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Samenvatting
In opdracht van ProRail heeft ADC ArcheoProjecten in november en december 2014 een
Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uitgevoerd op de
locatie MerwedeLingelijn ter hoogte van Tricht, gemeente Geldermalsen. In het plangebied zullen
aanpassingen aan het spoor, bouw van een derde spoorbrug, aanleg van een rondweg en aanleg
van drie spoorkruisende onderdoorgangen plaatsvinden.
Het booronderzoek volgt op een door Van den Brink (2014) uitgevoerd bureauonderzoek. Op basis
van dit bureauonderzoek werden resten uit de Late Prehistorie verwacht op de Schaikse
meandergordel en middeleeuwse resten op de meandergordel van de Linge. Tevens werd rekening
gehouden met de mogelijkheid dat de Lingedijk dateerbaar organisch materiaal zou bevatten.
Teneinde deze verwachting te toetsen en aan te vullen werd in het plangebied een verkennend
booronderzoek uitgevoerd. Tijdens het booronderzoek zijn in het plangebied afzettingen van de
Schaik en Linge meandergordels aangetroffen. Het betreft bedding-, oever-, kom- en
restgeulafzettingen. Boven de Schaik meandergordel bevinden zich meerdere vegetatiehorizonten,
waarvan de middelste horizont in archeologisch opzicht het meest relevant is. In enkele boringen,
waar dit niveau relatief hoog ligt, zijn archeologische indicatoren aangetroffen in de vorm van
houtskoolspikkels en (gebiedsvreemd) grind. Bovendien heeft eerder onderzoek uit 2013
uitgewezen dat deze vegetatiehorizont in de Late Bronstijd en/of Vroege IJzertijd een bewoonbaar
oppervlak vormde. Op enkele honderden meters ten noordwesten van het plangebied zijn op dit
niveau resten van een vindplaats uit deze periode aangetroffen.
ADC ArcheoProjecten adviseert om in de gebieden met een hoge archeologische verwachting een
inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van het aanleggen van proefsleuven (IVOP), teneinde gaafheid, omvang, datering en conservering van archeologische resten te onderzoeken.
Het betreft drie locaties binnen de gearceerde gebieden met een relatief hoog gelegen
vegetatiehorizont en/of de gebieden waar deze is gelegen vrijwel direct op oever- of
beddingafzettingen (afb. 4). Het betreft een locatie aan de westkant van de noordelijke rondweg
(boringen 4, 5, 6) en een locatie aan de uiterste zuidoostzijde (boringen 27 t/m 30), ter hoogte van
de begrenzing van de oude woongrond. Ook in het middendeel kan een beperkt aantal
proefsleuven uitsluitsel bieden over archeologische vindplaatsen ter hoogte van boringen 16, 17 en
19. Op alle drie de locaties is immers sprake van ongestoorde bodemopbouw met een aanwezige,
relatief hooggelegen (dubbele) vegetatiehorizont, soms gecombineerd met archeologische
indicatoren. Op locaties waar volgens het profiel (afb. 2) meerdere vegetatiehorizonten worden
verwacht, dienen de sleuven te worden voorzien van minimaal twee vlakken.
De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde
overheid goed te keuren Programma van Eisen (PvE).
Voor de rest van het plangebied adviseert ADC ArcheoProjecten om het terrein vrij te geven voor
de voorgenomen ontwikkeling. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte
gebied toch nog archeologische resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de
uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij de
bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 van de Monumentenwet.
Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De
mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies.
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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode

Afkorting

Tijd in jaren

Nieuwe tijd

NT

1500 - heden

Middeleeuwen:

XME

450 – 1500 na Chr.

Late Middeleeuwen

LME

1050 - 1500 na Chr.

Vroege Middeleeuwen

VME

450 - 1050 na Chr.

Romeinse tijd:

ROM

Laat-Romeinse tijd

ROML

12 voor Chr. – 450 na Chr.
270 - 450 na Chr.

Midden-Romeinse tijd

ROMM

70 - 270 na Chr.

Vroeg-Romeinse tijd

ROMV

12 voor Chr. - 70 na Chr.

IJzertijd:

IJZ

Late IJzertijd

IJZL

250 - 12 voor Chr.

Midden-IJzertijd

IJZM

500 - 250 voor Chr.

Vroege IJzertijd

IJZV

Bronstijd:

BRONS

800 – 12 voor Chr.

800 - 500 voor Chr.
2000 - 800 voor Chr.

Late Bronstijd

BRONSL

1100 - 800 voor Chr.

Midden-Bronstijd

BRONSM

1800 - 1100 voor Chr.

Vroege Bronstijd

BRONSV

2000 - 1800 voor Chr.

Neolithicum (Jonge Steentijd):

NEO

Laat-Neolithicum

NEOL

2850 - 2000 voor Chr.

Midden-Neolithicum

NEOM

4200 - 2850 voor Chr.

Vroeg-Neolithicum

NEOV

Mesolithicum (Midden-Steentijd):

MESO

Laat-Mesolithicum

MESOL

5300 – 2000 voor Chr.

5300 - 4200 voor Chr.
8800 – 4900 voor Chr.
6450 - 4900 voor Chr.

Midden-Mesolithicum

MESOM

7100 - 6450 voor Chr.

Vroeg-Mesolithicum

MESOV

8800 - 7100 voor Chr.

Paleolithicum (Oude Steentijd):

PALEO

Laat-Paleolithicum

PALEOL

35.000 - 8800 voor Chr.

Midden-Paleolithicum

PALEOM

300.000 – 35.000 voor Chr.

Vroeg-Paleolithicum

PALEOV

tot 300.000 voor Chr.

Bron: Archeologisch Basis Register 1992

tot 8800 voor Chr.
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Inleiding en administratieve gegevens
In opdracht van ProRail heeft ADC ArcheoProjecten in november en december 2014 een
Inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uitgevoerd op de
locatie MerwedeLingelijn ter hoogte van Tricht, gemeente Geldermalsen. In het plangebied zullen
aanpassingen aan het spoor, bouw van een derde spoorbrug, aanleg van een rondweg en aanleg
van drie spoorkruisende onderdoorgangen plaatsvinden.
In Nederland dient het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied te gebeuren
op grond van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3).1 Gemeenten kunnen
hierop aanvullende uitvoeringskaders vaststellen. De gemeente Geldermalsen heeft voor zover
bekend echter geen aanvullende uitvoeringskaders vastgesteld voor het uitvoeren van
archeologisch vooronderzoek, noch zijn deze voor dit project afzonderlijk opgesteld. Dit onderzoek
is dus gebaseerd op de algemene criteria die in de KNA staan geformuleerd.
De volgende administratieve gegevens zijn van toepassing:
Opdrachtgever:

ProRail B.V.
Mw. S.J.H. van der A
Postbus 2038
3500 GA Utrecht
Tel.: 088-2313073
E-mail: suzanne.vandera@prorail.nl

Soort onderzoek:

Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

Aanleiding:

Aanpassingen aan het spoor, bouw van een derde spoorbrug,
aanleg van een rondweg en aanleg drie spoorkruisende
onderdoorgangen.

Locatie:

Langs de MerwedeLingelijn ter hoogte van Tricht

Plaats:

Tricht

Gemeente:

Geldermalsen

Provincie:

Gelderland

Kaartblad:

39C

Oppervlakte plangebied

Het gehele plangebied omvat een deel van de MerdwedeLinge
spoorlijn tussen KM 24,1 en 26,1 en de aanleg van een 2 km lange
rondweg. Binnen dit gebied zijn locaties geselecteerd voor
vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek.

Coördinaten:

Noord: 416.460 / 434.340;
Oost: 147.430 / 433.440;
Zuid: 147.070 / 432.360;
West: 145.870 / 433.650.

Kadastrale gegevens:

Kadastrale gemeente Buurmalsen, sectie G, perceelnummers 67,
68, 74, 176, 177, 184, 185 en 196
Kadastrale gemeente Geldermalsen, sectie H, perceelnummers
1703, 1706 en 1711
Kadastrale gemeente Geldermalsen, sectie I, perceelnummers 242,
251, 253, 264, 371, 372, 389, 518 en 519
Kadastrale gemeente Geldermalsen, sectie K, perceelnummers 4,
38, 335, 336, 337, 345, 346, 495, 538, 804, 818, 819, 820,
821, 852, 887, 889 en 943
Kadastrale gemeente Geldermalsen, sectie M, perceelnummer 462

Bevoegde overheid:

Gemeente Geldermalsen
Postbus 112 4190 CC Geldermalsen
Tel.: 0345-586611
E-mail: info@geldermalsen.nl

1

SIKB 2010.
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Deskundige namens de bevoegde overheid:

Dhr. W.K. Vos
Vos Archeo
Van Ewijkweg 41
6861 ZC Oosterbeek
Tel.: 06-51184555
E-mail: info@vosarcheo.nl
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Reeds uitgevoerd onderzoek
Voor het gebied is in 2014 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd.2 Hieruit blijkt dat “…de
diepere ondergrond van de noordelijke en oostelijke delen van het plangebied liggen op
afzettingen van de Deilse stroomgordel. Deze sedimenten zijn afgezet tussen 4770 en 3961 voor
Chr. Hierop kunnen sporen van menselijke activiteit bewaard zijn gebleven vanaf het Midden
Neolithicum tot aan de afdekking door sedimenten van de Schaikse stroomgordel en die van de
rivier de Linge. In het noorden en westen van het plangebied liggen delen daarvan op afzettingen
van de Schaikse stroomgordel die actief was tussen 4244 en 2635 voor Chr. Dit betekent dat hier
bewoning vanaf het Midden Neolithicum mogelijk is geweest. Direct ten oosten van de top van het
plangebied is bij een veldkartering een geretoucheerde kling gevonden die niet nader gedateerd is
dan in de prehistorie.
De ondergrond in het zuiden en oosten van het plangebied bestaan uit afzettingen van de Linge.
Deze rivier is begonnen met sedimenteren tussen 369 en 52 voor Chr. Het zal echter enige eeuwen
geduurd hebben voordat de oeverwallen hoog genoeg waren opgeworpen om geschikt te zijn voor
bewoning. Dat wil echter niet zeggen dat er geen andere sporen van menselijke activiteit in de
bodem bewaard zijn gebleven. Het vermoeden bestaat dat er in de buurt van het plangebied een
oversteekplaats uit de Romeinse tijd heeft bestaan. De naam van het dorp Tricht is, samen met die
van Utrecht en Maastricht, één van de drie ‘tricht’-namen die mogelijk teruggaan tot in de Romeinse
tijd en duiden op een oversteekplaats van een rivier. Het 19de eeuwse veer tussen Tricht en
Geldermalsen zou aldus volgens deze redenering van hoge ouderdom kunnen zijn. Dit kan
samenhangen met de resten van bewoning uit de Romeinse Tijd die ten oosten van het plangebied
zijn aangetroffen.
Binnen het centrale deel van het plangebied bestaat er onduidelijkheid over de aard van de
ondergrond. De hoge archeologische verwachting zou hier bijgesteld kunnen worden. Dit vereist
echter nader geologisch onderzoek. De middeleeuwse kern van het dorp Tricht behoort tot de
esdorpen met gestrekte hoofdvorm. Dit type dorpen is voornamelijk ontstaan in de Karolingische of
Ottoonse periode. De eerste vermelding van Tricht in een giftbrief uit 850 na Chr. ondersteunt deze
datering. De ligging aan de buitenzijde van een meander en de afgesneden wegen langs de
Lingedijk doen echter vermoeden dat een deel van het oorspronkelijke dorp weggespoeld is.
Erosie in of na de Vroege Middeleeuwen heeft consequenties voor de mogelijke resten van een
oversteek uit de Romeinse tijd. De kans dat zij in de ondergrond bewaard zijn gebleven aan de
noordelijke oever van de Linge is zeer klein. Wel kunnen er eventuele resten van de bijbehorende

2

Van den Brink 2014.Aangepast op basis van opmerkingen van W.K.Vos op het getoetste Plan van Aanpak (namens gemeente

Geldermalsen).
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infrastructuur bewaard zijn gebleven, zoals een weg. Resten van een weg kunnen zich in de bodem
manifesteren als een begraven bodemhorizont of tredlaag, al dan niet voorzien van plaveisel.
Het oostelijke deel van het plangebied ligt rondom de vroegmiddeleeuwse kern van Tricht. Uit deze
periode zijn dan ook binnen het plangebied sporen van bewoning te verwachten. Hoewel het
waarschijnlijk niet direct om de erven zelf zal gaan zijn sporen uit de randzone (bv. greppels, kuilen,
afvalplekken) waardevol als in de toekomst archeologisch onderzoek binnen de kern zelf plaats zou
vinden.3
In de Volle of Late Middeleeuwen kende Tricht een expansie langs de Lingedijk. Door de aard
van de rivier, afgedamd en daarna opnieuw aangelegd, werden de uiterwaarden relatief minder
vaak overstroomd. Bewoning van de uiterwaarden vereiste daardoor minder ingrijpende
maatregelen als het aanleggen van woonterpen. Hoewel er op historisch kaartmateriaal weinig
aanwijzingen zijn voor bebouwing binnen het plangebied valt het niet uit te sluiten dat er in het
buitendijkse deel van het plangebied resten van bebouwing in de ondergrond aanwezig zijn.
Dan is er nog de Lingedijk zelf. Het is niet precies bekend wanneer deze dijk is aangelegd.
Vermoedelijk is dit voor of in het begin van de 13de eeuw gebeurd. Aanwijzingen voor de datering
kunnen in het dijklichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van organisch materiaal.”
Op basis van de in het bureauonderzoek4 uitgesproken archeologische verwachting en de meer
concrete plannen die nu bestaan, wordt voor de volgende delen van het plangebied
vervolgonderzoek geadviseerd door middel van een verkennend booronderzoek:

Langs de westzijde van het spoor, tussen KM 24.5 – KM 24.6;

Langs de westzijde van het spoor, tussen KM 24.85 – KM 25.5;

Langs de westzijde van het spoor, tussen KM 25.7 – KM 25.85;

Ter hoogte van de aan te leggen rondweg.
Bovendien werd ter hoogte van de onderdoorgangen van de Nieuwsteeg en de Lingedijk (Zone D
in het bureauonderzoek) een vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven geadviseerd (IVO-P).
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Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)
3.1

Plan van Aanpak

3.1.1 Inleiding
Het doel van het inventariserende veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van de op basis van
het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting, zoals deze is geformuleerd in
hoofdstuk 2.
Op 8 mei 2014 werd een Plan van Aanpak opgesteld, waarin de werkwijze van het onderzoek werd
vastgelegd. In lijn met de conclusie naar aanleiding van de gespecificeerde verwachting is gekozen
voor een verkennend booronderzoek.
Met het verkennende booronderzoek zal de bodemopbouw en de mate van intactheid daarvan
bepaald worden. Het leidt tot beantwoording van de volgende onderzoeksvragen:

Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het
plangebied?

Hoe laat het noorden en oosten van het archeologisch waardevolle gebied op de
archeologische beleidskaart van de gemeente Geldermalsen zich precies begrenzen?

3

In het bureauonderzoek (Van den Brink 2014) werd de mogelijke aanwezigheid van een Romeins of vroegmiddeleeuws

voetveer vermoed. Naar aanleiding van de beoordeling van het Plan van Aanpak, waarin de gespecificeerde verwachting uit het
bureauonderoek werd geciteerd, is dit onderdeel van de verwachting echter verwijderd, aangezien dit als te speculatief werd
beoordeeld.
4

Van den Brink 2014.
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Wat is de geologie van het gedeelte tussen de Langstraat en de Nieuwsteeg; is de hoge
archeologische verwachting voor dit deel van het plangebied correct of dient de
archeologische beleidskaart van de gemeente Geldermalsen hier bijgesteld te worden?
Wat is de begrenzing van de oude woongrond op de archeologische beleidskaart van de
gemeente Geldermalsen?
In hoeverre is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw nog intact?
Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied of zijn er
aanwijzingen van erosie/aantasting van eventuele archeologische niveaus?
Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP?
Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch
archeologische indicatoren aangetroffen?
Zo ja:
Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP zijn deze
archeologische indicatoren aangetroffen?
Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting
worden bijgesteld?
In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door
toekomstige planontwikkeling?
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
onderzoek kan worden geadviseerd?











3.1.2 Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden
Voor het beantwoorden van de genoemde onderzoeksvragen is de volgende onderzoeksmethode
het meest geschikt:
Aantal boringen:

KM 24.5 – KM 24.6: 3
KM 24.85 – KM 25.5:13
KM 25.7 – KM 25.85: 4
Rondweg: 43

Boorgrid:

Ter hoogte van het spoor aan de westzijde van het spoor, één raai waarbij de afstand
tussen de 50 m bedraagt. Ter hoogte van de rondweg in een raai met onderlinge
boorafstand van 50 m, waarbij de boringen in een zigzagpatroon worden gezet.

Diepte boringen:

Ca. 200 cm –mv

Boormethode:

Edelman met diameter 7 cm en guts met diameter 3 cm (handmatig)

Bemonstering:

Versnijden en verbrokkelen

De bodemtextuur en archeologische indicatoren worden beschreven volgens SBB 5.1 van het
NITG-TNO waarin ondermeer de standaard classificatie van bodemmonsters volgens NEN5104
wordt gehanteerd.5 De X- en Y-coördinaten worden ingemeten met een GPS met een nauwkeurigheid van 2 m. De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de boringen is bepaald aan de hand van
AHN-beelden.
3.1.3 Monsternameplan
Hoewel een verkennend booronderzoek niet als primair doel het opsporen van archeologische
vindplaatsen en indicatoren heeft, zullen eventuele relevante archeologische vondsten wel worden
verzameld en indien mogelijk globaal worden gedetermineerd. Ook voor het onderzoek relevante
bodemlagen (voornamelijk bruikbaar botanisch materiaal) zullen worden bemonsterd.

3.2

Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)

3.2.1 Uitvoering veldonderzoek
Ter plaatse van de geplande rondweg (boringen 1 tot en met 43) was voor enkele percelen (nog)
geen betredingstoestemming verleend. Boringen 1 tot en met 7 konden echter enkele tientallen
meters naar het noordwesten worden verschoven, zodat deze op een (toegankelijk) terrein van de
gemeente Geldermalsen kwamen te liggen en alsnog konden worden verricht. Deze boringen
5

Bosch 2005; Normalisatie-Instituut 1989.
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worden voldoende representatief geacht voor de locatie van de rondweg. Boringen 22, 24, 32, 33,
34, 37 zijn echter komen te vervallen.
Een gedeelte van de boringen (44 tot en met 63) was gepland langs de westelijke zijde van het
spoortracé Geldermalsen-Dordrecht. Dit gedeelte is verdacht op de aanwezigheid van
ongesprongen explosieven. Het verrichten van deze boringen vond plaats onder begeleiding van
een medewerker van T&A Survey, die de boorlocaties na detectie vrijgaf.
Wegens de ligging langs de spoorlijn en de aanwezigheid van dichte begroeiing waren enkele
boorpunten langs het tracé, ondanks het in bezit hebben van een Digitaal Veiligheids Paspoort en
een Bewijs van Toegang, niet op veilige wijze bereikbaar (dat wil zeggen zonder zich in
veiligheidszone C te begeven). Om deze reden zijn de boringen 44, 46, 48, 49 en 50 omen te
vervallen.
3.2.2 Lithologische beschrijving
De locatie van de boringen is weergeven in afb. 4. De boorgegevens worden gepresenteerd in
Bijlage 1. De resultaten van het onderzoek zijn gevisualiseerd in twee lengteprofielen: de boringen
1 t/m 43 ter plaatse van de geplande rondweg (A-A’, afb. 2) en de boringen 45 t/m 63 ter plaatse
van het te verbreden spoor in (B-B’, afb. 3).
Onderin het westelijke deel van het profiel van de geplande rondweg (A-A’, afb. 2, boringen 1 tot en
met 26) zijn beddingafzettingen van de Schaikse meandergordel aangetroffen. Deze bestaan
overwegend uit matig tot zeer grof zand, al dan niet met een bijmenging van grind. De top ervan
bevindt zich op maximaal 1 m + NAP. Ter plaatse van de boringen 2,3, 5, 12, 13 en 15 zijn de
beddingafzettingen op een lager niveau aangetroffen. Op deze plaatsen zijn restgeulafzettingen
aangetroffen, bestaande uit humeuze klei.
De bedding- en/of restgeulafzettingen worden bedekt door een pakket sterk tot uiterst siltige klei,
die is geïnterpreteerd als oeverafzettingen van de Schaikse meandergordel. In de meeste gevallen
(boringen 4-7, 9-11, 15, 17, 19-26) is er sprake van een fining upward trend en worden de
oeverafzettingen bedekt door matig tot zwak siltige klei: komafzettingen. Dit niveau wordt in de
boringen 2-30 bedekt door een laag kalkloze humeuze, overwegend matig siltige klei, die is
geïnterpreteerd als vegetatiehorizont. Deze vegetatiehorizont loopt door tot buiten de Schaikse
meandergordel, zoals te zien is in de boringen 27-30. Hier is op een dieper niveau een tweede
vegetatiehorizont waargenomen, alsmede een tweetal dunne zand(ige) lagen, die zijn
geïnterpreteerd als crevasseafzettingen.
In boringen 4-6 en 19 was direct onder de bouwvoor een derde vegetatiehorizont zichtbaar.
Vermoedelijk is deze vegetatiehorizont oorspronkelijk ook op andere plaatsen aanwezig geweest,
maar is deze door grondbewerking opgenomen in de bouwvoor. Hoewel nergens drie
vegetatiehorizonten boven elkaar zijn aangetroffen, lijkt er in stratigrafische zin wel sprake van drie
verschillende vegetatiehorizonten, waarvan de middelste (tussen boringen 2 en 30) zich zonder
onderbreking uitstrekt over een afstand van tenminste 1,5 km. Dit vegetatieniveau op de Schaikse
meandergordel was ten tijde van het booronderzoek tevens goed zichtbaar in een recentelijk
opgeschaafd slootprofiel nabij boring 20 (zie foto op afb. 5).
Ten oosten van boring 30 en ten zuiden van boring 45 (profiel B-B’; afbeelding 3) worden de
afzettingen van de Schaikse meandergordel en de vegetatiehorizonten aangesneden door de
meandergordel van de Linge. De beddingafzettingen bevinden zich op een niveau variërend van
ruim 2 m + NAP (boring 47) tot bijna 1 m - NAP (boring 60). De bovenliggende oeverafzettingen zijn
niet of nauwelijks ontkalkt, tevens zijn in het plangebied geen vegetatiehorizonten aangetroffen
boven de bedding- en oeverafzettingen van de Linge.
Direct langs de huidige Linge (boringen 53-55) zijn humeuze restgeul- en/of aanplempingslagen
aangetroffen met een slappe consistentie. Op diverse plaatsen werden binnen de raai langs de
spoorlijn ophogingspakketten aangetroffen. In boringen 51 en 52 zijn opgebrachte pakketten
waargenomen die verband houden met de Lingedijk en de spoordijk. Ter plaatse van boringen 58
tot en met 63 is het oppervlak met ruim 1 m opgehoogd ten behoeve van de parkeerplaats van het
NS-station.
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3.2.3 Interpretatie
De aangetroffen natuurlijke afzettingen behoren tot de Formatie van Echteld en zijn afgezet door
(voorlopers van) de Rijn en Maas, in dit geval de Schaik en Linge meandergordels. Boven de
Schaikse meandergordel zijn meerdere vegetatiehorizonten waargenomen. Vegetatiehorizonten
kunnen in archeologisch opzicht relevant zijn, aangezien deze zijn ontstaan in perioden met relatief
geringe sedimentatie, waardoor bodemvorming mogelijk was. De betreffende niveaus kunnen een
ondergrond hebben geboden voor menselijke activiteit. In boring 5 zijn in het vegetatieniveau
enkele houtskoolspikkels waargenomen en in boring 26 enkele grindjes. De houtskoolspikkels
kunnen beschouwd worden als een secundaire archeologische indicator. Deze hoeven niet per se
te duiden op een archeologische vindplaats ter plaatse, maar kunnen ook een natuurlijke oorsprong
hebben of van elders zijn aangevoerd.
Het voorkomen van grind in een kleipakket duidt eveneens mogelijk op een antropogene
oorsprong, aangezien door natuurlijke processen zelden sedimentpakketten met dergelijke
tweetoppige korrelgroottespreidingen worden afgezet. Het grind kan daarom worden beschouwd
als gebiedsvreemd. Bovendien is de locatie waar grindjes in de vegetatiehorizont zijn aangetroffen
juist de plek waar de top van de vegetatiehorizont relatief het hoogst is gelegen van alle boringen
waarin deze is aangetroffen (1,98 m + NAP). Zeer waarschijnlijk wordt deze relatief hoge ligging
veroorzaakt door het feit dat de onderliggende beddingafzettingen van de Schaik meandergordel
hier ook relatief hoog zijn gelegen (1,33 m + NAP).
Ook de boring met houtskoolspikkels (boring 5) bevindt zich in een zone waar de vegetatiehorizont
ten opzichte van de boringen in de directe omgeving (boringen 2 en 7) relatief hoog is gelegen. Dat
geldt ook voor het houtskool in de onderste vegetatiehorizont in boring 30. Relatief hoog gelegen
zones in een vegetatieniveau worden beschouwd als archeologisch kansrijk, aangezien deze zones
voor de mens relatief aantrekkelijk zullen zijn geweest voor bewoning of andere activiteiten. Het
aantreffen van mogelijke archeologische indicatoren als houtskool of (allochtoon) grind in dergelijke
zones vergroot het vermoeden dat hier mogelijk sprake is van één of meer archeologische
vindplaatsen. Bovendien heeft in 2013 aan de Bisschopsgraaf te Tricht, enkele honderden meters
ten noordwesten van het plangebied, een verkennend en karterend booronderzoek
plaatsgevonden, waar in dezelfde vegetatiehorizont in diverse (karterende) boringen eveneens
grindjes werden aangetroffen, samen met onder meer fragmenten aardewerk uit de Late Bronstijd
en/of de Vroege IJzertijd.6
Op de Linge meandergordel zijn geen ontkalkte niveaus of vegetatiehorizonten aangetroffen. De
kans op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen in de zones waarin de Linge
meandergordel zich bevindt binnen het plangebied (boringen 31 tot en met 43 en 47 tot en met 63)
is gering.
Het opgebracht pakket ter plaatse van boringen 51 en 52 is weliswaar toe te schrijven aan de
Lingedijk, maar er is geen dateerbaar (organisch) materiaal aangetroffen in deze boringen. Deze
locaties hebben daardoor weinig informatiewaarde.

3.3

Conclusies

De in paragraaf 3.1.1 gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als
volgt worden beantwoord:

Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het
plangebied?
In het plangebied zijn afzettingen van de Schaik en Linge meandergordels aangetroffen.
Het betreft bedding-, oever-, kom- en restgeulafzettingen. Boven de Schaikse
meandergordel bevinden zich meerdere vegetatiehorizonten, waarvan de middelste in
archeologisch opzicht relevant is.

Hoe laat het noorden en oosten van het archeologisch waardevolle gebied op de
archeologische beleidskaart van de gemeente Geldermalsen zich precies begrenzen?
Het archeologisch waardevolle gebied op de gemeentelijke beleidskaart betreft de
historische dorpskern en overige historische bewoningsconcentraties van Tricht. In de
6

Onderzoeksmelding 56413; waarneming437667; Van de Geer 2013.
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boringen zijn geen niveaus herkend die hieraan gerelateerd kunnen worden. Daarbij moet
worden opgemerkt dat een verkennend booronderzoek zich in de regel niet goed leent om
historische bebouwing op te sporen.
Wat is de geologie van het gedeelte tussen de Langstraat en de Nieuwsteeg; is de hoge
archeologische verwachting voor dit deel van het plangebied correct of dient de
archeologische beleidskaart van de gemeente Geldermalsen hier bijgesteld te worden?
De hoge archeologische verwachting kan worden onderschreven; er is in deze zone
sprake van een meandergordel in de ondergrond met daarboven een vegetatiehorizont.
Wat is de begrenzing van de oude woongrond op de archeologische beleidskaart van de
gemeente Geldermalsen?
In boringen 30 en 31 is direct onder de bouwvoor houtskool aangetroffen. Het is
aannemelijk dat dit behoort tot de oude woongrond die op de gemeentelijke beleidskaart
wordt weergegeven. Mogelijk loopt deze door tot ten noorden van het plangebied,
waardoor een exacte noordelijke begrenzing niet te maken is.
In hoeverre is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw nog intact?
De opbouw van de Schaik meandergordel en de bovenliggende (middelste)
vegetatiehorizont is in nagenoeg alle boringen waar deze werd aangetroffen, intact. Ter
plaatse van de Linge meandergordel zijn plaatselijk verstoringen en ophogingen
waargenomen, hetgeen voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door het feit dat dit
deel van het plangebied grotendeels langs de spoorlijn en het NS-station is gelegen. In
boringen 31 tot en met 43 zijn de afzettingen van de Linge meandergordel echter in
minder verstoorde vorm waargenomen, maar hier werden geen potentiële archeologische
niveaus aangetroffen.
Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied of zijn er
aanwijzingen van erosie/aantasting van eventuele archeologische niveaus?
Ja, de middelste vegetatiehorizont boven de Schaik meandergordel wordt aangemerkt als
archeologisch relevant niveau. Dat geldt in het bijzonder voor de relatief hoog gelegen
delen, zeker omdat juist daar (in boringen 5 en 26) mogelijke archeologische indicatoren
als houtskool en (allochtoon) grind zijn aangetroffen. De relatief hoog gelegen delen van
de meandergordel (hoger dan 1,50 m + NAP) en/of de gebieden waar de
vegetatiehorizont vrijwel direct op oever- of beddingafzettingen van de Schaik
meandergordel is gelegen, zijn aangegeven op afb. 4 en bijlage 2.
Ten oosten van boring 30 en ten zuiden van boring 45 is de vegetatiehorizont afwezig als
gevolg van erosie door de Linge.
Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP?
De top van de genoemde vegetatiehorizont (de “middelste”) varieert van 1,09 m + NAP in
boring 19 tot 1,98 m + NAP in boringen 26 en 27. Ten opzichte van het maaiveld bevindt
de vegetatiehorizont zich op ca. 1 m.
Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch
archeologische indicatoren aangetroffen?
Er zijn geen primaire indicatoren aangetroffen, materiaal dat het directe gevolg is van
menselijk handelen. Wel zijn secundaire indicatoren als houtskool (boringen 5 en 30) en
(allochtoon) grind (boring 26) op niveaus die op zichzelf al als archeologisch kansrijk
kunnen worden beschouwd.
Zo ja:
Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP zijn deze
archeologische indicatoren aangetroffen?
De fragmenten houtskool in de onderste vegetatiehorizont (boring 30) bevindt
zich op een diepte van 1,12 m + NAP (1,85 m – mv). De houtskoolspikkels en
de grindjes in de middelste vegetatiehorizont (boringen 5 en 26) bevinden zich
op een diepte van respectievelijk 1,69 m en 1,98 m + NAP (1,15 en 0,80 m –
mv).
Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
Het houtskool kan een natuurlijke oorsprong hebben, maar een antropogene
oorsprong kan niet worden uitgesloten. Voor het voorkomen van grind in een
kleipakket is een natuurlijke oorsprong minder waarschijnlijk; vermoedelijk is dit
als gevolg van menselijk handelen op deze locatie terecht gekomen.
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In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting
worden bijgesteld?
De verwachting voor de aanwezigheid van prehistorische resten op de Schaikse
meandergordel kan worden gehandhaafd. Voor de aanwezigheid van archeologische
vindplaatsen op de Linge meandergordel zijn, althans binnen het plangebied, geen
aanwijzingen gebleken. In de Lingedijk (boringen 51 en 52) zijn, zoals verwacht, wel
ophogingspakketten aangetroffen, maar geen dateerbare (organische) lagen.
In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door
toekomstige planontwikkeling?
De zone met een relatief hoog gelegen vegetatiehorizont en/of gelegen vrijwel direct op
oever- of beddingafzettingen (zie afb. 5) bevindt zich alleen in het tracé van de geplande
rondweg en de onderdoorgang met de spoorlijn. De rondweg zal worden voorzien van
bermsloten. Hoewel exacte plannen nog niet bekend zijn, zullen deze zeer waarschijnlijk
dieper worden aangelegd dan ca. 1,5 m (vergelijk de sloot op afb. 5), waarmee het
potentiële archeologische niveau wordt aangetast. De spoorwegonderdoorgang tussen
boringen 20 tot en met 23 zal worden voorzien van een tunnelbak, waarvan de onderzijde
op ca. 6 m – mv zal komen te liggen. Ook hier is sprake van aantasting van het potentiële
archeologische niveau.
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
onderzoek kan worden geadviseerd?
In het bureauonderzoek was reeds een zone (D) geselecteerd voor vervolgonderzoek in
de vorm van proefsleuven (IVO-P). Het betreft de onderdoorgangen onder het spoor van
de Nieuwsteeg en de Lingedijk.7 Het plangebied is ten dele voldoende onderzocht. In de
zones met een relatief hoog gelegen vegetatiehorizont en/of gelegen vrijwel direct op
oever- of beddingafzettingen (afb. 4 en bijlage 2) dient een karterend en waarderend
onderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P) plaats te vinden. In de overige zones is
geen nader onderzoek noodzakelijk.

Van den Brink 2014.
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Aanbeveling
ADC ArcheoProjecten adviseert om in de gebieden met een hoge archeologische verwachting een
inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van het aanleggen van proefsleuven (IVOP), teneinde gaafheid, omvang, datering en conservering van archeologische resten te onderzoeken.
Het betreft drie locaties binnen de gearceerde gebieden met een relatief hoog gelegen
vegetatiehorizont en/of de gebieden waar deze is gelegen vrijwel direct op oever- of
beddingafzettingen (afb. 4 en bijlage 2). Het betreft een locatie aan de westkant van de noordelijke
rondweg (boringen 4, 5, 6) en een locatie aan de uiterste zuidoostzijde (boringen 27 t/m 30), ter
hoogte van de begrenzing van de oude woongrond. Ook in het middendeel kan een beperkt aantal
proefsleuven uitsluitsel bieden over archeologische vindplaatsen ter hoogte van boringen 16, 17 en
19. Op alle drie de locaties is immers sprake van ongestoorde bodemopbouw met een aanwezige,
relatief hooggelegen (dubbele) vegetatiehorizont, soms gecombineerd met archeologische
indicatoren. Op locaties waar volgens het profiel (afb. 2) meerdere vegetatiehorizonten worden
verwacht, dienen de sleuven te worden voorzien van minimaal twee vlakken.
In het bureauonderzoek was overigens reeds een zone (D) geselecteerd voor vervolgonderzoek in
de vorm van proefsleuven (IVO-P). Het betreft de onderdoorgangen onder het spoor van de
Nieuwsteeg en de Lingedijk.8
De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde
overheid goed te keuren Programma van Eisen (PvE).
Voor de rest van het plangebied adviseert ADC ArcheoProjecten om het terrein vrij te geven voor
de voorgenomen ontwikkeling. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte
gebied toch nog archeologische resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de
uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij de
bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 van de Monumentenwet.
Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De
mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies.

8

Van den Brink 2014.

16

Literatuur
Bosch, J.H.A., 2005: Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode, Versie 5.2. Utrecht
(TNO-rapport NITG 05-043-A).
Brink, V.B. van den, 2014: Bureauonderzoek ten behoeve van het vrijleggen van de
MerwedeLingelijn ter hoogte van Tricht, gemeente Geldermalsen. Amsterdam (Zuidnederlandse
Archeologische Notities 305).
Geer, P. van de, 2013: Archeologisch onderzoek aan de Bisschopsgraaf. Bureauonderzoek en
booronderzoek in plangebied Bisschopsgraaf te Tricht, gemeente Geldermalsen. Leiden (Archol
Rapport 200).
Nederlands Normalisatie-Instituut, 1989: Geotechniek, classificatie van onverharde grondmonsters
NEN 5104. Delft.
SIKB, 2010: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) Landbodems. Gouda.

Geraadpleegde websites
http://archis2.archis.nl
http://www.ahn.nl/viewer

Lijst van afbeeldingen en tabellen
Afb. 1 Locatie van het plangebied (aangegeven met rode lijn)
Afb. 2 Profiel A-A’
Afb. 3 Profiel B-B’
Afb. 4 Resultaten van het onderzoek
Afb. 5 Vegetatiehorizont in slootprofiel nabij boring 20 (net boven de waterlijn).
Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
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Afb. 1 Locatie van het plangebied (aangegeven met rode lijn)

18

Afb. 2 Profiel A-A’

19

Afb. 3 Profiel B-B’

20

Afb. 4 Resultaten van het onderzoek

21

Afb. 5 Vegetatiehorizont in slootprofiel nabij boring 20 (grijze band net boven de waterlijn).

145854.3 433654.6 247

145880.8 433701.2 256

145904.5 433743.4 263

145926.8 433788.2 260

nummer

2

3

4

y coördinaat (m)

1

maaiveldhoogte (cm) NAP

x coördinaat (m)

Bijlage 1

bovengrens (cm onder mv)

ondergrens (cm onder mv)

klei

grondsoort

sterk siltig

matig siltig

180 230 klei

230 240 klei

grijs

25

45

0

klei

klei

matig siltig;matig humeus

matig siltig;zwak humeus

matig siltig;zwak humeus

260 300 klei

25

matig siltig;zwak humeus

180 260 klei

kalkrijk

kalkloos

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkloos

kalkrijk

spoor roestvlekken

spoor roestvlekken

weinig roestvlekken

donker-bruin-grijs kalkarm weinig roestvlekken

donker-grijs-bruin kalkarm

grijs

grijs-bruin

bruin-grijs

grijs
zeer grof grijs

donker-grijs

bruin-grijs

uiterst siltig

matig siltig

kalkloos

kalkrijk

kalkrijk

donker-grijs-bruin kalkarm

donker-bruin

grijs

grijs

135 140 zand zwak siltig

140 180 klei

kalkrijk

nieuwvormingen

donker-bruin-grijs kalkloos spoor roestvlekken

125 135 klei

matig siltig

matig siltig;zwak humeus

zandmediaan

matig siltig;matig humeus

115 klei

kalkrijk

kalkgehalte

donker-bruin-grijs kalkrijk

bruin-grijs

kleur

115 125 klei

30

0

30

klei

240 300 veen zwak kleiig

matig siltig

matig siltig;sterk humeus

sterk siltig;zwak humeus

sterk siltig;sterk grindig;zwak
humeus

145 180 klei

110 klei

50

bijmenging

110 145 klei

0

0

overig

antropogene bijmengingen

weinig plantenresten;veel
zandlagen;restgeulafzettingen

matig grote spreiding

bosveen;veel kleilagen

weinig bruine
vlekken;omgewerkte grond

veel puinresten;weinig gestuit op 50 cm
baksteen
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x coördinaat (m)

145951.9 433831.2 284

145978.5 433876.9 283

nummer

6

maaiveldhoogte (cm) NAP

5

90

105 klei

bovengrens (cm onder mv)

90

grondsoort

sterk zandig

160 180 klei

75

85

115 klei

60

75

85

40

50

40

zwak zandig

280 300 klei

20

matig siltig;zwak humeus

230 280 klei

klei

klei

matig siltig;zwak humeus

matig siltig

matig siltig;zwak humeus

matig siltig

200 230 klei

klei

sterk siltig

190 200 klei

20

matig siltig

130 190 klei

0

matig siltig;sterk humeus

matig siltig

matig siltig;sterk humeus

matig siltig;zwak humeus

sterk siltig;matig humeus

115 130 klei

klei

klei

60

0

klei

180 200 zand zwak siltig

matig siltig

matig siltig;matig humeus

matig siltig

bijmenging

105 160 klei

klei

ondergrens (cm onder mv)

45

zandmediaan
matig
grof

kleur

kalkloos

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkloos

kalkrijk

kalkgehalte
kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkloos

kalkloos

kalkarm weinig roestvlekken

spoor roestvlekken

donker-bruin-grijs kalkarm spoor
roestvlekken;spoor
mangaanconcreties

bruin-grijs

weinig roestvlekken

weinig
roestvlekken;spoor
mangaanconcreties

nieuwvormingen

kalkloos spoor roestvlekken

kalkloos

donker-grijs-bruin kalkloos

grijs

grijs

grijs

licht-oranje-grijs

grijs

donker-grijs

licht-grijs-bruin

donker-grijs

donker-grijs-bruin kalkrijk

grijs-bruin

grijs

grijs

grijs

donker-grijs

grijs

antropogene bijmengingen
spoor
houtskoolspikkels

overig
weinig plantenresten;weinig
zandlagen

restgeulafzettingen

humusbanden

spoor plantenresten

matig grote spreiding

weinig kleilagen

basis geleidelijk
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y coördinaat (m)

146062.3 433924.8 255

146099.6 433959.8 253

nummer

8

9

y coördinaat (m)

10 146153.6 433954.5 24

x coördinaat (m)

146013.5 433910.2 252

maaiveldhoogte (cm) NAP

7

95

130 klei

bovengrens (cm onder mv)

95

grondsoort

matig siltig

bijmenging

grijs

25

klei

matig siltig;zwak humeus

uiterst siltig

175 200 klei

0

matig siltig

135 175 klei

matig siltig

matig siltig;zwak humeus

matig siltig;zwak humeus

110 klei

40

110 135 klei

40

0

klei

uiterst siltig

135 200 klei

zwak siltig

matig siltig;zwak humeus

zwak siltig;matig humeus

110 klei

40

110 135 klei

40

0

klei

kalkrijk

kalkrijk

kalkloos weinig roestvlekken

spoor roestvlekken

kalkrijk

kalkrijk

weinig roestvlekken

kalkloos weinig roestvlekken

kalkloos weinig roestvlekken

kalkloos spoor roestvlekken

weinig roestvlekken

kalkloos weinig roestvlekken

donker-bruin-grijs kalkloos

grijs

grijs

donker-grijs

grijs

weinig roestvlekken

kalkloos spoor roestvlekken

kalkrijk

kalkloos

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

spoor roestvlekken

kalkloos spoor roestvlekken
kalkrijk

donker-bruin-grijs kalkloos

grijs

donker-grijs

grijs

nieuwvormingen

kalkloos weinig roestvlekken

kalkgehalte

donker-bruin-grijs kalkloos

matig fijn grijs

175 200 zand zwak siltig

donker-grijs
grijs

matig siltig

grijs

matig siltig;matig humeus

matig siltig

145 175 klei

120 klei

120 145 klei

30

0

30

bruin-zwart

zeer grof grijs

205 210 zand zwak siltig

sterk siltig;sterk humeus

grijs

matig
grof

195 205 zand zwak siltig

klei

grijs

uiterst siltig

grijs

donker-grijs

180 195 klei

zandmediaan

matig siltig

matig siltig;matig humeus

kleur

130 180 klei

klei

ondergrens (cm onder mv)

50

overig
weinig zandlagen

vegetatieniveau

weinig zandlagen

vegetatieniveau

op 80 cm mogelijk veg. hor.

matig grote spreiding

opgebrachte grond

zeer grote spreiding

matig grote spreiding;spoor
kleilagen

24

antropogene bijmengingen

maaiveldhoogte (cm) NAP

y coördinaat (m)

x coördinaat (m)

nummer

12 146251.3 433987.0 222

11 146197.3 433980.5 231

70

115 klei

bovengrens (cm onder mv)

70

grondsoort

bijmenging

bruin-grijs

90

120 klei

20

90

matig siltig;matig humeus

matig siltig;zwak humeus

matig siltig;zwak humeus

110 klei

90

110 185 klei

185 295 klei

295 300 zand zwak siltig

matig siltig

90

30

klei

30

0

matig siltig;zwak humeus

195 200 zand zwak siltig

klei

matig fijn grijs
matig
grof

175 195 zand zwak siltig

kalkrijk

kalkrijk

kalkloos weinig roestvlekken

kalkloos weinig roestvlekken

kalkloos spoor roestvlekken

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

matig fijn grijs

grijs

grijs

donker-grijs

bruin-grijs

kalkrijk

kalkloos

kalkloos weinig
fosfaatvlekken

kalkloos spoor roestvlekken

kalkloos spoor roestvlekken

spoor roestvlekken

weinig roestvlekken

kalkloos weinig roestvlekken

kalkloos weinig roestvlekken

donker-grijs-bruin kalkloos

grijs

grijs

uiterst siltig

150 175 klei

grijs

donker-grijs

nieuwvormingen

kalkloos weinig roestvlekken

kalkloos

kalkgehalte

donker-grijs-bruin kalkloos
grijs

matig siltig

zwak siltig;matig humeus

matig siltig

120 150 klei

klei

20

0

matig siltig;zwak humeus

grijs

275 280 zand zwak siltig

klei

grijs

sterk siltig

210 275 klei

grijs

donker-grijs

zwak siltig

bruin-grijs

matig siltig;matig humeus

matig
grof

zandmediaan

150 210 klei

zwak siltig

matig siltig

kleur

115 150 klei

klei

ondergrens (cm onder mv)

25

overig
matig grote spreiding

weinig plantenresten;weinig
kleilagen;spoor zandlagen

weinig
plantenresten;vegetatieniveau

spoor zandlagen

matig grote spreiding

matig grote spreiding

basis geleidelijk

vegetatieniveau

matig grote spreiding

weinig plantenresten;weinig
zandlagen

vegetatieniveau

op 60 cm mogelijk veg. hor.

25

antropogene bijmengingen

maaiveldhoogte (cm) NAP

y coördinaat (m)

x coördinaat (m)

nummer

16 146423.3 434024.0 246

15 146384.0 434055.6 250

14 146338.9 434027.8 252

13 146286.7 434035.3 243

130 klei

90

matig siltig;matig humeus

matig siltig

260 270 klei

270 300 klei

grijs

matig siltig;zwak humeus

matig siltig;zwak humeus

230 300 klei

klei

sterk siltig

200 230 klei

30

uiterst siltig

150 200 klei

0

matig siltig

130 150 klei

matig siltig

matig siltig;matig humeus

115 klei

115 130 klei

40

kalkloos

kalkrijk

kalkrijk

veel roestvlekken

kalkarm spoor roestvlekken

donker-grijs-bruin kalkloos

grijs

grijs

grijs

donker-grijs

spoor roestvlekken

kalkarm spoor roestvlekken

donker-bruin-grijs kalkrijk

grijs

donker-bruin-grijs kalkloos

kalkrijk

kalkrijk

veel roestvlekken

kalkloos spoor roestvlekken

donker-bruin-grijs kalkloos

donker-grijs
bruin

matig siltig

kalkloos

donker-bruin-grijs kalkloos spoor roestvlekken

grijs

zeer grof grijs

klei

spoor roestvlekken

kalkloos spoor roestvlekken

donker-bruin-grijs kalkloos

180 200 zand zwak siltig

40

kalkrijk

donker-bruin-grijs kalkloos

grijs

sterk siltig

0

kalkgehalte

donker-bruin-grijs kalkloos spoor roestvlekken

matig siltig;matig humeus

matig siltig

zandmediaan

130 180 klei

115 klei

nieuwvormingen

donker-bruin-grijs kalkloos spoor roestvlekken

kleur

115 130 klei

60

0

60

matig siltig;zwak humeus

matig siltig;matig humeus

klei

matig siltig

220 260 klei

matig siltig;matig humeus

matig siltig

matig siltig

bijmenging

130 220 klei

klei

90

bovengrens (cm onder mv)

65

ondergrens (cm onder mv)

65

klei

grondsoort

0

antropogene bijmengingen
spoor sintels

weinig
puinresten;weinig
sintels

spoor puinresten

overig
weinig plantenresten

weinig zandlagen

spoor kleilagen

zeer grote spreiding

26

maaiveldhoogte (cm) NAP

y coördinaat (m)

x coördinaat (m)

nummer

18 146520.6 434000.1 235

17 146480.8 434034.2 243

90

125 klei

bovengrens (cm onder mv)

90

grondsoort

matig siltig

bijmenging

grijs

110 klei

80

matig siltig;zwak humeus

180 195 klei

70

95

115 klei

30

70

95

sterk siltig;matig humeus

sterk siltig

matig zandig

170 195 klei

255 260 klei

sterk siltig

195 255 zand zwak siltig

matig siltig;matig humeus

140 170 klei

matig siltig

sterk siltig

matig siltig

115 140 klei

klei

klei

30

0

klei

195 200 zand zwak siltig

sterk siltig

uiterst siltig

110 160 klei

matig siltig;matig humeus

matig siltig

matig siltig;zwak humeus

160 180 klei

klei

80

20

klei

20

0

matig siltig

matig
grof

matig
grof

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

grijs

grijs

licht-grijs

licht-grijs-bruin

donker-grijs

licht-bruin-grijs

licht-bruin-grijs

licht-bruin-grijs

grijs-bruin

grijs

donker-grijs

grijs

grijs

donker-grijs

grijs

spoor roestvlekken

spoor roestvlekken

spoor roestvlekken

weinig roestvlekken

spoor roestvlekken

weinig roestvlekken

kalkrijk

kalkloos

kalkrijk

kalkrijk

kalkloos
spoor roestvlekken

kalkloos spoor roestvlekken

kalkrijk

kalkloos

kalkloos

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkloos

kalkrijk

donker-bruin-grijs kalkloos

grijs

grijs

250 300 klei

kalkgehalte
kalkrijk

nieuwvormingen

donker-bruin-grijs kalkloos spoor roestvlekken
grijs

matig
grof

zandmediaan

sterk siltig

matig siltig;matig humeus

kleur

210 250 zand zwak siltig

125 210 klei

klei

ondergrens (cm onder mv)

30

overig
matig grote spreiding;weinig
plantenresten

matig grote spreiding

veel plantenresten

matig grote spreiding;weinig
plantenresten;weinig kleilagen
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antropogene bijmengingen

maaiveldhoogte (cm) NAP

y coördinaat (m)

x coördinaat (m)

nummer

23 146764.3 433930.7 246

21 146665.8 433965.7 229

20 146614.5 433965.9 251

19 146574.7 434000.0 229

120 klei

60

bijmenging

125 klei

90

40

130 150 zand zwak siltig

0

grijs

sterk siltig

105 130 klei
matig
grof

grijs

matig siltig

105 klei

75

klei

sterk siltig;matig humeus

matig siltig;matig humeus

kalkrijk
kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

spoor roestvlekken

weinig roestvlekken

weinig roestvlekken

spoor roestvlekken

spoor roestvlekken

spoor roestvlekken

spoor roestvlekken

nieuwvormingen

bruin-grijs

grijs

kalkloos

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

weinig roestvlekken

spoor roestvlekken

donker-bruin-grijs kalkloos spoor roestvlekken

bruin-grijs

75

klei

kalkrijk

donker-grijs-bruin kalkarm

55

sterk siltig

55

25

klei

25

0

matig siltig

grijs

180 200 zand zwak siltig

grijs
grijs

matig siltig

klei

kalkrijk

donker-bruin-grijs kalkloos

grijs

uiterst siltig
matig
grof

kalkrijk
kalkrijk

donker-bruin-grijs kalkarm

125 145 klei

matig siltig;matig humeus

matig siltig

matig siltig;zwak humeus

grijs

145 180 klei

klei

90

30

klei

30

0

uiterst siltig;zwak humeus

zeer grof grijs

220 225 zand zwak siltig

kalkrijk

donker-bruin-grijs kalkloos
grijs

grijs

zwak siltig;matig humeus

225 250 klei

kalkrijk

kalkgehalte

donker-bruin-grijs kalkloos

bruin-grijs

matig siltig

zandmediaan

140 220 klei

matig siltig

matig siltig;matig humeus

matig siltig

kleur

120 140 klei

klei

60

bovengrens (cm onder mv)

40

ondergrens (cm onder mv)

40

klei

grondsoort

0

antropogene bijmengingen
spoor baksteen

overig
matig grote spreiding

matig grote spreiding

weinig zandlagen

zeer grote spreiding

spoor plantenresten
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maaiveldhoogte (cm) NAP

y coördinaat (m)

x coördinaat (m)

nummer

27 146961.2 433917.8 268

26 146912.9 433885.4 278

25 146861.5 433910.8 268

100 klei

85

klei

matig siltig

matig siltig;matig humeus

sterk siltig

bijmenging

60

80

110 klei

40

60

80

50

80

95

145 klei

50

80

95

40

70

0

40

klei

klei

matig siltig

matig siltig;matig humeus

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkloos

kalkrijk

bruin-grijs

kalkrijk

donker-grijs-bruin kalkloos

grijs
zeer grof grijs

sterk siltig

200 210 zand zwak siltig

185 200 klei

grijs

donker-grijs

grijs

donker-grijs-bruin kalkloos

grijs
matig
grof

kalkrijk

kalkrijk

donker-bruin-grijs kalkarm

matig siltig

matig siltig;matig
grindig;matig humeus

sterk siltig

matig siltig;matig humeus

matig siltig;zwak humeus

145 185 zand zwak siltig

klei

klei

klei

25

klei

grijs

weinig roestvlekken

weinig roestvlekken

weinig roestvlekken

veel roestvlekken

spoor roestvlekken

spoor roestvlekken

donker-bruin-grijs kalkloos spoor roestvlekken

kalkrijk

kalkrijk

matig siltig;matig humeus

grijs

grijs

25

kalkrijk

donker-bruin-grijs kalkarm spoor roestvlekken

140 160 zand zwak siltig

0

kalkloos
kalkloos spoor roestvlekken

grijs

matig
grof

kalkgehalte
kalkrijk

nieuwvormingen

sterk siltig

matig siltig

matig siltig;zwak humeus

zandmediaan
zeer grof licht-grijs

licht-bruin-grijs

donker-grijs

licht-bruin-grijs

kleur

matig siltig

110 140 klei

klei

klei

40

0

klei

100 120 zand zwak siltig

klei

60

bovengrens (cm onder mv)

85

ondergrens (cm onder mv)

60

grondsoort

40

overig
zeer grote spreiding

weinig zandlagen

matig grote spreiding

vegetatiehorizont

matig grote spreiding

matig grote spreiding

29

antropogene bijmengingen

maaiveldhoogte (cm) NAP

y coördinaat (m)

x coördinaat (m)

nummer

29 147061.1 433924.3 283

28 147012.6 433892.4 266

bijmenging

110 klei

90

matig siltig

uiterst siltig

220 270 klei

90

120 klei

25

90

matig siltig

matig siltig;matig humeus

matig siltig

150 180 klei

180 205 klei

205 260 klei

uiterst siltig

matig siltig;matig humeus

sterk siltig;zwak grindig

120 150 klei

klei

25

0

matig siltig;zwak humeus

zwak siltig;matig humeus

matig siltig

190 220 klei

klei

zwak siltig

165 190 klei

160 165 zand zwak siltig;zwak grindig

sterk siltig;matig humeus

130 160 klei

sterk siltig

matig siltig

110 130 klei

klei

90

50

klei

50

0

matig siltig

matig fijn grijs

260 270 zand zwak siltig

270 300 klei

grijs

matig siltig

225 260 klei

grijs

kalkrijk

kalkrijk

kalkloos

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkloos

kalkarm

kalkrijk

kalkarm

kalkloos

kalkrijk

grijs

donker-grijs

grijs

licht-grijs

donker-grijs

grijs

spoor roestvlekken

veel roestvlekken

weinig roestvlekken

weinig roestvlekken

spoor roestvlekken

kalkrijk

spoor roestvlekken

kalkloos spoor roestvlekken

kalkrijk

kalkrijk

kalkloos spoor roestvlekken

kalkrijk

donker-bruin-grijs kalkloos

grijs

bruin

grijs

zeer grof grijs

nieuwvormingen

kalkloos veel roestvlekken

kalkloos

kalkgehalte

donker-grijs-bruin kalkloos

licht-bruin-grijs

licht-bruin-grijs

grijs-bruin

grijs

bruin-grijs

grijs

matig siltig;zwak humeus

donker-grijs
grijs

zwak siltig

bovengrens (cm onder mv)

220 225 klei

grondsoort

160 220 klei

matig siltig;matig humeus

zandmediaan

matig siltig

130 klei

kleur

130 160 klei

ondergrens (cm onder mv)

70

antropogene bijmengingen
spoor puinresten

overig
spoor plantenresten

vegetatieniveau

vegetatieniveau

zeer grote spreiding

basis geleidelijk

matig kleine spreiding;spoor
plantenresten

vegetatiehorizont

vegetatiehorizont

30

maaiveldhoogte (cm) NAP

y coördinaat (m)

x coördinaat (m)

nummer

36 147371.2 433779.6 289

35 147346.5 433836.2 253

31 147148.7 433909.7 273

30 147112.5 433890.1 297

bijmenging

grondsoort

ondergrens (cm onder mv)

bovengrens (cm onder mv)

60

100 klei

35

60

matig siltig;zwak humeus

matig siltig

185 210 klei

210 300 klei

95

150 klei

95

klei

90

0

klei

100 klei

90

0

100 zand zwak siltig;zwak grindig

70

matig siltig

sterk siltig;sterk humeus

sterk zandig;zwak humeus

matig siltig;zwak grindig

zwak zandig;zwak humeus

70

40

klei

40

0

matig zandig;zwak humeus

sterk siltig

110 185 klei

klei

uiterst siltig;matig humeus

uiterst siltig

sterk siltig

matig siltig;zwak humeus

matig siltig

100 110 klei

klei

35

0

klei

270 300 klei

260 270 zand zwak siltig

kleur

zandmediaan

kalkrijk

kalkrijk

kalkgehalte
kalkrijk

kalkrijk

weinig roestvlekken

spoor roestvlekken

weinig roestvlekken

spoor roestvlekken

nieuwvormingen

kalkrijk

kalkloos spoor roestvlekken

kalkrijk

grijs

donker-bruin

kalkrijk

kalkloos

donker-grijs-bruin kalkrijk

spoor roestvlekken

kalkloos weinig roestvlekken

donker-grijs-bruin kalkloos

zeer grof grijs

donker-bruin-grijs kalkloos spoor roestvlekken

donker-bruin-grijs kalkloos

donker-grijs

bruin-grijs

grijs

donker-bruin-grijs kalkrijk

grijs

grijs-bruin

donker-grijs-bruin kalkrijk

grijs

zeer grof bruin-grijs

antropogene bijmengingen
spoor puinresten

weinig
puinresten;weinig
sintels;

spoor
houtskoolbrokken

spoor
houtskoolbrokken

spoor
houtskoolbrokken

matig grote spreiding;crevasse

overig
weinig zandlagen;basis
geleidelijk

vegetatieniveau

rubber op 100 cm, na tweee
pogingen gestuit

zeer grote spreiding

spoor zandlagen;verbrande
klei?

spoor plantenresten;spoor
schelpmateriaal

vegetatieniveau

vegetatieniveau

spoor plantenresten
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maaiveldhoogte (cm) NAP

y coördinaat (m)

x coördinaat (m)

nummer

43 147413.6 433459.9 310

42 147397.5 433507.0 312

41 147418.0 433557.3 326

40 147405.5 433604.8 304

39 147425.0 433657.1 325

38 147403.3 433703.0 245

ondergrens (cm onder mv)

bovengrens (cm onder mv)

150 zand zwak siltig

55

uiterst siltig

0

60

150 zand zwak siltig

65

sterk siltig;zwak humeus

klei

uiterst siltig

uiterst siltig

65

klei

15

klei

zand zwak siltig

klei

15

90

50

0

50

0

120 zand zwak siltig

40

uiterst siltig

40

0

klei

uiterst siltig

55

20

klei

20

0

uiterst siltig;zwak humeus

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

bruin-grijs

matig fijn grijs

bruin-grijs

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

donker-grijs-bruin kalkloos

matig fijn licht-grijs

bruin-grijs

matig fijn grijs

bruin-grijs

matig fijn grijs

bruin-grijs

weinig
fosfaatvlekken

nieuwvormingen
spoor roestvlekken

spoor roestvlekken

weinig roestvlekken

spoor roestvlekken

weinig roestvlekken

spoor roestvlekken

kalkloos weinig roestvlekken

kalkloos

kalkrijk

kalkrijk

kalkgehalte

donker-grijs-bruin kalkrijk

zeer grof grijs

130 170 zand zwak siltig

klei

bruin-grijs

matig
grof

110 130 zand zwak siltig

grijs-bruin
bruin-grijs

matig siltig;zwak humeus

matig siltig

20

110 klei

0

20

klei

matig fijn grijs

bijmenging

170 200 zand zwak siltig

zandmediaan

grijs

kleur

uiterst siltig

grondsoort

150 170 klei

spoor puinresten

antropogene bijmengingen
spoor puinresten

spoor puinresten

weinig
houtskoolbrokken

overig
veel insluitsels zand;basis

matig grote spreiding

basis geleidelijk

matig grote spreiding

basis diffuus

matig grote spreiding

matig grote spreiding

basis geleidelijk

matig grote spreiding

matig grote spreiding;weinig
kleilagen

matig grote spreiding

weinig plantenresten;weinig
zandlagen
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maaiveldhoogte (cm) NAP

y coördinaat (m)

x coördinaat (m)

nummer

52 146846.3 433330.8 448

51 146820.8 433373.1 397

47 146789.0 433580.4 347

45 146691.2 433886.8 249

bovengrens (cm onder mv)

90

115 klei

25

90

110 klei

40

50

120 klei

0

50

klei

klei

40

klei

5

5

sterk zandig

sterk zandig;zwak humeus

zwak zandig;matig humeus

sterk siltig

sterk siltig;matig humeus

kalkrijk

kalkloos

kalkloos

kalkrijk

donker-grijs-bruin kalkloos

donker-grijs-bruin kalkloos

donker-bruin-grijs kalkloos

licht-bruin-grijs

spoor roestvlekken

weinig roestvlekken

weinig roestvlekken

weinig roestvlekken

nieuwvormingen

kalkloos weinig roestvlekken

donker-bruin-grijs kalkloos

grijs

matig
grof

0

kalkrijk
kalkrijk

donker-grijs-bruin kalkloos
licht-bruin-grijs

150 200 zand zwak siltig

uiterst siltig

sterk zandig;zwak humeus
matig fijn grijs

120 klei

120 150 zand sterk siltig

20

20

klei

grijs

175 180 zand zwak siltig

grijs
grijs

matig siltig

0

kalkrijk

donker-bruin-grijs kalkloos

bruin-grijs

uiterst siltig
matig
grof

kalkrijk

kalkgehalte

donker-bruin-grijs kalkarm

115 155 klei

matig siltig;matig humeus

sterk siltig

zandmediaan
matig fijn grijs

kleur

155 175 klei

klei

25

0

bijmenging

matig siltig;zwak humeus

100 zand zwak siltig

grondsoort

klei

ondergrens (cm onder mv)

60

antropogene bijmengingen

opgebrachte
grond;humusbrokken

matig grote spreiding;spoor
kleilagen

matig grote spreiding;spoor
kleilagen

matig grote spreiding

veel puinresten

veel puinresten

veel grijze vlekken;veel bruine

veel bruine
vlekken;opgebrachte grond

weinig baksteen;spoor omgewerkte
puinresten
grond;zandbrokken

spoor puinresten

spoor puinresten

geleidelijk;omgewerkte grond

overig
matig grote spreiding
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maaiveldhoogte (cm) NAP

y coördinaat (m)

x coördinaat (m)

nummer

55 146838.3 433170.8 149

54 146836.8 433200.8 171

53 146857.1 433282.2 240

30

175 klei

25

30

bijmenging

matig
grof

260 265 zand zwak siltig

150 zand matig siltig

40

matig zandig;zwak humeus

40

0

klei
matig

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

grijs

kalkrijk

donker-grijs-bruin kalkloos

zeer grof donker-grijs

grijs

grijs-bruin

donker-grijs

260 280 zand zwak siltig;zwak grindig

matig siltig

150 180 klei

kalkloos

kalkrijk

kalkrijk

kalkloos

donker-grijs-bruin kalkrijk

donker-bruin

grijs

donker-grijs

donker-grijs

zeer grof donker-grijs

matig siltig;matig humeus

110 150 klei

kalkrijk

kalkloos

kalkgehalte

donker-grijs-bruin kalkrijk

grijs-bruin

bruin-grijs

kleur

180 260 zand uiterst siltig;zwak grindig

sterk siltig;zwak humeus

110 klei

30

matig siltig;zwak humeus

30

0

klei

265 300 veen mineraalarm

matig
grof

sterk siltig

sterk siltig;matig humeus

sterk siltig

zwak zandig;matig humeus

zandmediaan

175 260 zand matig siltig;matig humeus

klei

klei

25

bovengrens (cm onder mv)

5

ondergrens (cm onder mv)

5

klei

grondsoort

0

overig

antropogene bijmengingen

matig grote spreiding;weinig

zeer grote spreiding

zeer grote spreiding;spoor
plantenresten;weinig kleilagen

weinig schelpmateriaal

spoor
gyttjalagen;restgeul/aanplempi
ng

weinig plantenresten

spoor schelpmateriaal

weinig kleilagen

weinig baksteen;weinig omgewerkte grond;kleibrokken
puinresten

weinig bruine
vlekken;slap;omgewerkte
grond

weinig grijze
vlekken;opgebrachte grond

vlekken
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nieuwvormingen

maaiveldhoogte (cm) NAP

y coördinaat (m)

x coördinaat (m)

nummer

59 146875.6 432979.0 290

58 146862.6 433028.4 260

57 146852.5 433077.7 150

56 146851.1 433132.8 143

bijmenging

grondsoort

ondergrens (cm onder mv)

bovengrens (cm onder mv)

95

190 klei

35

95

bruin

70

73

95

70

73

50

0

0

klei

klei

klei

klei

matig zandig;matig

sterk siltig;zwak grindig;sterk
humeus

zwak zandig;sterk grindig

matig siltig

uiterst
grof

170 200 zand zwak siltig;zwak grindig

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkloos

kalkrijk

kalkloos

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

bruin-grijs

kalkrijk

donker-grijs-zwart kalkloos

grijs-bruin

grijs

grijs

zeer grof licht-grijs

zwart

bruin-grijs

145 170 zand zwak siltig

sterk siltig;zwak humeus
matig
grof

120 klei

120 145 zand matig siltig;sterk humeus

20

20

veen mineraalarm

matig fijn grijs

190 250 zand zwak siltig

0

kalkrijk

kalkgehalte

donker-grijs-bruin kalkloos
bruin-grijs
grijs

sterk siltig

matig zandig;zwak humeus

grof

zandmediaan
zeer grof grijs

kleur

sterk siltig

klei

35

0

klei

150 190 zand zwak siltig

nieuwvormingen
weinig roestvlekken

antropogene bijmengingen
veel puinresten

spoor puinresten

overig
bouwzandibrokken

opgebrachte grond

opgebrachte grond

zeer grote spreiding

zeer grote spreiding;weinig
kleilagen

matig grote
spreiding;restgeul/aanplempin
g

zeer slap

matig grote spreiding

weinig plantenresten;weinig
zandlagen

weinig insluitsels
zand;omgewerkte grond

matig grote spreiding;weinig
plantenresten

plantenresten;spoor kleilagen
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maaiveldhoogte (cm) NAP

y coördinaat (m)

x coördinaat (m)

nummer

62 146964.9 432646.5 290

61 146950.5 432697.0 290

60 146937.1 432744.4 290

135 zand matig siltig;zwak grindig

bijmenging

bovengrens (cm onder mv)

uiterst siltig;zwak humeus

sterk siltig

sterk siltig

190 250 klei

250 340 klei

90

120 klei

40

90

zwak zandig;matig humeus

sterk siltig;zwak humeus

zwak zandig;zwak

zand matig siltig;matig grindig

40

0

klei

130 210 klei

130 zand zwak siltig

50

matig zandig;zwak humeus

50

0

klei

340 360 zand zwak siltig

zwak zandig;zwak humeus

105 190 klei

105 zand matig siltig

60

zwak zandig;zwak
grindig;zwak humeus

60

0

klei

205 220 zand matig siltig

zwak zandig

140 205 klei

grondsoort

135 140 klei

grindig;zwak humeus

ondergrens (cm onder mv)

95

zandmediaan

donker-bruin

grijs-bruin

licht-bruin-grijs

kleur
bruin-grijs

donker-grijs

grijs

licht-grijs-bruin

grijs-bruin

licht-bruin

matig
grof

kalkrijk

kalkloos

kalkrijk

kalkrijk

kalkloos

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkloos

kalkrijk

kalkrijk

kalkgehalte

donker-zwart-grijs kalkrijk

licht-grijs-bruin

bruin-grijs

donker-grijs

zeer grof bruin-grijs

matig
grof

matig
grof

grijs

matig fijn licht-grijs-bruin

matig
grof

nieuwvormingen
spoor roestvlekken

spoor roestvlekken

weinig roestvlekken

antropogene bijmengingen
weinig sintels;weinig
puinresten

weinig baksteen

spoor baksteen

weinig puinresten

overig
spoor
schelpmateriaal;2pogingen,
gestuit

zeer grote spreiding

matig grote spreiding

weinig zandlagen

spoor zandlagen

omgewerkte grond

matig grote
spreiding;kleibrokken

opgebrachte grond

matig kleine spreiding

matig grote
spreiding;kleibrokken
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maaiveldhoogte (cm) NAP

y coördinaat (m)

x coördinaat (m)

nummer

.

63 146974.3 432599.1 290

grondsoort

ondergrens (cm onder mv)

bovengrens (cm onder mv)

65

75

130 klei

30

65

75

sterk siltig;zwak humeus

zwak zandig;zwak
grindig;zwak humeus

grindig;matig humeus

bijmenging

sterk siltig;zwak humeus

sterk siltig

matig siltig

matig siltig

240 280 klei

280 360 klei

360 400 klei

sterk siltig

sterk siltig;zwak grindig;matig
humeus

130 240 klei

klei

zand matig siltig

30

0

klei

120 130 klei

zandmediaan
matig
grof

kalkgehalte

kleur
grijs

grijs

grijs

donker-grijs

grijs

donker-grijs

grijs-bruin

bruin-grijs

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

kalkrijk

donker-bruin-grijs kalkrijk

nieuwvormingen
spoor roestvlekken

antropogene bijmengingen
spoor puinresten

weinig baksteen

overig
weinig zandlagen

weinig groene vlekken;spoor
zandlagen;concreties

weinig plantenresten

weinig zandlagen

weinig grijze vlekken;weinig
bruine vlekken;matig grote
spreiding

zandbrokken

4 pogingen, gestuit
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