als 

meandergordel Biesheuvel-Hamer gekarteerd. Wel suggereert het AHN-beeld aan de 

zuidwestzijde van het plangebied een verbinding tussen de zuidelijk zandbaan en de 

ondiepe, hoog gelegen beddingafzettingen van de meandergordel van Dussen. 
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Bodemvormende processen
Met uitzondering van de hoogste delen van de zandbanen zijn de aangetroffen 

bodemprofielen indicatief voor natte omstandigheden. Het reductieniveau ligt 

tussen 1,0 en 1,5 m -mv en daarboven is het profiel vaak  al direct onder bouwvoor 

grijs reducerend. In de meeste profielen is vanaf ,25 cm -mv sprake van humeuze 

afzettingen al dan niet met plantenresten. Op enkele plaatsen komen venige 

insluitingen voor. Opvallend is de ongerijptheid van de profielen. Onder het 

reductieniveau hebben de kleiprofielen een geringe consistentie en zijn slap. In de 

profielen ontbreken vegetatiehorizonten of andere lagen die kunnen  duiden op 

stilstandsfasen in de opslibbing onder droge omstandigheden. Eerder wijzen de 
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profielen op dynamische omstandigheden met wisselende mate van opslibbing onder 

natte omstandigheden. Dit wordt ondersteund door het hoge kalkgehalte en door de 

aanwezigheid van humus en plantenresten. De zandbanen wijken daarvan af met een 

bruiner kleurende kleiige toplaag en tot grotere diepte geoxideerde beddingzanden. 

Er zijn geen aanwijzingen voor grootschalige diepe bodemverstoringen. De dikte van 

geroerde bovengrond  / voormalige bouwvoor is variabel en bedraagt 25-50 cm. 

Deelgebied Drongelen

Paleogeografische setting
Ook in  het deelgebied Drongelen  (Figuur 3.7) biedt het zanddiepteverloop een eerste 

inzage in de hoofdstructuren (Figuur 3.8). In het meest oostelijke deel ligt de top van 

het zand op de meeste plaatsen dieper dan 3,0 m -mv. Het bodemprofiel daarboven 

kent een vrij uniforme opbouw. De bovenste circa 1,5 tot 2,0 meter bestaat uit een 

pakket kalkrijke ongerijpte uiterst siltige klei (Ks4) met in de basis veel zandlagen. 

Het reductieniveau ligt reeds rond 1,0 m -mv met daaronder humeuze afzettingen 

en plantenresten. Dieper wordt het profiel iets kleiiger (Ks3) zonder zandinsluitingen 

en vanaf 2,5 m -mv wordt het profiel hier op veel plaatsen zelfs venig. Voor zover 

determineerbaar gaat het hierbij om bosveen. 

In een circa 200 meter brede zone direct ten oosten van het hoofdgebouw (gelegen 

in het midden van het plangebied) is nog net binnen 3,0 m -mv een abrupte overgang 

aangetroffen van de venige afzettingen naar het onderliggende zand. In enkele 

gevallen betreft het een erosieve grens, maar er zijn ook profielen aangetroffen 
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waarbij sprake is van een geleidelijke overgang (boring 46, 48, 49, 71). De top van het 

zand toont daarbij sterk humeus met plantenresten, naar beneden geleidelijk minder 

humeus wordend. In combinatie met het uniforme kalkloze matig grove zandpakket 

daaronder, lijkt de humeuze top ervan als begraven Ah-horizont van een rivierduinen-

complex te mogen worden opgevat. Op basis van gegevens uit het Dinoloket kunnen 

in deze regio in de komgebieden buiten de meandergordels op een diepte vanaf 4 

-mv rivierduinafzettingen worden aangetroffen (3 m -NAP).3 Aanvullend analyse 

van deze gegevens wijst echter uit dat specifiek op deze locatie al rivierduinwaarne-

mingen zijn gedaan op een diepte rond 1,5-2,0 m -NAP (o.a. in boorprofielen t.b.v. 

drinkwaterputten).4 Dat stemt goed overeen met de profielwaarnemingen. 

Direct ten westen van het hoofdgebouw vangt een ander landschap aan ten dele met 

ondiepe kalkhoudende beddingzanden. De top van het vaste zand reikt plaatselijk tot 

slechts 0,5 m -mv (ca.0 m +NAP) maar kent tegelijkertijd een sterke variatie in diepte 

(Figuur 2.6). Boven het vaste zand is sprake van een aflopend profiel met naar boven 

steeds kleiigere verlandingsafzettingen. Op basis van het bestaande kaartbeeld moet 

het gaan om de  meandergordel van het Oude Maasje (Figuur 2.5). Deze stroomgordel 

was actief vanaf de Romeinse tijd (300 na Chr.) tot ver in de middeleeuwen rond 1250 

na Chr.5. Als circa 30 meter brede iets bochtige watergang bepaalt de restgeul van 

het Oude Maasje nog steeds het huidige landschapsbeeld direct ten noorden van het 

deelgebied. In tegenstelling tot de verwachtingen heeft de zandbaan ten westen van 

het hoofdgebouw een beperkte breedte van nog geen 200 meter. Dat stemt goed 

overeen met het AHN-beeld waarop de zandrug te herkennen is aan de circa 30-50 cm 

hogere ligging (figuur 6). Westelijk daarvan zakt de top van het beddingzand weg naar 

waarden dieper dan 3,0 m -mv. Hier worden de bodemprofielen vanaf het maaiveld tot 

3,0 m -mv gekenmerkt door ongerijpte zeer siltrijke kleiige afzettingen (Ks4) met een 

sterke zandgelaagdheid. Venige afzettingen zoals aangetroffen in de zone ten oosten 

van het hoofdgebouw ontbreken hier, alsook eenduidige aanwijzingen voor mogelijk 

rivierduinafzettingen. Weer iets westelijker is een tweede zone aangetroffen met 

ondiepe beddingzanden. Ook hier varieert de top ervan sterk tussen dieper dan 2,5 en 

minder dan 1,0 m -mv. 

Resumerend kent de meandergordel van het Oude Maasje een sterk variabele opbouw. 

Behalve zones met gemiddeld ondiepe beddingafzettingen komen ook zones voor met 

een diepe ligging van het beddingzand. Mogelijk gaat het om restgeulen of kronkel-

waardgeulen, maar deze laten zich dan niet merkbaar onderscheiden van de profielen 

met oever-en komafzettingen. 

Bodemvormende processen
De boorprofielen wijzen op de meeste plaatsen op permanent natte omstandigheden. 

Reeds op een diepte van 1,0 m -mv ligt het reductieniveau, ook ter hoogte van de 

zones met ondiepe zandvoorkomens. Daaronder zijn de profielen humeus en rijk 

aan plantenresten. Buiten de zones met ondiepe zandafzettingen zijn de profielen 

sterk ongerijpt. Ook ter hoogte van de zones met ondiep beddingzand toont het 

bodemprofiel direct onder de bouwvoor al reductieverschijnselen en ontbreekt enige 

aanwijzing voor rijping of andere vormen van bodemvorming. In de kleiprofielen 

ontbreken vegetatiehorizonten of andere lagen die kunnen duiden op stilstandsfasen 

in de opslibbing onder droge omstandigheden. 

3  Van der Helm & Tol 2019
4  Dinoloket: ondergrondmodellen.
5  Enkele scherven late ijzertijd-aardewerk uit afzettingen van Oude Maasje wijzen mogelijk op een iets eerdere 

aanvang van deze stroomgordel (Cohen e.e. 2012).
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Ook de begraven rivierduinbodem rond 2.75 cm -mv toont nat met humeuze trajecten 

in de top en zonder verbruiningshorizont daaronder.

Er zijn geen aanwijzingen voor grootschalige diepe bodemverstoringen. De dikte van 

geroerde bovengrond is variabel en bedraagt 30-50 cm. 
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3.3.2 Vertaling naar archeologische verwachtingen

Deelgebied Genderen
Op grond van vastgestelde bodemprofielen lijken grote oppervlakken van het 

onderzochte gebied in het verleden niet geschikt geweest voor bewoning. Het betreft 

de zones buiten de ondiepe zandbanen waar tot grote diepte onder maaiveld sprake 

is van ongerijpte kleiige profielen. In de profielen ontbreken vegetatiehorizonten 

of andere lagen die kunnen  duiden op stilstandsfasen in de opslibbing en droge 

omstandigheden. Eerder wijzen de profielen op dynamische omstandigheden met 

wisselende mate van opslibbing onder permanent natte omstandigheden. 

Ook ter hoogte van de ondiepe zandbanen tonen de bodemprofielen weinig gerijpt. 

Wel liggen deze zones iets hoger en is voorstelbaar dat deze een stabielere, drogere en 

daardoor bewoonbare ondergrond vormden dan de omliggende gronden met slappe 

klei. De aanwezigheid van oppervlaktevindplaatsen ter hoogte van de noordelijke 

ondiepe zandbaan, pleit voor de aanwezigheid van bewoning van de ondiepe 

zandbanen in de Romeinse tijd en misschien ook de late middeleeuwen of Nieuwe tijd. 

De aanvullende karterende boringen hebben zich gericht op een verdichting van het 

boorgrid ter hoogte van de zandbanen met als doel om vondstrijke archeologische 

vindplaatsen op te sporen. De afstand tussen de boringen is op deze banen hierdoor 

maximaal 25 meter en op veel plaatsen veel kleiner. In geen van de profielen zijn 

archeologische indicatoren aangetroffen dan wel andere aanwijzingen voor de 
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aanwezigheid van een mogelijke archeologische vindplaats. Met uitzondering van een 

enkele locatie waar het zand al in de geroerde toplaag aanvangt, moet op de meeste 

plaatsen het potentiële archeologische niveau iets onder de bouwvoor gezocht worden 

in de top van het aflopende profiel. In de onderzochte delen van het onderzoeksge-

bied gaat het dus vrijwel overal om een goed afgedekt niveau. Sprake is daarmee van 

een gesloten context waarin aan indicatoren zoals houtskool, verbrande leem, bot of 

aardewerk, een grote inhoudelijke betekenis kan worden toegekend. Het ontbreken 

ervan is dan ook een sterke aanwijzing dat ter hoogte van de geplande ontwikkelingen 

geen archeologische vindplaatsen met een duidelijk vondstlaag voorkomen. 

Vermoedelijk is alleen de flank van de zandbanen aangeboord binnen de tracés en 

winputlocaties. 

De bekende oppervlaktevindplaats 3018832100 in het westen van het onderzoeks-

gebied betreft een locatie waar resten van (vermoedelijk) een  nederzetting uit de 

Romeinse tijd en misschien ook de late middeleeuwen zijn aangeploegd. De locatie 

ligt in op het hoogste deel van de noordelijke zandbaan. In de directe nabijheid 

vinden worden geen nieuwe leidingentracés en winputten aangelegd waardoor er 

ook geen boringen zijn geplaatst. De dichtstbijzijnde boringen liggen circa 100 m ten 

noorden en ten zuiden van de vindplaats (boringen 73, 74, 84, 85 en 15) en hebben. 

De noordelijke boringen 73 en 74 liggen op de flank van de zandbaan en tonen een 

relatief intact bodemprofiel zonder aanwijzingen (bv. cultuur- of vondstlaag) dat 

vindplaats 3018832100 tot hier doorloopt. De zuidelijke boringen 84, 85 en 15 liggen 

op het relatief hogere deel van de zandbaan en tonen een afgetopt bodemprofiel 

met zand dicht onder het maaiveld. Het is niet uitgesloten dat vindplaats 3018832100 

tot hier doorloopt maar dat de vondstlaag is verploegd waardoor in de boringen 

archeologische indicatoren ontbreken.

Deelgebied Drongelen
Grote delen van het deelgebied lijken op grond van de vastgestelde bodemprofielen 

in het verleden ongeschikt voor bewoning. Dat geldt in de eerste plaats voor de 

aangetroffen rivierduinafzettingen in de diepe ondergrond rond 2,75 m -mv (1,85 m 

-NAP). De plaatselijk intacte top daarvan toont sterk humeus en zelfs venig. Ook het 

ontbreken van enige verbruining van het zand daaronder wijst op in oorsprong natte 

omstandigheden van dit voormalige oppervlak uit de Vroege- en Midden Steentijd. Los 

daarvan ligt het oppervlak buiten de verstoringsdiepte van geplande bodemingrepen 

(bezijden de boringen t.b.v. de grondwaterwinputten).

Buiten de zones met ondiepe beddingafzettingen van de meandergordel van het Oude 

Maasje tonen de bodemprofielen sterk ongerijpt en wijst de aanwezigheid van humus 

en plantenresten op permanent natte omstandigheden. In de profielen ontbreken 

vegetatiehorizonten of andere lagen die kunnen  duiden op stilstandsfasen in de 

opslibbing onder droge omstandigheden. Eerder wijzen de profielen op dynamische 

omstandigheden met wisselende mate van opslibbing onder natte omstandigheden. 

Ook ter hoogte van de zones met ondiep beddingzand toont het bodemprofiel direct 

onder de bouwvoor al reductieverschijnselen en ontbreekt enige aanwijzing voor 

rijping of andere vormen van bodemvorming. Op grond van de zandige opbouw 

en hogere ligging kan aan deze zones wel een (relatief) hogere archeologische 

verwachting worden toegekend. Deze lijkt dan beperkt tot woonlocaties vanaf de 

vroege middeleeuwen, omdat de meandergordel pas in de laat-Romeinse tijd op gang 

komt en dan nog geen hoge beddingzanden kan hebben afgezet. 
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De aanvullende boringen hebben zich in de eerste plaats gericht op een verdichting 

van de boordichtheid ter hoogte van de zandbanen binnen de meandergordel van 

het Oude Maasje. De afstand tussen de boringen is op deze banen hierdoor maximaal 

25 meter en op enkele plaatsen kleiner. In geen van de profielen zijn archeologische 

indicatoren aangetroffen dan wel andere aanwijzingen gedaan voor de aanwezigheid 

van een mogelijke archeologische vindplaats. Met uitzondering van een enkele locatie 

waar het zand al in de geroerde toplaag aanvangt moet op de meeste plaatsen het 

potentiële archeologische niveau iets onder de bouwvoor gezocht worden in de top 

van het aflopende profiel. Het gaat dus vrijwel overal om een goed afgedekt niveau. 

Sprake is daarmee van een gesloten context waarin aan indicatoren zoals houtskool, 

verbrande leem, bot of aardewerk, een grote inhoudelijke betekenis kan worden 

toegekend. Het ontbreken ervan is dan ook een sterke aanwijzing dat ter hoogte 

van geplande ontwikkelingen geen archeologische vindplaatsen met een duidelijk 

vondstlaag voorkomt.

Een enkele aanvullende boring (boring 71, 72) is daarnaast ingezet ter hoogte van de 

zone met rivierduinwaarnemingen in de diepere ondergrond. Ook hier is het boorgrid 

verdicht naar maximaal 25 meter met het doel eventuele opduikingen in het rivierdui-

nenreliëf op te sporen. Deze zijn niet aangetroffen en in de boringen met een intacte 

top van de rivierduinafzettingen ontbreken archeologische indicatoren. 
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4 Conclusie

4.1 Conclusie

Op basis van uitgevoerd verkennend booronderzoek is van beide deelgebieden een 

beter beeld verkregen van de paleogeografische gesteldheid, van de lithostratigra-

fische opbouw en de bodemkundige kenmerken. Aan de hand van deze kenmerken 

kunnen ten aanzien van de archeologische verwachtingen de volgende conclusies 

worden opgemaakt:

Deelgebied Genderen:
•	 Het onderzochte deelgebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van zones 

met ondiepe zandige beddingafzettingen van de meandergordel van Biesheuvel-

Hamer en omliggende zones met vooral ongerijpte kleiige afzettingen en 

veel diepere zandvoorkomens. In het meest zuidoostelijke deel kunnen deze 

diepere beddingzanden vermoedelijk worden toegekend aan de veel oudere 

meandergordel van Wijk en Aalburg;

•	 Alleen aan de zones met ondiepe zandvoorkomens kan een hogere archeologische 

verwachting worden toegekend voor vindplaatsen vanaf de late prehistorie. De 

zandige stabiele opbouw en mogelijk in oorsprong al hogere ligging maakt deze 

zones aantrekkelijker voor bewoning en andere activiteiten. Zeker afgezet tegen 

de omliggende kleiige gronden met ongerijpte bodemprofielen die wijzen op 

in oorsprong permanent natte omstandigheden. De oppervlaktevindplaatsen 

3139725100  en  3018832100 wijzen erop dat in ieder geval de noordelijke ondiepe 

zandbaan in de Romeinse tijd en mogelijk ook de late middeleeuwen en/of Nieuwe 

tijd  bewoond zijn geweest.

•	 Ook het ontbreken van vegetatiehorizonten of andere lagen die kunnen duiden op 

stilstandsfasen in de opslibbing onder droge omstandigheden geven aanleiding om 

aan de zones met ongerijpte profielen een lage verwachting toe te kennen. 

•	 Ondanks verdichting van de boordichtheid ter hoogte van de zandbanen 

ontbreken in vrijwel alle boorprofielen  archeologische indicatoren dan wel andere 

aanwijzingen voor de mogelijke aanwezigheid ter plaatse van de bodemingrepen 

van een archeologische vindplaats met een duidelijke vondstlaag. Was deze 

aanwezig geweest dan had deze zich zeker in de profielen gemanifesteerd, 

aangezien het potentiële archeologische niveau op de meeste plaatsen goed 
afgedekt onder de geroerde toplaag ligt. 

•	 Alleen ter plaatse van de boringen 84, 85 en 15, waar sprake is van een afgetopt 

bodemprofiel met beddingzand dicht onder het maaiveld, valt niet uit te sluiten 

dat vindplaats 3018832100 tot hier doorloopt. Er zijn hier alleen grondsporen 

te verwachten, eventuele vondstlagen zullen door agrarische activiteiten in de 

bouwvoor zijn opgenomen.

•	

Deelgebied Drongelen:
•	 Het oostelijke deel van het deelgebied (oost van het hoofdgebouw) bestaat uit een 

dik pakket ongerijpte oever- en komafzettingen met plaatselijk nog net binnen 3,0 

m -mv onder een veenpakket de top van rivierduinafzettingen. Plaatselijk is deze 

top intact gebleven en is een natte sterk humeuze en deels venige Ah-horizont 

aangetroffen. Verdichting van het boorgrid ter plaatse van de rivierduinwaarne-

mingen heeft duidelijk gemaakt dat binnen het deelgebied geen opduikingen 

voorkomen in dit voormalige oppervlak uit de Vroege en midden Steentijd.
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•	 Ten westen van het hoofdgebouw is conform de verwachtingen de meandergordel 

van het Oude Maasje aangetroffen. Deze kent een sterk variabele opbouw. Behalve 

zones met gemiddeld ondiepe beddingafzettingen komen ook zones voor met een 

diepe ligging van het beddingzand. Mogelijk gaat het om restgeulen of kronkel-

waardgeulen maar deze laten zich als zodanig niet merkbaar onderscheiden van de 

profielen met oever-en komafzettingen. 

•	 Binnen de meandergordel kan alleen aan de zones met ondiepe beddingzanden 

een iets hogere verwachting worden toegekend voor archeologische vindplaatsen 

uit de vroege middeleeuwen of jongere perioden. Deze hogere verwachting 

is daarbij relatief en gebaseerd op de mogelijk preferente hogere ligging en 

stabielere ondergrond van deze zandbanen ten opzichte van omliggende kleiige 

gronden met natte ongerijpte bodemprofielen.

•	 Ook het ontbreken van vegetatiehorizonten of andere lagen die kunnen  duiden op 

stilstandsfasen in de opslibbing onder droge omstandigheden geven aanleiding om 

deze zones een lage verwachting toe te kennen. 

•	 Ondanks verdichting van de boordichtheid ter hoogte van de kansrijkere zones 

met ondiepe beddingzanden zijn in geen van de boorprofielen  archeologische 

indicatoren aangetroffen dan wel andere aanwijzingen gedaan voor de mogelijke 

aanwezigheid van een archeologische vindplaats met een duidelijke vondstlaag. 

Was deze aanwezig geweest dan was deze zich zeker in de profielen herkend, 

aangezien het potentiële archeologische niveau zich op de meeste plaatsen goed 
afgedekt onder de geroerde toplaag aandien.

4.2 Selectie-advies

Deelgebied Genderen

De boorprofielen in deelgebied Genderen zijn over het algemeen representatief voor 

erg natte gebieden die vermoedelijk niet geschikt waren of geprefereerd werden voor 

bewoning. Alleen voor de beide ondiepe zandbanen geldt een hoge verwachting voor 

vindplaatsen vanaf de late prehistorie.  Het booronderzoek toont echter aan dat ter 

plaatse van de nieuw te graven leidingentracés en winputten hier geen grote intacte 

vondstrijke vindplaats aanwezig is. Alleen ter plaatse van de boringen 84, 85 en 15 valt 

niet uit te sluiten dat direct onder de bouwvoor de randzone van een grote afgetopte 

vindplaats uit de Romeinse tijd en misschien ook de late middeleeuwen aanwezig is. 

100 m ten noorden van deze boringen zijn namelijk opgeploegde scherven uit deze 

perioden aanwijzingen voor de aanwezigheid van deze vindplaats in het westen van 

het onderzoeksgebied (Archis-nr. 3018832100). In zijn algemeenheid geldt voor de 

hoge zandbanen dat de aanwezigheid van kleine, intacte vondstarme vindplaatsen niet 

kan worden uitgesloten.

Ondanks de mogelijke aanwezigheid van resten van een afgetopte vindplaats in 

het westen en verspreid kleine, intacte, vondstarme vindplaatsen ter plaatse van de 

hoge zandbanen, adviseren wij geen vervolgonderzoek op grond van de volgende 

argumenten:

- Voor de zone met boringen 84, 85 en 15 achten wij vervolgonderzoek niet 

proportioneel vanwege de beperkte omvang van de bodemingrepen (leidingtracé 

van 50 m lang, 0,5 m breed). 

- Voor de overige delen van de ondiepe zandbanen achten wij vervolgonderzoek 

niet proportioneel omdat we de kans dat de hier te verwachten kleine vondstarme 

vindplaatsen bij de aanleg van nieuwe leidingentracés en winputten verstoord 

raken als laag inschatten.  
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- Voor de delen van Genderen buiten de zandbanen geldt een lage kans op het 

aantreffen van vindplaatsen.

Deelgebied Drongelen

In deelgebied Drongelen is alleen aan de relatief hooggelegen beddingzanden 

een iets hogere verwachting op vindplaatsen uit de late middeleeuwen en Nieuwe 

tijd toegekend. Dergelijke vindplaatsen kenmerken zich doorgaans door een hoge 

vondstdichtheid. Het booronderzoek heeft echter geen aanwijzingen voor dergelijke 

vindplaatsen opgeleverd. Het in het oosten aangetroffen rivierduin, dat in de steentijd 

in potentie bewoond kan zijn geweest, ligt op een diepte van ca. 280-300 cm -mv en 

valt daarmee buiten de verstoringsdiepte van de kabels en leidingen (200-250 cm -mv). 

Gezien voornoemde bevindingen wordt geadviseerd het deelgebied Drongelen vrij te 

geven voor de geplande ontwikkelingen.
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Bijlage 1 Boorkolommen

1

boring: 1977-1
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.385, Y: 416.951, hoogte: 1,29, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,29 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 1,09 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: oude akkerlaag

45 cm -Mv / 0,84 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijsbruin, kalkloos

60 cm -Mv / 0,69 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk

80 cm -Mv / 0,49 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 0,24 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, oranjegrijs, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,09 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 0,01 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele humus- en zandlagen, spoor plantenresten

150 cm -Mv / 0,21 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk

180 cm -Mv / 0,51 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof

230 cm -Mv / 1,01 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, zeer grof

260 cm -Mv / 1,31 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, veel dikke kleilagen, zeer grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,71 m -

boring: 1977-2
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.357, Y: 416.990, hoogte: 1,18, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,18 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,88 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 0,78 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,68 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, kalkloos

105 cm -Mv / 0,13 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten

125 cm -Mv / 0,07 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, kalkrijk

145 cm -Mv / 0,27 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, spoor plantenresten, kalkrijk

220 cm -Mv / 1,02 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer grof

 Einde boring op 275 cm -Mv / 1,57 m -
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2

boring: 1977-3
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.320, Y: 417.019, hoogte: 0,94, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,94 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 0,59 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,39 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof

75 cm -Mv / 0,19 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, veel dikke kleilagen, matig grof, veel plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

85 cm -Mv / 0,09 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten

125 cm -Mv / 0,31 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof

190 cm -Mv / 0,96 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer grof

225 cm -Mv / 1,31 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtblauwgrijs, slap

270 cm -Mv / 1,76 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, slap

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,06 m -

boring: 1977-4
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.327, Y: 417.030, hoogte: 1,05, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,05 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

25 cm -Mv / 0,80 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

55 cm -Mv / 0,50 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 0,15 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,05 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 0,30 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, grijs, spoor plantenresten

145 cm -Mv / 0,40 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof

240 cm -Mv / 1,35 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtblauwgrijs, slap

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,95 m -
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3

boring: 1977-5
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.297, Y: 417.071, hoogte: 1,09, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,09 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 0,84 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs

40 cm -Mv / 0,69 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,54 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,19 m +
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 0,21 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten

165 cm -Mv / 0,56 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten

180 cm -Mv / 0,71 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten

210 cm -Mv / 1,01 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,91 m -

boring: 1977-6
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.268, Y: 417.111, hoogte: 1,03, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,03 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,78 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

45 cm -Mv / 0,58 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,43 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

85 cm -Mv / 0,18 m +
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, slap
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,07 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 0,22 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtblauwgrijs, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,47 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 0,77 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 0,97 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 1,37 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, slap, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,97 m -
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boring: 1977-7
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.250, Y: 417.106, hoogte: 1,00, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,00 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,75 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv / 0,65 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

45 cm -Mv / 0,55 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 0,30 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

85 cm -Mv / 0,15 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

145 cm -Mv / 0,45 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 0,75 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 1,10 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

235 cm -Mv / 1,35 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 1,40 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap

245 cm -Mv / 1,45 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, slap, weinig plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,00 m -

boring: 1977-8
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.271, Y: 417.068, hoogte: 1,08, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,08 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,83 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv / 0,73 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,48 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv / 0,33 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 0,08 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 0,17 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, slap, spoor plantenresten

135 cm -Mv / 0,27 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, slap, spoor plantenresten, kalkconcreties

150 cm -Mv / 0,42 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, spoor wortelresten

 Einde boring op 285 cm -Mv / 1,77 m -
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boring: 1977-9
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.229, Y: 417.039, hoogte: 1,17, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,17 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,87 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,62 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 0,47 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 0,17 m +
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, slap
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 0,08 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, slap, spoor plantenresten

140 cm -Mv / 0,23 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,33 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 1,13 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, spoor plantenresten, kalkconcreties

260 cm -Mv / 1,43 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,83 m -

boring: 1977-10
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.184, Y: 417.009, hoogte: 1,33, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,33 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 0,98 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,73 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 0,33 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

140 cm -Mv / 0,07 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

165 cm -Mv / 0,32 m -
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 0,42 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, slap, spoor plantenresten

255 cm -Mv / 1,22 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, matig humeus, lichtblauwgrijs, slap, spoor plantenresten, kalkconcreties

280 cm -Mv / 1,47 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, slap, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,67 m -
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boring: 1977-11
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.206, Y: 416.997, hoogte: 1,05, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,05 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 0,80 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

45 cm -Mv / 0,60 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 0,35 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,05 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,15 m -
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, enkele humuslagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 0,55 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, slap, spoor plantenresten

220 cm -Mv / 1,15 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, blauwgrijs, spoor plantenresten, kalkconcreties

250 cm -Mv / 1,45 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, slap, spoor plantenresten

 Einde boring op 295 cm -Mv / 1,90 m -

boring: 1977-12
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.147, Y: 416.982, hoogte: 1,37, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,37 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,97 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

55 cm -Mv / 0,82 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 0,47 m +
Lithologie: klei, matig siltig, grijsoranje
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,07 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

155 cm -Mv / 0,18 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 0,53 m -
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, slap

215 cm -Mv / 0,78 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap, spoor plantenresten

260 cm -Mv / 1,23 m -
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, kalkconcreties

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,63 m -
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boring: 1977-13
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.105, Y: 416.952, hoogte: 1,33, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,33 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,98 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: AC-horizont

55 cm -Mv / 0,78 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,68 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv / 0,58 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

115 cm -Mv / 0,18 m +
Lithologie: klei, matig siltig, grijsoranje
Bodemkundig: Fe-concreties

125 cm -Mv / 0,08 m +
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

145 cm -Mv / 0,12 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 0,47 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, slap, spoor plantenresten

230 cm -Mv / 0,97 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen, matig fijn

250 cm -Mv / 1,17 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne zandlagen, matig fijn

280 cm -Mv / 1,47 m -
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, matig grof

 Einde boring op 290 cm -Mv / 1,57 m -

boring: 1977-14
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.065, Y: 416.923, hoogte: 1,52, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,52 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

25 cm -Mv / 1,27 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 1,07 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,92 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

80 cm -Mv / 0,72 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 0,47 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

160 cm -Mv / 0,08 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, enkele detritus- en zandlagen, zeer grof

210 cm -Mv / 0,58 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,48 m -
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boring: 1977-15
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.021, Y: 416.895, hoogte: 1,53, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,53 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 1,08 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,93 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 0,53 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, oranjebruin, veel dunne kleilagen, matig grof
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

120 cm -Mv / 0,33 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegrijs, zeer grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

140 cm -Mv / 0,13 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, uiterst grof

 Einde boring op 250 cm -Mv / 0,97 m -

boring: 1977-16
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.048, Y: 416.875, hoogte: 1,44, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,44 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 1,29 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 0,89 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 0,69 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,49 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,34 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,24 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,14 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 0,16 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 0,31 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, matig grof

240 cm -Mv / 0,96 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig grof

 Einde boring op 290 cm -Mv / 1,46 m -
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boring: 1977-17
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.056, Y: 416.863, hoogte: 1,41, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,41 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

25 cm -Mv / 1,16 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,91 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,76 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,61 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,46 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

110 cm -Mv / 0,31 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 0,01 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 0,29 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak grindig, lichtgrijs, enkele zandlagen, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 0,49 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen, slap, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,59 m -

boring: 1977-18
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.195, Y: 416.839, hoogte: 1,11, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,11 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 0,96 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 0,66 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 0,41 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

80 cm -Mv / 0,31 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,11 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,01 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 0,24 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dikke kleilagen, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 1,39 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,89 m -
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boring: 1977-19
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.204, Y: 416.848, hoogte: 1,13, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,13 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

25 cm -Mv / 0,88 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,63 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 0,43 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtoranjegrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

85 cm -Mv / 0,28 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,07 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof

150 cm -Mv / 0,37 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dikke kleilagen, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 0,77 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof

225 cm -Mv / 1,12 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten

245 cm -Mv / 1,32 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof

 Einde boring op 295 cm -Mv / 1,82 m -

boring: 1977-20
beschrijver: SBE/EH, datum: 21-4-2020, X: 135.280, Y: 416.890, hoogte: 1,14, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,14 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 0,99 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,89 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,64 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,54 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,44 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,34 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,14 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 0,16 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,86 m -
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boring: 1977-21
beschrijver: SBE/EH, datum: 21-4-2020, X: 135.283, Y: 416.906, hoogte: 0,99, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,99 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

10 cm -Mv / 0,89 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsoranje
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

40 cm -Mv / 0,59 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,44 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,34 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsoranje
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,24 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig grof

90 cm -Mv / 0,09 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, zeer grof

200 cm -Mv / 1,01 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 260 cm -Mv / 1,61 m -

boring: 1977-22
beschrijver: SBE/EH, datum: 21-4-2020, X: 135.443, Y: 416.989, hoogte: 1,22, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,22 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 0,92 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,72 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,62 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,47 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig grof

120 cm -Mv / 0,02 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,28 m -
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof

180 cm -Mv / 0,58 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof

230 cm -Mv / 1,08 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof

 Einde boring op 280 cm -Mv / 1,58 m -
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boring: 1977-23
beschrijver: SBE/EH, datum: 21-4-2020, X: 135.492, Y: 417.012, hoogte: 1,07, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,07 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 0,97 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv / 0,72 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,47 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtoranjegrijs, matig grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,37 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof

80 cm -Mv / 0,27 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 0,08 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,23 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs

140 cm -Mv / 0,33 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, veel plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 0,73 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)

200 cm -Mv / 0,93 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, slap, spoor plantenresten

250 cm -Mv / 1,43 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, slap, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,93 m -

boring: 1977-24
beschrijver: SBE/EH, datum: 21-4-2020, X: 135.474, Y: 417.006, hoogte: 1,08, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,08 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv / 0,88 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 0,73 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,53 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,43 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtoranjegrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,28 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,02 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne humus- en zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 0,62 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn

220 cm -Mv / 1,12 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof

240 cm -Mv / 1,32 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap

275 cm -Mv / 1,67 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, slap

 Einde boring op 295 cm -Mv / 1,87 m -
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boring: 1977-25
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.459, Y: 417.086, hoogte: 0,98, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,98 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,73 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 0,53 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,18 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 0,07 m -
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig grof, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,52 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, veel dikke kleilagen, matig fijn

200 cm -Mv / 1,02 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,02 m -

boring: 1977-26
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.447, Y: 417.108, hoogte: 1,19, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,19 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 1,09 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv / 0,84 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

65 cm -Mv / 0,54 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv / 0,44 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsoranje, enkele zandlagen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,19 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

130 cm -Mv / 0,11 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dikke kleilagen, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 0,61 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof

275 cm -Mv / 1,56 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, slap

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,81 m -
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boring: 1977-27
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.401, Y: 417.160, hoogte: 0,92, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,92 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

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

40 cm -Mv / 0,52 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,32 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 0,22 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

85 cm -Mv / 0,07 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 0,48 m -
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,08 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs

230 cm -Mv / 1,38 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,08 m -

boring: 1977-28
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.371, Y: 417.128, hoogte: 0,98, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,98 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 0,88 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,63 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,48 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

120 cm -Mv / 0,22 m -
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 0,37 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 0,62 m -
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, spoor plantenresten

190 cm -Mv / 0,92 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, slap, spoor plantenresten

235 cm -Mv / 1,37 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap, spoor plantenresten

250 cm -Mv / 1,52 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin, slap, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,02 m -
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boring: 1977-29
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.361, Y: 417.147, hoogte: 1,26, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,26 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 1,11 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40 cm -Mv / 0,86 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,76 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,61 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 0,26 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 0,01 m +
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 0,14 m -
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, spoor plantenresten

175 cm -Mv / 0,49 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, spoor plantenresten

200 cm -Mv / 0,74 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap, spoor plantenresten

270 cm -Mv / 1,44 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, slap, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,74 m -

boring: 1977-30
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.539, Y: 416.989, hoogte: 0,84, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,84 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

20 cm -Mv / 0,64 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

80 cm -Mv / 0,04 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,11 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 0,61 m -
Lithologie: klei, matig siltig, lichtblauwgrijs, slap

175 cm -Mv / 0,91 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dikke kleilagen, zeer grof

220 cm -Mv / 1,36 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dikke zandlagen

260 cm -Mv / 1,76 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,16 m -
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boring: 1977-31
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.567, Y: 416.946, hoogte: 0,89, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,89 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,69 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,19 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,11 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, slap
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,31 m -
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 0,81 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, zeer slap

240 cm -Mv / 1,51 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dikke kleilagen, zeer grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,11 m -

boring: 1977-32
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.589, Y: 416.958, hoogte: 0,83, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,83 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,63 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

40 cm -Mv / 0,43 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,23 m +
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 0,22 m -
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 0,57 m -
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

170 cm -Mv / 0,87 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap

240 cm -Mv / 1,57 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk

275 cm -Mv / 1,92 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,17 m -
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boring: 1977-33
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.551, Y: 416.912, hoogte: 0,94, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,94 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 0,64 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

55 cm -Mv / 0,39 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,24 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,09 m +
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,16 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 0,46 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkeroranje, veen (niet gedifferentieerd)

155 cm -Mv / 0,61 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, slap, spoor plantenresten

210 cm -Mv / 1,16 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dikke kleilagen, slap, matig grof

250 cm -Mv / 1,56 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,06 m -

boring: 1977-34
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.508, Y: 416.884, hoogte: 0,97, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,97 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

25 cm -Mv / 0,72 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,42 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,17 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,02 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,23 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 0,58 m -
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

175 cm -Mv / 0,78 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap, spoor plantenresten

210 cm -Mv / 1,13 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap, spoor plantenresten, kalkconcreties

235 cm -Mv / 1,38 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, slap

260 cm -Mv / 1,63 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,03 m -
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boring: 1977-35
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.466, Y: 416.858, hoogte: 0,83, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,83 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,63 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

55 cm -Mv / 0,28 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,08 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, slap
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,02 m -
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, spoor plantenresten

120 cm -Mv / 0,37 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, spoor plantenresten

130 cm -Mv / 0,47 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, matig grof

140 cm -Mv / 0,57 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, blauwgrijs, veel dikke kleilagen, matig grof, weinig plantenresten

190 cm -Mv / 1,07 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten

230 cm -Mv / 1,47 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof

255 cm -Mv / 1,72 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele humus- en zandlagen, slap, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,17 m -

boring: 1977-36
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.419, Y: 416.834, hoogte: 0,82, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,82 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,57 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,32 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 0,12 m +
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,18 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv / 0,33 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, slap

140 cm -Mv / 0,58 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten

155 cm -Mv / 0,73 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten

170 cm -Mv / 0,88 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,18 m -
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boring: 1977-37
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 135.408, Y: 416.851, hoogte: 0,85, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,85 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,65 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,15 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,05 m -
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,15 m -
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, enkele humuslagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 0,40 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap

145 cm -Mv / 0,60 m -
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, bosveen, veel hout

160 cm -Mv / 0,75 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs

220 cm -Mv / 1,35 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen

230 cm -Mv / 1,45 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof

245 cm -Mv / 1,60 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, slap, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,15 m -

boring: 1977-38
beschrijver: SBE/EH, datum: 22-4-2020, X: 130.091, Y: 413.868, hoogte: 0,91, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,91 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 0,46 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, schelpengruis, kalkrijk

60 cm -Mv / 0,31 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 0,09 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 0,39 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten

160 cm -Mv / 0,69 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, grijs, stevig

190 cm -Mv / 0,99 m -
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, kalkrijk

220 cm -Mv / 1,29 m -
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs, spoor plantenresten

240 cm -Mv / 1,49 m -
Lithologie: klei, matig siltig, donkerbruingrijs, enkele veenlagen

255 cm -Mv / 1,64 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, bosveen

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,09 m -
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boring: 1977-39
beschrijver: SBE/EH, datum: 22-4-2020, X: 130.049, Y: 413.874, hoogte: 0,84, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,84 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 0,39 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,24 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,16 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 0,51 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, slap, weinig plantenresten

145 cm -Mv / 0,61 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen

200 cm -Mv / 1,16 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dikke zandlagen

230 cm -Mv / 1,46 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, slap, schelpengruis, weinig plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,16 m -

boring: 1977-40
beschrijver: SBE/EH, datum: 22-4-2020, X: 129.999, Y: 413.879, hoogte: 0,95, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,95 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 0,50 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 0,25 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,15 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, slap, kalkconcreties
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 0,30 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, slap, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk

175 cm -Mv / 0,80 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkloos

225 cm -Mv / 1,30 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, spoor plantenresten, kalkrijk

270 cm -Mv / 1,75 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele veenlagen, spoor plantenresten, kalkrijk

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,05 m -
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boring: 1977-41
beschrijver: SBE/EH, datum: 22-4-2020, X: 129.963, Y: 413.885, hoogte: 0,82, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,82 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 0,47 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,08 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv / 0,33 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen, slap

135 cm -Mv / 0,53 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn

160 cm -Mv / 0,78 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, stevig

200 cm -Mv / 1,18 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap, spoor plantenresten

225 cm -Mv / 1,43 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruingrijs, slap, spoor plantenresten

260 cm -Mv / 1,78 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele veenlagen, slap

285 cm -Mv / 2,03 m -
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,18 m -

boring: 1977-42
beschrijver: SBE/EH, datum: 22-4-2020, X: 129.948, Y: 413.885, hoogte: 0,87, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,87 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,47 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,32 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,08 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 0,23 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen, slap

125 cm -Mv / 0,38 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, veel dunne kleilagen, slap, matig fijn, schelpengruis

160 cm -Mv / 0,73 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, stevig

175 cm -Mv / 0,88 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, stevig

200 cm -Mv / 1,13 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten

235 cm -Mv / 1,48 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, slap, spoor plantenresten

260 cm -Mv / 1,73 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele veenlagen, slap, veel plantenresten

280 cm -Mv / 1,93 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), slap, veel plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,13 m -
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boring: 1977-43
beschrijver: SBE/EH, datum: 22-4-2020, X: 129.900, Y: 413.891, hoogte: 0,89, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,89 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 0,34 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 0,01 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 0,21 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk

130 cm -Mv / 0,41 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk

160 cm -Mv / 0,71 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk

200 cm -Mv / 1,11 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, enkele veenlagen, matig grof, kalkrijk

240 cm -Mv / 1,51 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, kalkrijk

255 cm -Mv / 1,66 m -
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dikke kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, kalkrijk

270 cm -Mv / 1,81 m -
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,11 m -

boring: 1977-44
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 129.878, Y: 413.895, hoogte: 0,94, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,94 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,54 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 0,06 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 0,26 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, lichtgrijs, veel dunne humus- en kleilagen, zeer fijn

160 cm -Mv / 0,66 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, stevig

200 cm -Mv / 1,06 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, blauwgrijs, slap, spoor plantenresten

250 cm -Mv / 1,56 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, slap

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,06 m -
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boring: 1977-45
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 129.850, Y: 413.899, hoogte: 0,88, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,88 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

30 cm -Mv / 0,58 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv / 0,13 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 0,32 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, enkele zandlagen

155 cm -Mv / 0,67 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, stevig

170 cm -Mv / 0,82 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, stevig

195 cm -Mv / 1,07 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten

215 cm -Mv / 1,27 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, grijsbruin

240 cm -Mv / 1,52 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, grijsbruin, enkele veenlagen, veel plantenresten

260 cm -Mv / 1,72 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, amorf veen

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,12 m -

boring: 1977-46
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 129.819, Y: 413.904, hoogte: 0,78, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,78 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 0,48 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,23 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,08 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,17 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 0,32 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen

150 cm -Mv / 0,72 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, veel dunne kleilagen, slap, matig fijn, spoor plantenresten

205 cm -Mv / 1,27 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, stevig, kalkconcreties

220 cm -Mv / 1,42 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, kalkconcreties

245 cm -Mv / 1,67 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

290 cm -Mv / 2,12 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, enkele veenlagen, matig fijn, veel plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,22 m -
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boring: 1977-47
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 129.801, Y: 413.906, hoogte: 0,79, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,79 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 0,44 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,14 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,11 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 0,31 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 0,61 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, slap

150 cm -Mv / 0,71 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, stevig

175 cm -Mv / 0,96 m -
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs

200 cm -Mv / 1,21 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten

215 cm -Mv / 1,36 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, bosveen, veel hout

 Einde boring op 290 cm -Mv / 2,11 m -

boring: 1977-48
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 129.751, Y: 413.915, hoogte: 0,73, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,73 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 0,38 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,03 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 0,27 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn

125 cm -Mv / 0,52 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtgrijs, slap, weinig plantenresten

140 cm -Mv / 0,67 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, stevig

180 cm -Mv / 1,07 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele veenlagen, spoor plantenresten

200 cm -Mv / 1,27 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig grof

225 cm -Mv / 1,52 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, lichtbruingrijs, spoor plantenresten

250 cm -Mv / 1,77 m -
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtgrijsbruin, enkele kleilagen, matig fijn

275 cm -Mv / 2,02 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkeroranje, veen (niet gedifferentieerd)

285 cm -Mv / 2,12 m -
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, matig fijn

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,27 m -
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boring: 1977-49
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 129.727, Y: 413.918, hoogte: 0,80, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,80 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 0,45 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,00 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 0,20 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn

115 cm -Mv / 0,35 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, spoor plantenresten

130 cm -Mv / 0,50 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, stevig, spoor plantenresten

145 cm -Mv / 0,65 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, spoor plantenresten

160 cm -Mv / 0,80 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, slap, spoor plantenresten

180 cm -Mv / 1,00 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten

240 cm -Mv / 1,60 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten

280 cm -Mv / 2,00 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

290 cm -Mv / 2,10 m -
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,20 m -

boring: 1977-50
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 129.701, Y: 413.922, hoogte: 0,75, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,75 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 0,40 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,05 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 0,25 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk

130 cm -Mv / 0,55 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, kalkloos

150 cm -Mv / 0,75 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, stevig, kalkloos

170 cm -Mv / 0,95 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkloos

200 cm -Mv / 1,25 m -
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, enkele zandlagen, veen (niet gedifferentieerd)

235 cm -Mv / 1,60 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, slap

255 cm -Mv / 1,80 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, slap

290 cm -Mv / 2,15 m -
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,25 m -
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boring: 1977-51
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 129.670, Y: 413.926, hoogte: 0,86, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,86 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 0,51 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,26 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 0,16 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkloos

105 cm -Mv / 0,19 m -
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv / 0,29 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos

145 cm -Mv / 0,59 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkloos

200 cm -Mv / 1,14 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dikke kleilagen, matig fijn, kalkrijk

250 cm -Mv / 1,64 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen, slap, spoor plantenresten, kalkrijk

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,14 m -

boring: 1977-52
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.648, Y: 413.934, hoogte: 0,81, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,81 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,41 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,01 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne kleilagen, slap, matig fijn

105 cm -Mv / 0,24 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, slap, matig fijn

125 cm -Mv / 0,44 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs

135 cm -Mv / 0,54 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs

175 cm -Mv / 0,94 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap

200 cm -Mv / 1,19 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, slap

240 cm -Mv / 1,59 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dikke zandlagen, slap

280 cm -Mv / 1,99 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, kalkloos

 Einde boring op 290 cm -Mv / 2,09 m -
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boring: 1977-53
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.587, Y: 413.942, hoogte: 0,71, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,71 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 0,36 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,09 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele humus- en zandlagen, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 0,49 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, veel dunne kleilagen, slap, matig fijn

145 cm -Mv / 0,74 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, grijs, enkele humus- en kleilagen, slap, matig fijn, schelpengruis

170 cm -Mv / 0,99 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, slap

200 cm -Mv / 1,29 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartgrijs, enkele zandlagen, slap, spoor plantenresten

235 cm -Mv / 1,64 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen

245 cm -Mv / 1,74 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dunne kleilagen, slap, matig fijn

265 cm -Mv / 1,94 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, slap

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,29 m -

boring: 1977-54
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.536, Y: 413.950, hoogte: 0,81, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,81 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,36 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,04 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

105 cm -Mv / 0,24 m -
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn

130 cm -Mv / 0,49 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, kalkloos

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,19 m -
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boring: 1977-55
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.514, Y: 413.955, hoogte: 1,05, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,05 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,60 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,20 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 0,05 m -
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig grof

135 cm -Mv / 0,30 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,45 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

195 cm -Mv / 0,90 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof

200 cm -Mv / 0,95 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,95 m -

boring: 1977-56
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.487, Y: 413.959, hoogte: 1,16, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,16 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,71 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 0,46 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 0,26 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

105 cm -Mv / 0,11 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsoranje, enkele kleilagen, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

125 cm -Mv / 0,09 m -
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 0,24 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,84 m -
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boring: 1977-57
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.438, Y: 413.968, hoogte: 1,12, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,12 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,72 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs

75 cm -Mv / 0,37 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

85 cm -Mv / 0,27 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

105 cm -Mv / 0,07 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv / 0,03 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijs, veel dunne kleilagen, matig grof, spoor plantenresten

130 cm -Mv / 0,18 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartgrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

145 cm -Mv / 0,33 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs

170 cm -Mv / 0,58 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, stevig

205 cm -Mv / 0,93 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs

240 cm -Mv / 1,28 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtgrijsbruin, enkele zandlagen, spoor plantenresten

260 cm -Mv / 1,48 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,88 m -

boring: 1977-58
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.455, Y: 413.968, hoogte: 1,17, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,17 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,37 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

95 cm -Mv / 0,22 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,07 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 0,83 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,83 m -
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boring: 1977-59
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.387, Y: 413.977, hoogte: 1,09, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,09 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,59 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,24 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 0,16 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

140 cm -Mv / 0,31 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen

190 cm -Mv / 0,81 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkconcreties

215 cm -Mv / 1,06 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen

225 cm -Mv / 1,16 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,91 m -

boring: 1977-60
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.339, Y: 413.987, hoogte: 0,84, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,84 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 0,39 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

80 cm -Mv / 0,04 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,26 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 0,46 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten

145 cm -Mv / 0,61 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartgrijs, slap, weinig plantenresten
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

160 cm -Mv / 0,76 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, slap

195 cm -Mv / 1,11 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartgrijs, spoor plantenresten

220 cm -Mv / 1,36 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn

240 cm -Mv / 1,56 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin, spoor plantenresten

255 cm -Mv / 1,71 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele zandlagen

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,16 m -
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boring: 1977-61
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.322, Y: 413.989, hoogte: 0,70, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,70 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,30 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,15 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,05 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,20 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen, slap

110 cm -Mv / 0,40 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, slap, spoor plantenresten

145 cm -Mv / 0,75 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartgrijs, enkele humuslagen, zeer slap

200 cm -Mv / 1,30 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, slap

260 cm -Mv / 1,90 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtgrijsbruin

285 cm -Mv / 2,15 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,30 m -

boring: 1977-62
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.289, Y: 413.992, hoogte: 0,93, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,93 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40 cm -Mv / 0,53 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,33 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 0,03 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 0,07 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos

125 cm -Mv / 0,32 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn

150 cm -Mv / 0,57 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof

250 cm -Mv / 1,57 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,07 m -
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boring: 1977-63
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.264, Y: 413.997, hoogte: 0,91, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,91 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 0,61 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,26 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtoranjegrijs, schelpengruis
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,01 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 0,49 m -
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 1,39 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,09 m -

boring: 1977-64
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.241, Y: 414.003, hoogte: 0,79, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,79 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,39 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,19 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,01 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen, slap, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 0,31 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs

135 cm -Mv / 0,56 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk

145 cm -Mv / 0,66 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijs, matig grof

165 cm -Mv / 0,86 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof, kalkloos

180 cm -Mv / 1,01 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruingrijs

190 cm -Mv / 1,11 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

230 cm -Mv / 1,51 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig grof, kalkconcreties

240 cm -Mv / 1,61 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkconcreties

270 cm -Mv / 1,91 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,21 m -



Bijlage 1 Boorkolommen

33

boring: 1977-65
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.211, Y: 414.007, hoogte: 0,78, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,78 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 0,33 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,13 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,12 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten

140 cm -Mv / 0,62 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, enkele humus- en zandlagen

175 cm -Mv / 0,97 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartgrijs

195 cm -Mv / 1,17 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs

220 cm -Mv / 1,42 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele zandlagen

250 cm -Mv / 1,72 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, veel dikke veenlagen, matig grof

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

boring: 1977-66
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.180, Y: 414.014, hoogte: 0,74, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,74 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,39 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,24 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv / 0,01 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 0,26 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, matig grof

125 cm -Mv / 0,51 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, matig grof

135 cm -Mv / 0,61 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dikke zandlagen

175 cm -Mv / 1,01 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijs, slap, matig grof

205 cm -Mv / 1,31 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, slap, spoor plantenresten, kalkconcreties

275 cm -Mv / 2,01 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, enkele veenlagen

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,26 m -
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boring: 1977-67
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.562, Y: 413.946, hoogte: 0,89, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,89 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,54 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,29 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

85 cm -Mv / 0,04 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 0,11 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn

130 cm -Mv / 0,41 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs

140 cm -Mv / 0,51 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, slap

150 cm -Mv / 0,61 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, slap, matig grof, spoor plantenresten

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,11 m -

boring: 1977-68
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.470, Y: 413.963, hoogte: 1,11, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,11 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,71 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruin, matig grof
Bodemkundig: AC-horizont

55 cm -Mv / 0,56 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,41 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, enkele kleilagen, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,26 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsoranje, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,19 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,89 m -

boring: 1977-69
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.414, Y: 413.976, hoogte: 1,01, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,01 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40 cm -Mv / 0,61 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 0,31 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,06 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 0,24 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

140 cm -Mv / 0,39 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkconcreties

170 cm -Mv / 0,69 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,99 m -
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boring: 1977-70
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.308, Y: 413.992, hoogte: 0,81, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,81 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 0,51 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,26 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv / 0,06 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

85 cm -Mv / 0,04 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, spoor plantenresten

110 cm -Mv / 0,29 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

115 cm -Mv / 0,34 m -
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, slap, matig fijn, spoor plantenresten

160 cm -Mv / 0,79 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,19 m -

boring: 1977-71
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.776, Y: 413.909, hoogte: 0,83, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,83 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,48 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,28 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,07 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn

130 cm -Mv / 0,47 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, schelpengruis
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

145 cm -Mv / 0,62 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, stevig, spoor plantenresten
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

200 cm -Mv / 1,17 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruingrijs, spoor plantenresten

220 cm -Mv / 1,37 m -
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, enkele kleilagen, veen (niet gedifferentieerd)

240 cm -Mv / 1,57 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

250 cm -Mv / 1,67 m -
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, enkele veenlagen, matig grof
Bodemkundig: AE-horizont

265 cm -Mv / 1,82 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig grof, kalkloos

 Einde boring op 290 cm -Mv / 2,07 m -
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boring: 1977-72
beschrijver: SBE/EH, datum: 23-4-2020, X: 129.926, Y: 413.888, hoogte: 0,90, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,90 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,45 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtoranjegrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,10 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, enkele zandlagen, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 0,20 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele kleilagen, slap, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 0,55 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, enkele zandlagen, slap

180 cm -Mv / 0,90 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, stevig

200 cm -Mv / 1,10 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap, spoor plantenresten

240 cm -Mv / 1,50 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, slap, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,10 m -

boring: 1977-73
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 134.920, Y: 417.050, hoogte: 1,17, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,17 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,67 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 0,47 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

95 cm -Mv / 0,22 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

165 cm -Mv / 0,48 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 1,03 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, slap, spoor plantenresten

240 cm -Mv / 1,23 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, slap, spoor plantenresten

270 cm -Mv / 1,53 m -
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, slap, matig grof

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,83 m -
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boring: 1977-74
beschrijver: SBE/EH, datum: 20-4-2020, X: 134.922, Y: 417.043, hoogte: 1,29, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,29 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,89 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 0,44 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,29 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,09 m +
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 0,06 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs

150 cm -Mv / 0,21 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 0,41 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs

185 cm -Mv / 0,56 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen, slap

235 cm -Mv / 1,06 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, slap

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,71 m -

boring: 1977-75
beschrijver: SBE/EH, datum: 24-4-2020, X: 135.312, Y: 417.051, hoogte: 0,98, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,98 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,63 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,43 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,18 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,03 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 0,37 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs

160 cm -Mv / 0,62 m -
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, veel dikke humuslagen

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,02 m -
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boring: 1977-76
beschrijver: SBE/EH, datum: 24-4-2020, X: 135.341, Y: 417.009, hoogte: 1,12, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,12 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,77 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijsbruin, enkele kleilagen, matig grof

65 cm -Mv / 0,47 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

170 cm -Mv / 0,58 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 0,68 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 280 cm -Mv / 1,68 m -

boring: 1977-77
beschrijver: SBE/EH, datum: 24-4-2020, X: 135.371, Y: 416.969, hoogte: 1,12, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,12 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,77 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: AC-horizont

45 cm -Mv / 0,67 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, matig grof

60 cm -Mv / 0,52 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof

90 cm -Mv / 0,22 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof

130 cm -Mv / 0,18 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 0,48 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne humus- en zandlagen, schelpengruis, weinig hout

200 cm -Mv / 0,88 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

 Einde boring op 290 cm -Mv / 1,78 m -
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boring: 1977-78
beschrijver: SBE/EH, datum: 24-4-2020, X: 135.401, Y: 416.929, hoogte: 0,76, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,76 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,51 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,16 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 0,14 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 0,24 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten

110 cm -Mv / 0,34 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof

140 cm -Mv / 0,64 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

255 cm -Mv / 1,79 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs

 Einde boring op 280 cm -Mv / 2,04 m -

boring: 1977-79
beschrijver: SBE/EH, datum: 24-4-2020, X: 135.479, Y: 417.059, hoogte: 1,02, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,02 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,72 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

40 cm -Mv / 0,62 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,42 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtoranjegrijs, enkele zandlagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,32 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,28 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,98 m -

boring: 1977-80
beschrijver: SBE/EH, datum: 24-4-2020, X: 135.426, Y: 417.133, hoogte: 0,85, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,85 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 0,55 m +
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

45 cm -Mv / 0,40 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

85 cm -Mv / 0,00 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof

115 cm -Mv / 0,30 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

150 cm -Mv / 0,65 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,15 m -



Bijlage 1 Boorkolommen

40

boring: 1977-81
beschrijver: SBE/EH, datum: 24-4-2020, X: 135.414, Y: 416.970, hoogte: 0,99, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,99 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv / 0,64 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

110 cm -Mv / 0,11 m -
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,51 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,01 m -

boring: 1977-82
beschrijver: SBE/EH, datum: 24-4-2020, X: 135.124, Y: 416.966, hoogte: 1,23, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,23 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,88 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

50 cm -Mv / 0,73 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,23 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,03 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 0,37 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,77 m -

boring: 1977-83
beschrijver: SBE/EH, datum: 24-4-2020, X: 135.084, Y: 416.937, hoogte: 1,43, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,43 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,13 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

55 cm -Mv / 0,88 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

65 cm -Mv / 0,78 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,68 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,58 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

115 cm -Mv / 0,28 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,13 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

145 cm -Mv / 0,02 m -
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne kleilagen, slap, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,57 m -
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boring: 1977-84
beschrijver: SBE/EH, datum: 24-4-2020, X: 135.046, Y: 416.909, hoogte: 1,48, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,48 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 1,03 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: AC-horizont, Fe- en Mn-concreties

55 cm -Mv / 0,93 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: C-horizont, Fe- en Mn-concreties

80 cm -Mv / 0,68 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsoranje, enkele kleilagen, zeer grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

115 cm -Mv / 0,33 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,02 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 190 cm -Mv / 0,42 m -

boring: 1977-85
beschrijver: SBE/EH, datum: 24-4-2020, X: 135.011, Y: 416.916, hoogte: 1,58, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,58 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 1,13 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,93 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: Fe- en Mn-concreties

75 cm -Mv / 0,83 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsoranje, enkele kleilagen, zeer grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,68 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsoranje, enkele kleilagen, zeer grof
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,38 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof

150 cm -Mv / 0,08 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,22 m -

boring: 1977-86
beschrijver: SBE/EH, datum: 24-4-2020, X: 135.152, Y: 416.810, hoogte: 0,96, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,96 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 0,51 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,36 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,21 m +
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 0,06 m +
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,14 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,54 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,04 m -
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boring: 1977-87
beschrijver: SBE/EH, datum: 24-4-2020, X: 135.246, Y: 416.867, hoogte: 1,19, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,19 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40 cm -Mv / 0,79 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtoranjegrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,34 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 0,14 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv / 0,04 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,81 m -

boring: 1977-88
beschrijver: SBE/EH, datum: 24-4-2020, X: 135.337, Y: 416.928, hoogte: 1,15, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Altena, opdrachtgever: Brabant Water, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,15 m +
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40 cm -Mv / 0,75 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,15 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,35 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,85 m -
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