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1

Administratieve gegevens onderzoeksgebied

Projectnaam

IVO-P proefsleuvenonderzoek spooromgeving Geldermalsen

Provincie

Gelderland

Gemeente

Geldermalsen

Plaats

Tricht

Toponiem

Tricht

Kaartbladnummer

39C

x/y-coördinaten

Noord: 146.460 / 434.340
Oost: 147.430 / 433.440
Zuid:

147.070 / 432.360

West: 145.870 / 433.650
CMA/AMK status

Archis monumentnummer
Archis waarnemingsnummer
Oppervlakte plangebied

Circa 93.250 m2

Oppervlakte onderzoeksgebied

Circa 39.800 m 2

Huidig grondgebruik

Akker en weiland; spoorweg, spoorwegovergang, bestrating en sloten/greppels
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2

Aanleiding en motivering van het
onderzoek

2.1
Aanleiding voor het Project Spooromgeving Geldermalsen
Het project Spooromgeving Geldermalsen is ontstaan uit een combinatie van twee projecten,
beide op en in de omgeving van het station en emplacement Geldermalsen. Het gaat om de
volgende projecten:
• Vrijleggen MerwedeLingelijn;
• Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Geldermalsen.
Doel van het project Vrijleggen MerwedeLingelijn is het ontvlechten van het spoor tussen Tricht
en Geldermalsen. Bij Tricht komt de spoorlijn MerwedeLingelijn samen met het spoor Utrecht –
’s-Hertogenbosch. Treinen op de MerwedeLingelijn kruisen het hoofdspoor om bij station
Geldermalsen te komen of om in te voegen op dit spoor. Door deze kruisende en invoegende
spoorbewegingen weg te nemen, neemt de capaciteit en robuustheid van beide spoortrajecten
toe.
Het vrijleggen van de MerwedeLingelijn houdt in dat een extra spoor wordt aangelegd. Daarom
worden in Tricht de huidige gelijkvloerse kruisingen met het spoor vervangen door
onderdoorgangen. Tevens wordt een nieuwe Randweg (met onderdoorgang) aangelegd aan de
noordzijde van Tricht; vrachtverkeer hoeft daardoor niet meer door de kern Tricht. Dit komt
tegemoet aan de wens van gemeente Geldermalsen en de kern Tricht.
Het Programma Hoogfrequent Spoor leidt onder andere tot een uitbreiding van het aantal
intercity’s tussen Amsterdam en Eindhoven van vier naar zes per uur, per richting en het aantal
stoptreinen tussen Vleuten, Utrecht en Geldermalsen. Eveneens van vier naar zes per uur per
richting. Om deze hoogfrequente dienstregeling mogelijk te maken, moet de capaciteit en de
robuustheid van het spoor rondom station Geldermalsen worden uitgebreid. Het project
Spooromgeving Geldermalsen maakt dit mogelijk door het aanpassen van de ligging van sporen
en perrons op station Geldermalsen en door het uitbreiden van het aantal perrons.
Figuur 2.1 geeft een overzicht van de ligging van het project Spooromgeving Geldermalsen.
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Figuur 2.1

Overzicht ligging project Spooromgeving Geldermalsen

Voor het vrijleggen van de MerwedeLingelijn en de benodigde aanpassingen voor het Programma
Hoogfrequent Spoor Geldermalsen, moeten aanpassingen plaatsvinden aan het spoor, op het
station Geldermalsen en in Tricht. Om deze aanpassingen te kunnen realiseren, wordt de
procedure van de Tracéwet doorlopen. De Tracéwet beoogt, door het vaststellen van een
tracébesluit, een zorgvuldige besluitvorming omtrent de aanleg of het wijzigen van
hoofdinfrastructuur.
2.2
Te nemen maatregelen
De volgende infrastructurele maatregelen worden gerealiseerd in het kader van het Tracébesluit
Spooromgeving Geldermalsen:
• De aanleg van een extra spoor tussen de aantakking van de MerwedeLingelijn en station
Geldermalsen, ten westen van het huidige spoor.
• Verbreding van de spoorbrug over de rivier de Linge.
• De bouw van een extra eilandperron op het station Geldermalsen, ten westen van de
bestaande perrons.
• Saneren van enkele opstelsporen op emplacement Geldermalsen.
• Vervangen van de overweg Nieuwsteeg in Tricht door een voetgangersonderdoorgang.
• Vervangen van de overweg Lingedijk door een onderdoorgang voor (lokaal) autoverkeer.
• De aanleg van een Randweg (met fietspad) om Tricht, aan de noordzijde van Tricht tussen
de Middelweg en De Twee Morgen. De Randweg kruist het spoor via een onderdoorgang.
• De bouw van een nieuw zijperron aan de oostzijde van het station voor de stoptrein
Geldermalsen – Tiel.
• De realisatie van extra perroncapaciteit voor de stoptreinen tussen Vleuten, Utrecht en
Geldermalsen.
• De realisatie van een voetgangersonderdoorgang onder de sporen op station Geldermalsen.
Het aantal intercity’s tussen Amsterdam en Eindhoven neemt toe van vier naar zes per uur per
richting en het aantal stoptreinen tussen Vleuten, Utrecht en Geldermalsen eveneens van vier
naar zes per uur per richting.
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De spoorse begrenzing van het projectgebied is km 24,40 op de spoorlijn richting Utrecht, km
46,30 op de spoorlijn richting Dordrecht, km 44,00 op de spoorlijn richting Tiel en km 26,60 op de
spoorlijn richting ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast is de nieuwe Randweg rond Tricht onderdeel van
het project, deze loopt vanaf de Middelweg noordelijk langs Tricht tot aan de Twee Morgen.
De breedte van het projectgebied wordt bepaald door de ruimte die nodig is om alle maatregelen
voor het project Spooromgeving Geldermalsen te realiseren. Het projectgebied omvat alle
maatregelen die deel uitmaken van het project Spooromgeving Geldermalsen.

Figuur 2.2

Voorziene maatregelen project Spooromgeving Geldermalsen

2.3
Voorliggend onderzoek en tracébesluit
De te nemen infrastructurele maatregelen worden beoordeeld op de gevolgen voor het
archeologisch bodemarchief. Om vast te stellen of, en zo ja, welke archeologische waarden
binnen het plangebied aanwezig kunnen zijn, zijn een archeologisch bureauonderzoek (Van den
Brink 2014) en een verkennend booronderzoek (Huizer 2015) uitgevoerd. Op basis van deze
onderzoeken is vastgesteld dat, binnen het plangebied, delen van de aan te leggen Randweg en
de aan te leggen onderdoorgang Nieuwsteeg in zones met een hoge archeologische potentie
liggen (aangegeven op figuur 2.3). Deze zones zijn door het bevoegde gezag, in deze gemeente
Geldermalsen, overgenomen. Om vast te stellen of binnen deze zones inderdaad archeologische
vindplaatsen aanwezig zijn, en zo ja, wat daarvan de aard en mate van conservering is, heeft de
gemeente Geldermalsen bepaald dat een Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) karterende en
waarderende fase dient te worden uitgevoerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Dit
onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het voorliggende Programma van Eisen (PvE).
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Op basis van de resultaten van dit karterend en waarderend onderzoek wordt door de bevoegde
overheid bepaald of er sprake is van behoudenswaardige vindplaatsen binnen het plangebied en
zo ja, welke maatregelen genomen moeten worden om negatieve gevolgen te voorkomen of te
beperken (behoud in situ of ex situ). De keuzes hierover resulteren in een selectiebesluit.
De bevoegde overheid bij een Tracébesluit is de Minister van Infrastructuur en Milieu. In het
Nederlandse archeologisch bestel ligt de uitvoering van het archeologisch beleid echter bij de
gemeentes. In deze is dat de gemeente Geldermalsen, die dan ook als zodanig heeft opgetreden
bij de reeds uitgevoerde vooronderzoeken (bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
verkennende fase). Ook het inventariserend veldonderzoek karterende en waarderende fase
waarvoor dit PvE is opgesteld, valt binnen deze vooronderzoeken. Logischerwijs is dan ook de
gemeente Geldermalsen de bevoegde overheid inzake de inhoudelijke aspecten en de uitvoering
van het voorgenomen onderzoek. De gemeente Geldermalsen toetst dan ook dit PvE. Het
eindresultaat van het voorgenomen onderzoek is een selectiebesluit, waarin wordt vastgelegd of
en zo ja, welke, maatregelen noodzakelijk worden geacht om eventuele archeologische
vindplaatsen te beschermen c.q. te onderzoeken. Dit selectiebesluit zal deel uit maken van het
Tracébesluit, waardoor het onder de bevoegdheid van de Minister valt.
Het voorliggende PvE behandelt vooral de inhoudelijke aspecten en de uitvoering van het
karterend en waarderend veldonderzoek, de uitvoerende bevoegde overheid in deze is steeds
de gemeente Geldermalsen. Waar het specifiek gaat over het selectiebesluit, is de bevoegde
overheid de Minister van Infrastructuur en Milieu, in de tekst wordt deze dan als zodanig
benoemd.

Figuur 2.3. De te onderzoeken zones binnen het project Spooromgeving Geldermalsen. Het deelgebied
onderdoorgang Nieuwsteeg bevindt zich in de kern van Tricht, ter hoogte van de blauwe cirkel.
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Eerder uitgevoerd onderzoek

Soort onderzoek

Bureauonderzoek

Uitvoerder

VUhbs Archeologie

Uitvoeringsperiode

Januari 2014

Rapportage

V.B. van den Brink. Bureauonderzoek ten behoeve van het vrijleggen van de MerwedeLingelijn

Vondsten/documenten

VUhbs Archeologie

ter hoogte van Tricht, gemeente Geldermalsen. Zuidnederlandse Archeologische Notities 305

Om de archeologische waarde van het plangebied in kaart te brengen is in januari 2014 een
bureauonderzoek uitgevoerd door Van den Brink. Hij onderscheidt een viertal geologische lagen
waarop bewoning kan hebben plaatsgevonden:
• Afzettingen op de Deilse stroomgordel, in de noordelijke en oostelijke delen van het
plangebied, afgezet tussen 4770 en 3961 voor Chr., waarop vindplaatsen vanaf het Midden
Neolithicum tot het Late Neolithicum kunnen voorkomen. Deze worden afgedekt door
sedimenten behorende tot de Schaikse stroomgordel.
• Afzettingen van de Schaikse stroomgordel, in het noorden en westen van het plangebied,
actief tussen 4244 en 2635 voor Chr., vindplaatsen vanaf het Midden Neolithicum tot in de
IJzertijd zijn mogelijk.
• Afzettingen van de Linge, beginnend tussen 369 en 52 voor Chr., deze oeverwallen zullen
pas na enige eeuwen geschikt zijn geweest voor bewoning, dus in de (Laat) Romeinse tijd of
vroege middeleeuwen, maar andere activiteiten daarvoor zijn echter niet uit te sluiten,
bijvoorbeeld een oversteekplaats over de Linge.
• Onduidelijk is hoe het centrale deel van het gebied is opgebouwd. Van den Brink adviseert
hier nader onderzoek.
De nederzetting Tricht ligt op de oeverwal van de Linge en is vrijwel zeker ontstaan in de
Karolingische periode. De ligging van het dorp aan de buitenzijde van een meanderbocht doet
vermoeden dat mogelijk een deel van het dorp is weggespoeld in of na de Vroege Middeleeuwen.
In en rondom de dorpskern zijn sporen van bewoning te verwachten die dateren vanaf de Vroege
Middeleeuwen. Direct ten noorden van de Vroeg Middeleeuwse bewoningskern bevindt zich een
zone met een oude woongrond waar bewoning in de Romeinse Tijd is aangetoond. Binnen het
plangebied zelf zijn geen vindplaatsen bekend.
Soort onderzoek

Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen

Uitvoerder

ADC ArcheoProjecten

Uitvoeringsperiode

Januari 2015

Rapportage

J. Huizer. Vrijleggen MerwedeLingelijn en aanleg rondweg, Tricht (gemeente Geldermalsen)
Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek. ADC Rapport
3634

Vondsten/documenten

ADC ArcheoProjecten

Op basis van het bovenstaande bureauonderzoek is in januari 2015 een booronderzoek
uitgevoerd door Huizer. Uit dit booronderzoek blijkt dat zich meerdere vegetatiehorizonten
bevinden in de afzettingen van de Formatie van Echteld waaruit de Schaikse stroomgordel is
opgebouwd. Vegetatiehorizonten zijn ontstaan in fasen met geringe sedimentatie waardoor
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bodemvorming mogelijk is en die daardoor ook aantrekkelijk zijn voor menselijke activiteiten. In
een aantal boringen zijn mogelijke antropogene materialen (houtskool, grindjes) in deze
vegetatiehorizonten aangetroffen en dan met name op de hoogste delen daarvan. Juist deze
relatief hooggelegen zones worden als archeologisch kansrijk ingeschat omdat ze vermoedelijk
aantrekkelijk zijn geweest voor bewoning. In 2013 zijn, tijdens een booronderzoek, op een locatie
die enkele honderden meters ten noordwesten van het plangebied lag, in eenzelfde horizont
naast houtskool en grindjes ook fragmenten aardewerk uit de Late Bronstijd en/of Vroege IJzertijd
aangetroffen.
Op de meandergordel van de Linge zijn geen ontkalkte niveaus of vegetatiehorizonten
aangetroffen, zodat de kans op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen binnen het
plangebied op deze meandergordel gering wordt geacht.
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Het plangebied ligt deels in de bebouwde kom van Tricht en deels in het buitengebied direct ten
noorden van de dorpskern. Het bestaat voornamelijk uit akkerland, grasland of boomgaard
(buitengebied) of straten, spoortalud, sloot en dergelijke (Nieuwsteeg).
Geologisch gezien ligt het plangebied in het centrale gedeelte van het Rivierengebied. De
ondergrond bestaat dan ook uit fluviatiele afzettingen die door Holocene voorlopers van de Rijn
en door de moderne Linge zijn afgezet. Het plangebied ligt op de stroomgordels van Deil, Schaik
en Linge systemen en de komgronden tussen deze systemen (figuur 4.1). Het oudste systeem,
dat van Deil, was actief tussen circa 4770 en 3960 voor Chr. en ligt vrijwel overal onder jongere
stroomgordels. Het wat jongere systeem van Schaik kende een actieve sedimentatie tussen 4240
en 2630, en ligt grotendeels aan het maaiveld. Alleen in het oosten is deze stroomgordel
geërodeerd en/of afgedekt door sedimenten van de Linge, waarvan de actieve sedimentatiefase
tussen 370 en 50 voor Chr. begon. Het grootste deel van het plangebied ligt echter in een kom
tussen deze stroomgordels.

Figuur 4.1. Plangebied geprojecteerd op de paleogeografische kaart. Overgenomen, met bewerking, uit
Van den Brink 2014, Figuur 3.1.
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De beddingafzettingen van de Schaikse meandergordel 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. Binnen de stroomgordel zijn ook restgeulafzettingen aangetroffen bestaande uit humeuze
klei. Beide afzettingen worden afgedekt door een uiterst siltige klei, die is geïnterpreteerd als een
oeverafzetting van de meandergordel. De komgronden bestaan uit matig tot zwak siltige klei met
een fining upward trend. In het westelijk deel van het plangebied wordt deze laatste afzetting
bedekt door een laag kalkloze humeuze, overwegend matig siltige klei, waarin zich een
vegetatiehorizont heeft gevormd. Deze vegetatiehorizont loopt door tot buiten de Schaikse
meandergordel en was binnen het plangebied over een afstand van tenminste 1,5 km te volgen.
Plaatselijk komt op een dieper niveau, een tweede vegetatiehorizont voor, alsmede
crevasseafzettingen. Op de Schaikse stroomgordel is bewoning en activiteiten te verwachten
vanaf het Midden Neolithicum tot in de IJzertijd.
In het oostelijk en zuidelijk deel van het plangebied is de Schaikse meandergordel aangesneden
door de meandergordel van de Linge. De beddingafzettingen daarvan, bestaande uit matig grof
tot zeer grof zand, bevinden zich op een niveau variërend van ruim 2 m + NAP tot bijna 1 m
– NAP. De bovenliggende oeverafzettingen, bestaande uit sterk siltige tot matig zandige klei, zijn
niet of nauwelijks ontkalkt. Er zijn geen vegetatiehorizonten boven de bedding- en
oeverafzettingen van de Linge waargenomen. Op de afzettingen van de Linge kunnen
bewoningssporen mogelijk al vanaf de Late IJzertijd, maar waarschijnlijker pas vanaf de
Romeinse Tijd worden verwacht.
De actieve sedimentatie van de Linge heeft zich door bedijking van de rivier vermoedelijk al rond
1200 beperkt tot de uiterwaarden. Vanaf deze periode zal het dorp zich vanuit de Vroeg
Middeleeuwse kern rond de kerk ook uitgebreid hebben naar het westen en noordwesten. In de
tweede helft van de negentiende eeuw wordt de spoorlijn Utrecht – ’s-Hertogenbosch aangelegd.
Deze snijdt dwars door de dorpskern heen. Enkele jaren later wordt de lijn Dordrecht –
Geldermalsen aangelegd, die ten noordwesten van het dorp aansluit op de hoofdlijn.
Volgens de archeologische beleidskaart van gemeente Geldermalsen (Heunks, 2006, zie bijlage
2) valt het plangebied deels binnen een zone met een hoge archeologische verwachting, deels
binnen een zone met een historische dorpskern en deels binnen een zone met middelmatige
archeologische verwachting.
Binnen het plangebied zijn geen vindplaatsen of waarnemingen bekend. In de directe omgeving
zijn op een drietal locaties wel archeologisch relevante waarnemingen gedaan (zie Bijlage 2) 1. In
het gebied direct ten zuiden van het oostelijk deel van het tracé van de Randweg en ten oosten
van de spoorlijn Utrecht – ’s-Hertogenbosch, bevindt zich een terrein dat door Modderman in de
jaren veertig van de vorige eeuw als een oude woongrond is gekarteerd. Hier zijn in de jaren
zeventig van de vorige eeuw door een particulier vondsten uit de Romeinse Tijd gedaan, waarop
de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) op dit terrein
onderzoek heeft uitgevoerd. Daarbij werden bewoningssporen uit de Romeinse Tijd aangetroffen
(ARCHIS waarnemingen 6789, 6819 en 6889). Direct ten noorden van het oostelijk deel van het
tracé van de Randweg is tijdens een veldkartering uitgevoerd door de ROB in 1986 een
waarneming gedaan die gedateerd wordt in de Nieuwe Tijd (ARCHIS waarneming 2131).
Tenslotte zijn ten noorden van het plangebied tijdens veldkarteringen uitgevoerd in het kader van
de planvorming voor de Betuweroute op de Schaiksestroomgordel een geretoucheerde kling uit
de prehistorie en aardewerk uit de Romeinse Tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd gevonden
(ARCHIS waarnemingen 407561, 407565 en 407563).

1

Van den Brink 2014, Huizer 2015
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4.1
Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context
Het plangebied valt deels binnen de historische kern van het dorp Tricht, deels in het buitengebied
direct ten noorden en westen van de kern. Tricht is een nederzetting gelegen op de noordelijke
oever van de Linge en dateert waarschijnlijk al uit de Vroege Middeleeuwen. Langs de Linge
komen meer van dit soort nederzettingen voor, die vrijwel allemaal klein zijn gebleven. Vanaf de
Volle Middeleeuwen heeft het dorp zich wel uitgebreid, maar het is altijd een dorp gebleven dat
zich vooral ontwikkeld heeft langs de wegen en de Lingedijk, waardoor het een open structuur
heeft gekend. Pas in de 20ste eeuw is er sprake van verdichting als gevolg van nieuwbouw binnen
de kern. Zoals ook elders in het rivierenlandschap, werd de inrichting van het landschap lang
bepaald door de morfologie en door de grondslag en de vochthuishouding van de bodem. De
oeverwallen en overslaggronden langs de actieve stroomgeulen werden benut voor bewoning en
akkerbouw, de komgebieden voor grasland. Binnen deze komgebieden bevinden zich echter ook
hoger gelegen gebieden die deel uitmaken van oudere stroomgordels, en daardoor ook
aantrekkelijk waren voor bewoning en akkerbouw. Een voorbeeld hiervan is de Schaikse
stroomgordel. Juist op deze oudere stroomgordels worden in het rivierenland bewoningssporen
aangetroffen uit een verder verleden.
4.2
Aard en ouderdom van de vindplaats(en)
Uit het plangebied zijn geen vindplaatsen bekend. Een deel van het plangebied ligt binnen de
zone van de historische dorpskern, binnen deze zone zijn vindplaatsen, die dateren vanaf de
Volle Middeleeuwen, te verwachten. In de directe omgeving van het oostelijk deel van het tracé
van de Randweg is een nederzetting uit de Romeinse Tijd aanwezig. Op basis van de
bodemopbouw wordt verder verwacht dat zich binnen het plangebied vindplaatsen vanaf het
Midden-Neolithicum kunnen bevinden. Over de aard daarvan is vooralsnog niets bekend.
4.3
Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en)
Alleen van de historische dorpskern van Tricht is een contour bepaald. Van de, in de directe
omgeving van het oostelijk deel van het tracé van de Randweg liggende nederzetting uit de
Romeinse Tijd, is vooralsnog onbekend wat daarvan de begrenzing is. Mogelijk kan het
onderzoek duidelijkheid verschaffen over de noordelijke begrenzing. Onbekend is of zich binnen
het plangebied nog andere vindplaatsen bevinden.
4.4
Structuren en sporen
Naar verwachting kunnen in het plangebied sporen van een (of meerdere) nederzetting worden
verwacht. Mogelijke sporen van activiteiten die kunnen worden aangetroffen, zijn onder andere
huisplattegronden, waterputten, (haard)kuilen, paalsporen van bijgebouwen (spiekers) en
erfafscheidingen en greppels.
4.5
Anorganische artefacten
De verwachting op het aantreffen van anorganische artefacten, zoals vuursteen, sintels, metaal,
glas, aardewerk, natuursteen is aanwezig. Deze materialen blijven relatief goed geconserveerd
in kleibodems.
4.6
Organische artefacten
De verwachting met betrekking tot het aantreffen van organische artefacten is relatief klein
doordat de grondwaterstand laag (GWT VI-VII) is. Alleen in diep ingegraven sporen tot onder het
grondwater (bijvoorbeeld de waterputten) of in sporen met een verkoolde vulling (denk aan
houtskool of verbrand bot) kunnen dergelijke vondsten verwacht worden.
4.7
Archeozoölogische en botanische resten
Verwacht wordt dat de mogelijkheden voor paleo-ecologisch onderzoek beperkt zijn. Alleen bij
het aantreffen van diep ingegraven sporen (tot in het grondwater) of sporen met een verkoolde
vulling is een monstername ten behoeve van paleo-ecologisch onderzoek nuttig.
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4.8
Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen
De top van de vegetatiehorizont die is aangetroffen op het grootste deel van de Schaikse
stroomgordel ligt tussen de 0,8 m en 1,15 onder het huidige maaiveld. In enkele boringen (Huizer
2015, boringen 4-6 en 19) is een hoger gelegen vegetatiehorizont waargenomen, die direct onder
de bouwvoor ligt (0,3 m –mv). Vermoedelijk is deze vegetatiehorizont ook elders aanwezig
geweest, maar inmiddels opgenomen in de bouwvoor. De verwachting is dat deze horizonten
benut kunnen zijn geweest. Archeologische vondsten zullen dan met name op en in deze
horizonten aangetroffen kunnen worden. Rekening dient derhalve te worden gehouden met de
aanleg van twee vlakken in bepaalde delen van het plangebied. In de zones met afzettingen van
de Linge zijn geen vegetatiehorizonten aangetroffen. De oeverafzettingen liggen hier direct op de
bedding- en geulafzettingen.
In het deel van het plangebied waar de Nieuwsteeg ligt, is geen booronderzoek uitgevoerd.
Onbekend is hoe de bodemopbouw ter plaatse is. Uitspraken over een eventuele archeologische
stratigrafie zijn dan ook niet mogelijk.
4.9
Gaafheid en conservering
De archeologische resten kunnen zowel dicht onder het oppervlak worden verwacht (hoge
vegetatiehorizont en Linge afzettingen), als ook op groter diepte (tweede vegetatiehorizont). Naar
verwachting kan, in deze dieper gelegen horizont, de gaafheid en conservering van
archeologische vindplaatsen over het algemeen goed tot uitstekend zijn. In de horizont die zich
aan of direct onder het maaiveld bevindt, dient rekening gehouden te worden met een
gedeeltelijke of gehele verstoring van eventuele vindplaatsen.
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5.1
Doelstelling
Het onderzoek betreft een karterend en waarderend onderzoek conform protocol proefsleuven
en is gericht op het vaststellen of zich binnen het plangebied vindplaatsen bevinden en zo ja, of
deze als behoudenswaardig kunnen worden aangemerkt.
5.2
Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders
Het plangebied ligt in Archeoregio 13: Utrechts-Gelders Rivierengebied. Het onderzoek kan een
bijdrage leveren aan de volgende hoofdstukken van de Nationale Onderzoeksagenda
Archeologie (NOaA): 11 Vroege Prehistorie, 17 De late prehistorie in Noord-, Zuid-, en OostNederland en het Rivierengebied, 18 De Romeinse tijd in het Midden-Nederlandse
Rivierengebied en het Zuid-Nederlands dekzand- en lössgebied en mogelijk ook 21 Het
Rivierengebied in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
Daarnaast kan het onderzoek mogelijk ook een bijdrage leveren aan de Kennisagenda
Archeologie in Gelderland en dan met name in het onderdeel Rivierengebied in de Romeinse
Tijd. Het onderzoeksgebied ligt mogelijk in (de rand van) een nederzettingsterrein. Onderzoek
zou zich dan ook kunnen richten op de relatie tussen de systematische verkavelingen van de
kern van een nederzetting tot en met die van het areaal eromheen. Verder is nog weinig bekend
over de infrastructuur in de Romeinse Tijd en de deels in (bak)steen uitgevoerde gebouwen in
het gebied, speciaal die op het platteland.
5.3
Vraagstelling
Centraal staat de vraag: zijn er binnen de geselecteerde zones van het plangebied archeologisch
relevante en/of behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig? Alle andere vragen zijn hiervan
afgeleid en alleen relevant indien inderdaad een of meerdere vindplaat(sen) aanwezig zijn.
5.4
Onderzoeksvragen
Het plangebied én de mogelijke vindplaatsen zijn relatief groot en de uit te voeren plannen
complex. Dit maakt dat de belangen uit archeologisch, maatschappelijk en financieel oogpunt
daardoor ook groot zijn. Standaard beleid bij gemeente Geldermalsen is dat bij een proefsleuvenonderzoek alle sporen gecoupeerd en afgewerkt moeten worden. Omdat het proefsleuvenonderzoek daardoor feitelijk een definitief onderzoek is (alle archeologische waarden
worden immers vernietigd), dienen de onderzoeksvragen hierop afgestemd te zijn. Voor het
plangebied zijn de volgende specifieke onderzoeksvragen opgesteld:
1. Wat is de geogenese van het landschap binnen het plangebied? Wijkt deze af van de
resultaten en, van de daarop gebaseerde interpretatie, van het eerder uitgevoerde
booronderzoek?
2. Hoe vertaalt deze geogenese zich op paleo-ecologisch vlak? Zijn er aanwijzingen voor
habitats die een beperking kunnen vormen voor een antropogeen gebruik van het
landschap?
3. Wat is de bodemkundige opbouw binnen het plangebied?
4. Is er binnen het plangebied sprake van verstoring van het bodemprofiel? Zo ja, waar en
tot welke diepte, en wat is daarvan de oorzaak?
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5. Zijn er in het plangebied archeologische waarden aanwezig? Zo ja, waaruit bestaan
deze? (Beschrijving per vindplaats).
6. Zijn er binnen het plangebied aanwijzingen voor het gebruik als akkerland of grasland?
Zo ja, waar bestaan deze dan uit.
7. Indien er geen vindplaatsen zijn aangetroffen, wat is daarvan mogelijk de oorzaak of
oorzaken?
De volgende vragen zijn alleen van toepassing indien een of meerdere vindplaatsen zijn
aangetroffen. Voor de leesbaarheid wordt steeds het enkelvoud gebruikt, bij meerdere
vindplaatsen dienen deze onderzoeksvragen ook steeds per vindplaats te worden beantwoord.
8. Wat kan gezegd worden over de horizontale en verticale spreiding en begrenzingen van
de vindplaats?
9. Wat is de aard en datering van de aangetroffen sporen?
10. Wat is de fasering van de vindplaats? Zitten er onderbrekingen in het gebruik of de
bewoning van/op deze locatie?
11. Zijn in het plangebied sporen van een grafveld aanwezig?
12. Zijn in het plangebied nog andere archeologische resten aanwezig? (losse vondsten).
13. Is in het plangebied een verkavelingsstructuur te herkennen? Zo ja, uit welke periode
/periodes?
14. Komen de aangetroffen sporen overeen met de archeologische verwachting?
15. Zijn in de omgeving van het plangebied vindplaatsen bekend met dezelfde kenmerken?
16. Kan een relatie worden gelegd met vindplaatsen uit de omgeving van het plangebied?
17. Welke van de aangetroffen sporen zijn uniek voor het gebied en moeten gedetailleerd
worden onderzocht en uitgewerkt?
18. Wat zijn de aantallen per vondstcategorie en de dichtheden waarin ze voorkomen?
Indien in het oostelijk deel van het tracé van de Randweg de al bekende vindplaats uit de
Romeinse Tijd (de oude woongrond van Modderman) wordt aangetroffen, dan dienen ook de
volgende vragen te worden beantwoord:
19. In hoeverre kunnen aangetroffen sporen en vondsten worden toegeschreven aan deze
al bekende vindplaats uit de Romeinse Tijd?
20. Indien de grens van het nederzettingsterrein is aangetroffen: Hoe manifesteert zich deze
grens?
21. Is er een onderscheid te maken tussen de nederzetting en de periferie?
Onderzoeksvragen moeten beredeneerden en onderbouwd beantwoord worden, een simpel ja
of nee is niet voldoende.
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6.1
Methoden en technieken
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een bedrijf of instelling dat beschikt over een geldige
opgravingsvergunning, afgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
Voorafgaand aan de aanleg van de eerste proefsleuf, vindt een startoverleg plaats tussen de
opdrachtgever, de kraanmachinist(en), de uitvoerend archeoloog en een vertegenwoordiger van
de bevoegde overheid. De kraanmachinist krijgt daarbij instructies van de archeoloog.
De graafwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met een graafmachine op rupsen met een
gladde bak om een leesbaar vlak te krijgen. Het gebruik van een schaafbak om de leesbaarheid
van het vlak te vergroten is verplicht.
Vanaf 0,3 m beneden het maaiveld wordt laagsgewijs verdiept totdat zich archeologische sporen
manifesteren of dat de vegetatiehorizonten worden bereikt. In elke proefsleuf wordt eerst een
kijkgat aangelegd (breedte: kraanbak, lengte: 2x diepte kraanbak), die reikt tot in het bedding- of
geul zand of tot het permanente grondwater. Dit kijkgat wordt op dezelfde wijze aangelegd als
het vlak: laagsgewijs verdiepend. Bij het aantreffen van sporen of vondsten, dienen deze eerst
gedocumenteerd te worden alvorens verder gegraven wordt. Aan de hand van het –
opgeschoonde – profiel van dit kijkgat wordt de ontgravingsstrategie van de betreffende
proefsleuf bepaald. Op basis van het uitgevoerde booronderzoek wordt verwacht dat zich in
bepaalde gebieden minimaal twee horizonten waarin bodemvorming heeft plaatsgevonden
kunnen worden aangetroffen. Wanneer in deze kijkgaten dit inderdaad wordt waargenomen, zal
de strategie gericht moeten zijn op het aanleggen van twee vlakken.
Tijdens het ontgraven wordt intensief gebruikt gemaakt van een metaaldetector. Alle vondsten
worden nauwkeurig ingemeten (x-, y- en z-waarden), en verzameld. Bijzondere vondsten,
bijvoorbeeld grotere objecten en/of blokbergingen van zeer kwetsbare objecten, moeten
uitvoeriger worden gedocumenteerd, naar inzicht van de KNA - archeoloog. Ook de stort dient te
worden afgezocht met een metaaldetector.
Er wordt altijd tenminste één vlak aangelegd, ook als er geen sporen zijn aangetroffen. Alle
sporen worden conform de KNA 3.3 onderzocht en opgegraven (voorzichtig vrij gelegd,
ingemeten en gefotografeerd, gecoupeerd en afgewerkt).
Bij het aantreffen van een vuursteenvindplaats dient deze te worden bemonsterd door middel van
vakken van 0,5 x 0,5 x 0,1 m die met steeds 1 meter tussenafstand in één lijn worden aangelegd.
De verticale en horizontale begrenzing van dit onderzoek wordt bepaald door twee
opeenvolgende vakken waarin geen vuursteen wordt aangetroffen. De genomen monsters
dienen gezeefd te worden om de verticale en horizontale spreiding in kaart te brengen en
daarmee een indicatie te krijgen van de omvang en aard van de vindplaats. In overleg met de
bevoegde overheid en de opdrachtgever dient vervolgens te worden vastgesteld of en hoe de
vindplaats verder onderzocht dient te worden.
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Bij het aantreffen van uitzonderlijke structuren of vondstcomplexen (zoals (rituele) deposities,
vlak- of crematiegraven, bijzondere objecten, enzovoort) zal direct (telefonisch) overleg
plaatsvinden tussen de archeoloog, de opdrachtgever en de bevoegde overheid. Bij bijzondere
vondsten wordt tevens overleg gepleegd met de depotbeheerder over de te volgen werkwijze.
Alle vondsten worden verzameld, ingemeten (x-,y-, z-waarden, ten opzichte van NAP) en
geborgen op een voor de vondstcategorie meest geschikte manier. Vondsten van kwetsbare of
vergankelijke materialen (zoals ijzer, hout, leer) dienen zo snel mogelijk worden gestabiliseerd.
6.2
Strategie
Het proefsleuvenonderzoek omvat feitelijk vijf deelgebieden binnen een lineair tracé met een
breedte tussen circa 25 en 30 m, die bepaald zijn naar aanleiding van de resultaten van het
onderzoek van Huizer en/of van den Brink. Alleen de gebieden waarin relatief hoog gelegen
vegetatiehorizonten voorkomen werden als kansrijk ingeschat. Uitgangspunt is de kaart
opgenomen als ongenummerde afbeelding op pagina 38 in Bijlage 2 van het rapport van Huizer
(Huizer 2015).
Alle proefsleuven hebben een breedte van 4,0 m. De lengte varieert per deelgebied om een zo
optimaal mogelijke dekking te krijgen. In principe worden de proefsleuven verspringend van
elkaar aan weerszijden van de hartlijn van het tracé aangelegd. Alleen waar dit tracé zich
verbreed (o.a. op locaties waar kunstwerken komen) worden een proefsleuf buiten dit patroon
aangelegd om tot een gelijkmatige dekking te komen. De globale ligging van de proefsleuven is
weergegeven in Bijlage 4. De exacte ligging van de proefsleuven dient direct voorafgaand aan
het veldwerk te worden uitgezet, waarbij gebruik gemaakt moet worden van het dan geldende
ontwerp en rekening gehouden moet worden met aanwezige beperkingen in het veld.
De betreffende deelgebieden zijn:

• Deelgebied 1: ter hoogte van boring 4 tot en met 6. De meest westelijk gelegen locatie, circa
4.400 m² groot, waar een dubbele vegetatiehorizont is aangetroffen. Hier worden drie
proefsleuven van 120 m² (4x30m) aangelegd, totaal 360 m², met een tussenliggende afstand
van 40 m (Bijlage 4, plan 1). Dit is gelijk aan circa 8% van het deelgebied. Per put worden
twee vlakken aangelegd indien inderdaad sprake is van een tweede vegetatiehorizont.
Maximaal te onderzoeken aantal m² bedraagt 720 m².
• Deelgebied 2: ter hoogte van boring 16 en 17, gebied ten westen van de spoorlijn Utrecht –
Geldermalsen, circa 2.800 m² groot. Wegens de aanwezigheid van een sloot worden hier twee
proefsleuven aangelegd met steeds één vlak aangelegd, een van 150 m² (4x40m) ten westen
van deze sloot, en een van 80 m² (4x20m), ten oosten van deze sloot (Bijlage 4, plan 2). Dit
is circa 8% van het deelgebied.
• Deelgebied 3: ter hoogte van boringen 20 tot en met 26, gebied bevindt zich aan weerszijden
van het spoor Utrecht – Geldermalsen, circa 18.000 m² groot. Hier worden vijf proefsleuven
van 200 m² (4x50m), en twee proefsleuven van 120 m² (4x30m), ieder met één vlak,
aangelegd, totaal 1.440 m² (Bijlage 4, plan 2 en 3). Van deze proefsleuven wordt één met een
oppervlak van 200 m 2 aangelegd ten westen van de spoorlijn, op de hartlijn van het tracé. Ten
oosten van het spoor worden vijf proefsleuven (4x 200 m 2 en 1 x 120 m2) aangelegd aan
weerszijden van de hartlijn van het tracé, met een onderlinge afstand van 20 m. Deze volgen
de knik in het tracé. Een proefsleuf (120 m 2) wordt aangelegd ten zuiden van het tracé, in de
uitstulping ten behoeve van het hier aan te leggen kunstwerk.
• Deelgebied 4: ter hoogte van boringen 27 tot en met 30, meest oostelijk gelegen deel, waar
een dubbele vegetatiehorizont wordt verwacht, circa 7.000 m² groot. Hiervan zal door middel
van drie proefsleuven van 200 m² (4x50m), totaal 600 m² onderzocht worden (Bijlage 4, Plan
3). Dit is circa 8% van het deelgebied. Per put worden twee vlakken aangelegd indien
inderdaad sprake is van een tweede vegetatiehorizont. De maximaal te onderzoeken aantal
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m² bedraagt 1.120 m². Ook deze proefsleuven liggen verspringend ten opzichte van de hartlijn
van het tracé, met een onderlinge afstand van 20 m, en volgen de knik in het tracé. Een deel
van één proefsleuf binnen dit deelgebied bevindt zich in een kersenboomgaard, waarvan de
gemeente wil proberen zoveel mogelijk fruitbomen te sparen. Het wordt derhalve wenselijk
geacht dat de betreffende proefsleuf binnen de zone wordt aangelegd waar fruitbomen toch
gerooid moeten worden in verband met de aanleg van de weg. Dit kan betekenen dat deze
proefsleuf iets meer in richting van de hartlijn van de toekomstige weg moet worden
aangelegd.
• Deelgebied 5: ter hoogte van te realiseren onderdoorgang Nieuwsteeg. Dit deelgebied is niet
onderzocht door Huizer, maar is op basis van de ligging binnen de historische kern van Tricht
geselecteerd. Dit deelgebied is circa 2.000 m² groot, waarvan 285 m 2 (7%) onderzocht dient
te worden. Uitgegaan wordt van het aanleggen één vlak. Doordat de spoorlijn Utrecht – Den
Bosch dwars door het plangebied loopt, is de beschikbare ruimte voor het aanleggen van
proefsleuven beperkt tot de twee zones ter weerszijden van het spoor. Binnen deze zones
zelf zijn bovendien ook beperkende factoren aanwezig. In de eerste plaats betreft dit de
Nieuwsteeg met de kabels en leiding die meer of minder parallel onder en langs deze weg
liggen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de kabels en leidingen langs het
spoor. De bodem in dit deelgebied heeft een sterke tot lichte bijmenging van puin tot maximaal
3,5 m – mv, waardoor het asbest verdacht is. De bodem is deels sterk verontreinigd en valt in
de BBK klasse niet toepasbaar (tot maximaal 1,5 m –mv aan de westzijde van de spoorlijn).
Daar onder is sprake van klasse wonen of industrie. De diepere ondergrond valt in de klasse
altijd toepasbaar.
Aan beide zijden van het spoor dient een proefsleuf met een oppervlakte van circa 160m 2
(4x40m) te worden aangelegd. Het op voorhand positioneren van de proefsleuven is gezien
de bovenstaande factoren niet goed mogelijk. De in Bijlage 4 weergegeven ligging is dan ook
indicatief; de werkelijke ligging kan pas bepaald worden bij de aanvang van het veldonderzoek
met behulp van de dan meest actuele KLIC-data en stand van zaken inzake de
bodemverontreiniging.
De ligging van de proefsleuven is weergegeven in bijlage 4. De ligging is bepaald aan de hand
van de beschikbare cartografische gegevens, in het veld kan de situatie anders zijn waardoor
proefsleuven verplaatst moeten worden.
In elke proefsleuf wordt eerst een kijkgat aangelegd (breedte: kraanbak, lengte: 2x diepte
kraanbak), die reikt tot in het bedding- of geul zand of tot in het permanente grondwater. Aan de
hand van het – opgeschoonde – profiel van dit kijkgat wordt de ontgravingsstrategie van de
betreffende proefsleuf bepaald. Deze strategie wordt zo nodig bijgesteld als, gaande de aanleg
van de proefsleuf, blijkt dat de natuurlijke of antropogene stratigrafie wijzigt.
6.3
Omgang kwetsbaar vondstmateriaal
Vondsten van kwetsbare of vergankelijke materialen (zoals ijzer, hout, leer) worden in situ
gedocumenteerd en pas daarna gelicht en zo verpakt dat ze niet of zo min mogelijk in kwaliteit
achteruit gaan. Zij dienen zo snel mogelijk na berging te worden gestabiliseerd. Een en ander
dient te geschieden conform de SIKB ‘Handleiding Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal’
en/of in overleg met erkende2 materiaal- of conserveringsspecialisten.

2

Erkenning is nu nog vooral nog een zaak van peer-review, waarbij binnen de beroepsgroep meer of minder bekend
is wie daadwerkelijk materiaalspecialist is, en wie alleen maar een meer dan gemiddelde belangstelling heeft voor
bepaalde materiaalcategorieën. Doel hier is om te voorkomen dat uit commerciële overwegingen materialen
onderzocht worden door mensen die te weinig kennis en inzicht hebben om dit goed te kunnen doen. Voor het
opstellen van een betrouwbaar waarderingsadvies is het van belang dat het vondstmateriaal correct gedetermineerd en
vooral goed geanalyseerd en geïnterpreteerd is.
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6.4
Structuren en grondsporen
Alle sporen dienen te worden gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt conform KNA 3.3.
Greppels worden minstens één keer over voldoende breedte gecoupeerd om vorm, diepgang en
breedte vast te leggen. Bij sporen met een grotere lengte, dienen meerdere coupes op
regelmatige afstand gezet te worden.
6.5
Aardwetenschappelijk onderzoek
Het aardwetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door een fysisch geograaf met
aantoonbare ervaring in het Rivierengebied. De profielen van de proefsleuven worden onderzocht
door middel van één lengteprofiel en één dwarsprofiel per werkput. De profielen worden steeds
aan dezelfde zijde van de werkputten aangelegd. Mocht tijdens het veldwerk blijken dat de
opbouw van de bodem zodanig is dat volstaan kan worden met profielkolommen om de opbouw
op een verantwoorde wijze te documenteren, dan kan in overleg met de bevoegde overheid en
de opdrachtgever besloten worden de profielen op deze wijze te documenteren. Per werkput
worden dan, beginnend in een hoek, om de 10 meter een kolom met een breedte van 0,5
aangelegd. Deze kolommen worden tot 0,4 meter onder het diepste vlak aangelegd. Het vlak
voor en naast de kolommen wordt opgeschoond (geen stort!) om een duidelijke koppeling tussen
profiel en vlak te krijgen. De kolommen dienen te worden gefotografeerd en geogenetisch en
bodemkundig beschreven, bij voorkeur in een programma zoals TerraIndex of Deborah. Bij de
bodemkundige beschrijving dient de gangbare classificatie van horizonten te worden gehanteerd.
Indien sprake is van wetenschappelijk waardevolle bodemkundige of geologische processen of
fenomenen, kan na overleg met de bevoegde overheid en de opdrachtgever, besloten worden
om ook deze te documenteren.
6.6
Anorganische artefacten
Alle aangetroffen anorganische artefacten worden geborgen en gedocumenteerd. Er wordt niet
in het veld geselecteerd, daar alleen materiaalspecialisten kunnen bepalen of een artefact wel of
niet relevant is voor het onderzoek. Anorganische artefacten, afkomstig uit de bouwvoor en/of
niet behorend tot een spoor of structuur (zogenaamde aanlegvondsten), worden per laag en in
vakken van 4x5 meter verzameld. Alle overige anorganische artefacten worden per vulling van
een spoor verzameld. Metaalvondsten en vuursteenvondsten worden vanaf het laagsgewijs
verdiepen altijd individueel ingemeten (x, y, z-waarden) en verzameld. Bij het aantreffen van zeer
grote hoeveelheden artefacten kan, in overleg met de opdrachtgever, de bevoegde overheid en
een specialist in de betreffende materiaalcategorie, worden besloten om selectief te verzamelen.
Wel dient daarnaast, ter controle, een representatief monster genomen te worden van het
materiaal.
6.7
Organische artefacten
Indien tijdens de uitvoering van het onderzoek organische artefacten worden aangetroffen,
worden deze conform de SIKB ‘Handleiding 1, veldhandleiding archeologie’ geborgen en
gedocumenteerd. Kwetsbare vondsten worden conform de SIKB ‘Handleiding Eerste Hulp bij
Kwetsbaar Vondstmateriaal’ verzameld. Kwetsbare en bijzondere vondsten worden te allen tijde
in eerste instantie gefotografeerd voordat deze geborgen worden.
6.8
Archeozoölogische en paleo-ecologische resten
Sporen en lagen (ook natuurlijke!) die potentieel interessant kunnen zijn vanuit een paleoecologisch perspectief, dienen te worden bemonsterd. Deze monsters dienen te worden
genomen vanuit zowel de vraagstelling over de geogenese van het landschap als die over de
ecologische ontwikkeling en het antropogeen gebruik. Het bemonsteren is geen dwingende reden
om deze monsters ook uit te werken. Alleen wanneer dit relevant is in het vervolgtraject
(waarderen of uitwerken) kunnen – selectief – bepaalde monsters worden uitgewerkt.
Archeozoölogisch materiaal wordt altijd verzameld conform de methodiek beschreven bij de
anorganische artefacten.
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6.9
Dateringstechnieken
Tijdens het veldwerk dient rekening gehouden te worden met mogelijke monsters voor C14dateringen of dendrochronologisch onderzoek. Indien aan de hand van typo-chronologisch
onderzoek van artefacten geen goede datering van de vindplaats kan worden bepaald, dient
namelijk overgegaan te worden tot het laten uitvoeren van dergelijke dateringsmethoden. Hiertoe
worden in het veld steeds voldoende monsters genomen van alle materiaalcategorieën die zich
lenen voor datering. De keuze waar welke soort monsters kunnen en moeten worden genomen,
kan pas in het veld bepaald worden. Omdat alleen specialisten kunnen bepalen of een monster
geschikt is voor C14 of dendrochronologisch onderzoek, wordt in het veld geen selectie
toegepast. Bij het aantreffen van grote hoeveelheden materiaal is het raadzaam de betrokken
specialist in te schakelen bij het bemonsteren. Het bemonsteren is op zichzelf geen dwingende
reden om de genomen monsters ook daadwerkelijk uit te werken.
6.10

Beperkingen

Niet gesprongen explosieven:
Binnen twee van de te onderzoeken zones bestaat een verdacht op de aanwezigheid van niet
gesprongen conventionele explosieven (NGCE)3. Het betreft de deelgebieden 1 en 5, waar het
verdacht bestaat dat vliegtuigbommen van 250 lbs en/of 1.000 lbs aanwezig kunnen zijn. Deze
gebieden zijn weergegeven in bijlage 3. Voordat binnen deze zones met een archeologisch
onderzoek kan worden gestart dient eerst onderzocht te worden of inderdaad NGCE aanwezig
zijn. Indien dit mogelijk is, kan dit onderzoek ook plaatsvinden in combinatie met het
archeologisch onderzoek, dit ter beoordeling door een voor explosievenonderzoek gecertificeerd
bedrijf. Uitdrukkelijk dient vermeld te worden, dat pas met graven kan worden begonnen nadat
het betreffende perceel is vrijgegeven door de specialist NGCE. De opdrachtgever blijft
verantwoordelijk voor de kosten voor het opsporen en eventueel onschadelijk maken van alle
NGCE binnen het gehele plangebied.
Bodemverontreiniging:
Het tracé van de randweg valt grotendeels in een zone die op de Bodemkwaliteitskaart van regio
Rivierenland is ingedeeld in de kwaliteitszone boomgaarden vanwege de kas- en fruitteelt. In
deze zone kan de bodem tussen maaiveld en 0,25 m –mv verontreinigd zijn met
bestrijdingsmiddelen, de onderliggende bodem tot 2,0 m is onverdacht. Het tracé van de randweg
is inmiddels milieukundig onderzocht 4. Uit dit onderzoek blijkt dat van de deelgebieden van het
archeologisch onderzoek, gebieden 1 en 2 geen verhoogde waarden kennen. In gebied 4 zijn
deels verhoogde waarden voor bestrijdingsmiddelen aangetroffen, op basis waarvan de bovenste
0,25 m van het bodemprofiel zijn geclassificeerd conform BBK als klasse industrie, en deels als
altijd toepasbaar (schoon). Deelgebied 3 kon wegens het ontbreken van betredingstoestemming
niet onderzocht worden, maar uit de net buiten het gebied gezette boringen blijkt dat de bodem
in de klasse altijd toepasbaar valt. In deelgebieden 1 tot 4 moet gewerkt worden conform de
basisklasse van CROW 132. Voor deelgebied 5 zal eerst duidelijk moeten worden of asbest
inderdaad aanwezig is en in hoeverre door de geconstateerde plaatselijk sterke verontreiniging
van de bovengrond een uitvoeren van archeologisch onderzoek mogelijk is. Afhankelijk van de
resultaten hiervan dient te worden vastgesteld welke PBM’s en andere voorzorgsmaatregelen
dienen te worden ingezet c.q. toegepast.
Opgemerkt dient te worden dat tijdens de uitvoering van werkzaamheden men bedacht dient te
zijn op afwijkingen van eerder vastgestelde bodemklassen. Zo nodig moet de veiligheidsklasse
tijdens het werk worden bijgesteld.
Werken langs het spoor:
3

Punte 2015

4

Vrijleggen Merwede-Lingelijn. Verkennend bodemonderzoek. RailInfra Solutions RIS437-1/posm/067, 2014
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Een deel van het werkgebied in Deelgebied 5 kan – afhankelijk van de uiteindelijk gekozen ligging
van de proefsleuven - deels of geheel binnen de veiligheidszone C van het spoor en/of het terrein
van ProRail vallen. Wanneer dit het geval is, dan dient er gewerkt te worden conform de
regelgeving van ProRail5. Dit betekent dat iedereen die op het onderzoeksterrein werkt of dit
bezoekt naast de specifiek door ProRail voorgeschreven PBM’s ook dient te beschikken over een
geldig digitale veiligheidspaspoort. Ten allen tijden dient een grenswachter aanwezig te zijn.
De archeologische werkzaamheden zelf zijn binnen het plangebied niet complexer dan
gemiddeld.
.

5

Voorschriften Veilig Werken Conventioneel spoor/HSL/BR 2012
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Uitwerking en conservering

7.1
Structuren, grondsporen, vondstspreidingen
De verzamelde gegevens dienen zodanig te worden uitgewerkt dat de aard, datering en fysieke
kwaliteit van de vindplaats kunnen worden bepaald en de in dit PvE gestelde onderzoeksvragen
kunnen worden beantwoord.
7.2
Analyse aardewetenschappelijke gegevens
De profielen worden grotendeels in het veld geanalyseerd en in het rapport beschreven door de
fysisch geograaf. De verzamelde gegevens dienen zodanig te worden uitgewerkt dat de
geogenese van het landschap als de landschappelijke context van eventuele vindplaatsen
kunnen worden bepaald.
7.3
Anorganische artefacten
Al het aangetroffen vondstmateriaal wordt gewassen (indien toegestaan in verband met
conservering) en vervolgens beschreven en gedetermineerd door erkende materiaalspecialisten.
Alle documentatie met betrekking tot het anorganisch vondstmateriaal worden in een digitale
database verwerkt, de resultaten van de determinaties worden als bijlage aan het rapport
toegevoegd. De verzamelde gegevens dienen zodanig te worden uitgewerkt dat de aard, datering
en fysieke kwaliteit van de vindplaats of vindplaatsen kunnen worden bepaald en de in dit PvE
gestelde onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord.
7.4
Organische artefacten
Organisch materiaal wordt pas gereinigd nadat de verantwoordelijke specialist hiertoe heeft
besloten. Alle aangetroffen organische resten dienen vervolgens door een erkend specialist te
worden gedetermineerd. Minimaal de resultaten van de determinatie worden als bijlage aan het
rapport toegevoegd en in een digitale database verwerkt.
7.5
Archeozoölogische en paleo-ecologische resten
Paleo-ecologische resten dienen zo bewaard te worden dat minimaal kwaliteitsverlies kan
optreden. Of, en zo ja welke, monsters uitgewerkt worden, wordt bepaald aan de hand van de
resultaten van het veldwerk, waarbij vooral gekeken wordt dat alleen die monsters geselecteerd
worden die daadwerkelijk relevant zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Deze
selectie gebeurt op voorstel van de opgraver en in overleg met de bevoegde overheid en de
opdrachtgever. De voor nader onderzoek geselecteerde monsters dienen zo spoedig mogelijk
aan de relevante specialisten te worden overgedragen en dienen in eerste instantie alleen
gewaardeerd te worden of ze geschikt zijn voor uitwerking. De betreffende specialist dient de
waardering inhoudelijk te onderbouwen. Indien de monsters inderdaad geschikt zijn, worden ze
verder onderzocht. Alle bevindingen worden vervolgens in een digitale database verwerkt en als
bijlage in het rapport toegevoegd. Archeozoölogische resten worden verwerkt conform de zelfde
methodiek als de anorganische artefacten.
7.6
Dateringen
Indien het niet mogelijk is een vindplaats aan de hand van de anorganische artefacten
betrouwbaar typo-chronologisch te dateren, dan kan met behulp van 14C-ouderdomsbepalingen
of dendrochronologie getracht worden alsnog dateringen te verkrijgen. De voorkeur gaat uit naar
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dendrochronologische dateringen, daar deze in de regel betrouwbaarder en nauwkeuriger zijn.
Indien dit niet mogelijk is, dan is de 14C-ouderdomsbepaling de tweede optie waarvoor monsters
genomen dienen te worden. Als het nodig is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen
hiertoe over te gaan, dient eerst overleg met de opdrachtgever en het bevoegd plaats te vinden.
Het laten uitvoeren van dergelijke dateringstechnieken heeft namelijk invloed op de doorlooptijd
van het project.
7.7
Beeldrapportage
In de rapportage wordt in ieder geval een overzichtskaart van het terrein met de locatie van de
proefsleuven, een allesporenkaart, een tekening en een foto van de profielen, en vlakfoto’s en –
tekeningen opgenomen. Foto’s zijn digitaal met een minimale resolutie van 10 megapixel. In
overleg met het bevoegde overheid wordt bepaald welke objecten in detail getekend of
gefotografeerd worden.
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(De)selectie en conservering

8.1
Selectie materiaal voor uitwerking
In overleg met materiaalspecialisten moet worden vastgesteld wat van het verzamelde
vondstmateriaal voor de uitwerking van de onderzoeksvragen relevant is. Daarnaast kunnen de
materiaalspecialisten aangeven wat, vanuit een materiaal-technische kant, relevant is om
uitgewerkt te worden. Aan de hand hiervan wordt een selectie gemaakt van wat uitgewerkt wordt.
De gemaakte selectie wordt in het rapport beschreven.
8.2
Selectie materiaal voor deponering en verwijdering
Wat relevant is om te bewaren vanuit een materiaal-technische kant, kan uitsluitend bepaald
worden door de betreffende materiaalspecialist. Vanuit een archeologisch-inhoudelijke kant is dit
de opgravend archeoloog. Tenslotte kan ook de depotbeheerder specifieke eisen stellen aan
datgene wat behouden moet blijven c.q. verwijderd kan worden. Om tot een verantwoorde
selectie te komen van te behouden materiaal wordt een voorstel opgesteld voor selectie of
deselectie. Aan de hand hiervan wordt, in overleg met het bevoegde overheid en de
depotbeheerder, een selectie gemaakt van het te deponeren en het te deselecteren materiaal.
8.3
Selectie materiaal voor conservering
Kwetsbaar vondstmateriaal dient zodanig te worden geconserveerd dat de toestand stabiel blijft.
Een voorstel voor de te conserveren vondsten wordt door de KNA-archeoloog in overleg met de
materiaalspecialist opgesteld. In overleg met de opdrachtgever, de bevoegde overheid en de
depotbeheerder wordt vervolgens bepaald welke stukken inderdaad geconserveerd worden. De
gemaakte selectie wordt in het rapport beschreven.
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Deponering

9.1
Eisen betreffende depot
Na goedkeurig van het rapport door de bevoegde overheid en de opdrachtgever worden de
vondsten en documentatie door de uitvoerder overgedragen aan het Gelders Archeologisch
Centrum te Nijmegen (vertegenwoordigd door S. Weiss-König). De deponering dient te
geschieden conform de vigerende eisen van het betreffende depot, binnen de wettelijke termijn
van twee jaar. Hiertoe zal onder meer voorafgaand aan het veldwerk het PvE worden
toegezonden aan het depot, zal na afloop van het veldwerk een overleg worden ingepland met
de depotbeheerder en zal een (de)selectierapport worden opgesteld. Vooralsnog kunnen de
vondsten en documentatie aan het provinciaal depot geleverd worden conform de KNA 3.3.
Voorafgaand aan de deponering wordt met het betreffende depot overlegd over de wijze en
tijdstip van deponering. Digitale documentatie dient, conform KNA 3.3 en de overeenkomstige
richtlijnen van het e-Depot (www.edna.nl), overgedragen te worden aan het e-Depot.
9.2
Te leveren product
Binnen vier weken na het afronden van het veldwerk dient een evaluatierapport te worden
ingediend. Dit evaluatie omvat een bondige eerste samenvatting van de resultaten, een
overzichtskaart, aangelegde m 2 vlak en profiel, aantallen/hoeveelheden vondsten, monsters, een
voorstel voor verdere analyse, te (de)selecteren materiaal voor conservering en indien
noodzakelijk aanvullende onderzoeksvragen. Dit verslag wordt digitaal (PDF- of Wordformat) aan
de opdrachtgever en bevoegde overheid overlegd. Na goedkeuring door de bevoegde overheid
kan in overleg met de opdrachtgever de verdere uitwerking ter hand worden genomen. Dit moet
resulteren in een definitief, goedgekeurd, eindrapport.
Dit eindrapport verwoordt en verbeeldt de analyse en de interpretatie van de tijdens het veldwerk
aangetroffen natuurlijke fenomenen, antropogene sporen en artefacten. Daarnaast bevat het een
waardering van eventuele vindplaatsen en een onderbouwd advies of en zo ja waar, nader
onderzoek noodzakelijk wordt geacht. De bevoegde overheid moet de rapportage inhoudelijk
toetsen en zo nodig laten aanpassen indien het niet voldoet aan de eisen gesteld in dit PvE. Na
goedkeuring van het rapport dient de bevoegde overheid op basis daarvan een selectiebesluit
nemen, waarin wordt vastgelegd of nader onderzoek inderdaad noodzakelijk is en zo ja, in welke
vorm dit dient te gebeuren.
Het definitieve eindrapport wordt in zowel analoge vorm (indien gewenst) als in digitale vorm
(PDF-bestand) aangeleverd aan het bevoegde overheid, de opdrachtgever en andere instanties
zoals aangegeven in de huidige KNA: het provinciaal archeologisch depot, de RCE, de Koninklijke
Bibliotheek en DANS/EDNA. Daarnaast dient ook een exemplaar naar het Regionaal Archief
Rivierenland te worden gestuurd.
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Randvoorwaarden en aanvullende eisen

10.1
Personele randvoorwaarden
Het onderzoek moet verricht worden door een archeologisch bedrijf met opgravingsvergunning
en/of gecertificeerd op basis van BRL4000, en conform de KNA 3.3. Het veldonderzoek dient te
worden uitgevoerd onder leiding van een senior KNA-archeoloog. Deze heeft aantoonbaar
ervaring met gravend archeologisch onderzoek in het Rivierengebied. Tijdens de aanleg van het
eerste vlak, inclusief de kijkgaten, is de senior KNA-archeoloog in het veld aanwezig om het juiste
niveau waarop het vlak dient te worden aangelegd aan te geven. Tevens is hij/zij tijdens het
onderzoek voldoende aanwezig om voortgang van het onderzoek te controleren en zich door
eigen waarneming een oordeel over sporen, structuren en de landschappelijke situatie te kunnen
vormen (minimaal één keer per week).
Tijdens de werkzaamheden is tenminste één KNA-archeoloog in het veld aanwezig met ervaring
in het Rivierengebied. Deze KNA-archeoloog wordt indien nodig in het veld ondersteund door een
junior archeoloog en/of een veldtechnicus. Het opnemen van profielen dient te worden gedaan
door een fysisch-geograaf. De materiaalanalyses worden uitgevoerd door erkende specialisten
met ruime en aantoonbare ervaring op hun vakgebied. De metaaldetector dient gehanteerd te
worden door een deskundig persoon met ervaring in metaaldetectie. Bij de aanwezigheid van
inhumatiegraven wordt een fysisch antropoloog ingezet met ruime kennis van de grafcultuur in
het Rivierengebied.
10.2
Overlegmomenten
De start van het veldwerk wordt door de opdrachtgever bepaald. Voorafgaand aan de
werkzaamheden vindt een startoverleg plaats tussen de opdrachtgever, de uitvoerend
archeoloog en eventueel de vertegenwoordiger van de bevoegde overheid. Indien deze hierbij
niet aanwezig is, worden de gemaakte afspraken wel met de bevoegde overheid afgestemd. In
dit startoverleg wordt nader ingegaan op de te volgen werkwijze in het veld, over de
aandachtspunten met betrekking tot veiligheid en over de rechtstreekse communicatielijnen bij
het aantreffen van archeologische resten of veranderingen in de planning. Tevens wordt
nadrukkelijk in dit overleg gewezen op de verantwoordelijkheden van ieder die tijdens de
begeleiding in het werkgebied aanwezig is. Indien door onvoorziene omstandigheden moet
worden afgeweken van de, in dit PvE beschreven werkwijze, zal direct overleg plaats vinden
tussen de uitvoerend archeoloog, de opdrachtgever en de bevoegde overheid. Afspraken worden
vervolgens schriftelijk in het dagrapport vastgelegd en/of direct via e-mail bevestigd.
Bij bijzondere vondsten en/of structuren zal overleg plaatsvinden tussen de uitvoerend
archeoloog, de bevoegde overheid en de opdrachtgever over de te volgen werkwijze ten aanzien
van deze vondsten en/of structuren. Bij bijzondere vondsten wordt altijd overlegd met de
depotbeheerder.
Minimaal twee weken voorafgaand aan het veldwerk dient het bevoegde gezag op de hoogte te
worden gesteld van de daadwerkelijke start van het veldwerk (telefonisch of per e-mail). Direct
na afronding van het veldwerk vindt (telefonisch of per e-mail) overleg plaats met het bevoegde
overheid over de eerste resultaten van het veldwerk. Indien belangwekkende zaken worden
aangetroffen die niet in het PvE waren voorzien, vindt direct overleg plaats met de bevoegde
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overheid en opdrachtgever. De werkzaamheden op de betreffende locatie worden totdat dit
overleg plaatsvindt op betreffende locatie stilgelegd. Indien substantieel van het PvE afgeweken
dient te worden, bijvoorbeeld bij het aantreffen van onverwachte sporen en structuren, dient
hiervoor schriftelijk toestemming verkregen te worden van de bevoegde overheid en
opdrachtgever. Voorafgaand aan de uitwerking wordt een evaluatierapport opgesteld (zie
paragraaf 9.2), dat na goedkeuring door de bevoegde overheid en akkoord van de opdrachtgever
de basis vormt voor de uitwerking. De conceptrapportage wordt beoordeeld door de gemeente
Geldermalsen, waarna de definitieve rapportage kan worden opgesteld.
10.3
Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en veiligheid
Het PvE wordt vooraf goedgekeurd door het bevoegde overheid. Wijzigingen in onderhavig PvE
en de rapportage worden getoetst door de bevoegde overheid. Alle werkzaamheden met
betrekking tot het onderzoek worden uitgevoerd conform KNA 3.3 en de in dit PvE gestelde eisen.
Dit PvE dient tijdens het veldwerk op de werklocatie aanwezig te zijn.
De uitvoering van de werkzaamheden dient verder in overeenstemming te gebeuren met de
ARBO-wetgeving. De projectleider van het uitvoerende bedrijf houdt toezicht op de
werkzaamheden en is en blijft hierbij eindverantwoordelijk. Het uitvoerende bedrijf is hierbij zelf
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek en de te doorlopen processtappen.
Uitdrukkelijk dient vermeld te worden, dat alle werkzaamheden die worden uitgevoerd op
terreinen van ProRail, onderworpen zijn aan de veiligheidseisen van ProRail. Toegang tot
terreinen van ProRail is alleen mogelijk met een persoonsgebonden, geldig, digitaal
veiligheidspaspoort. In overleg met ProRail zal moeten worden vastgesteld of deze eisen ook
gelden voor de percelen in het tracé van de Randweg die buiten de directe spoorzone vallen.
De bevoegde overheid is bevoegd tot accorderen, het toezien op de kwaliteit van het werk en het
nemen van het uiteindelijke selectiebesluit.
10.4
Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen
Meerwerk ten opzichte van datgene gesteld in dit PvE, kan alleen worden verricht nadat dit is
opgedragen door het bevoegde overheid, en met schriftelijke instemming van de opdrachtgever.
De kosten voor het meerwerk zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Op basis van de ten tijde van het opstellen van dit PvE ter beschikking staande informatie, is een
schatting gemaakt van het soort en het aantal te verwachten vondsten en te nemen monsters
(Bijlage 1). Deze schatting is door de bevoegde overheid overgenomen. Wanneer meer vondsten
worden aangetroffen, of dat op verzoek van de bevoegde overheid meer monsters moeten
worden genomen, dan dient dit als meerwerk te worden opgevat.
De eventuele kosten voor het stabiliseren c.q. conserveren van vondstmateriaal dat door de
bevoegde overheid als behoudenswaardig wordt aangemerkt, is op voorhand niet te bepalen.
Deze kosten zijn dan ook pas achteraf te bepalen en gelden als meerwerk.
Direct voorafgaande aan de start van het veldwerk dient een KLIC-melding te worden gedaan.
Deze dient, samen met de resultaten, aanwezig te zijn op de werklocatie.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het terrein en, voor zover er
sprake van is, voor de plaatsing van afzettingen, het regelen van vergunningen,
betredingstoestemmingen, het verwijderen van explosieven, et cetera.
Het plangebied is ten tijde van de duur van het archeologisch veldonderzoek niet toegankelijk
voor derden. Op toegangswegen/paden zal hiervan melding worden gemaakt.
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Wijzigingen ten opzichte van het
vastgestelde PvE

11.1
Wijzigingen tijdens het veldwerk
Indien tijdens het veldwerk blijkt dat het PvE niet goed aansluit bij de aangetroffen archeologische
vondsten en sporen, wordt in overleg met de opdrachtgever en de bevoegde overheid bepaald
hoe hiermee om te gaan. Wijzigingen (op het PvE) worden schriftelijk vastgelegd en
geaccordeerd door het bevoegde overheid.
11.2
Belangrijke wijzigingen
Belangrijke wijzigingen tijdens het veldwerk, evaluatie of uitwerking worden als aanvulling op het
PvE en in het onderzoeksrapport opgenomen.
11.3
Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk
Mocht tijdens de evaluatie van het veldwerk de vraagstelling, strategie, methodiek, etcetera
wijzigen en afwijken van onderhavig PvE, dan dient hierover vooraf met het bevoegde overheid
en opdrachtgever overlegd te worden. Pas na goedkeuring door de bevoegde overheid kan de
uitwerking van het veldwerk worden vervolgd. De bevoegde overheid kan eveneens de noodzaak
tot wijziging vaststellen, waarna overleg volgt met de uitvoerder en opdrachtgever. Wijzigingen
(op het PvE) worden schriftelijk vastgelegd en geaccordeerd door de bevoegde overheid.
11.4
Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering
Indien bij de uitwerking blijkt dat het PvE niet goed aansluit bij de aangetroffen archeologische
vondsten en sporen, wordt in overleg met de bevoegde overheid en opdrachtgever bepaald hoe
hiermee om te gaan. Wijzigingen (op het PvE) worden schriftelijk vastgelegd en geaccordeerd
door het bevoegde overheid.
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Bijlage 1 : Lijst met te verwachten aantallen en prijzen specialistisch onderzoek

Onderzoek
Spoorzone Geldermalsen
Omvang
Vondstcategorie
Aardewerk
Bouwmateriaal
Metaal, scannen en selecteren
Metaal (ferro, geselecteerde objecten)***
Metaal (non-ferro, geselecteerde objecten)***
Slakmateriaal
Vuursteen
Overig natuursteen
Glas
Menselijk botmateriaal onverbrand
Menselijk botmateriaal verbrand
Dierlijk botmateriaal onverbrand
Dierlijk botmateriaal verbrand
Visresten
Schelpen
Hout

Verwachting
Vindplaatsen vanaf het
Midden Neolithicum
Verwachte aantal m2
2.254 m2
Verwachte aantallen (N)
150
25
50
40
0
50
25
20
0
0
50
20
10
10
10

Houtskool(monsters)
Textiel
Leer
Sub-moderne materialen

10
0
0
10

Monstername
Algemeen biologisch monster (ABM)

Verwachte aantallen (N)
10

Algemeen zeefmonster (AZM)

10

Prijs per stuk/eenheid*
4,50
4,50
65,00 per uur
30,00
30,00

Prijs rapportage**
1.500,00
1.500,00
inclusief
1.000,00
800,00

4,50
4,50
4,00

1.700,00
1.500,00
1.000,00

3,00
3,00
3,25
3,25
15,00 (determinatie)
75,00 (bewerkingssporen)
25,00 (hout determinatie)

1.500,00
In combinatie met onverbrand
1.100,00
1.100,00
300,00
1.200,00
1.200,00

4,50

900,00

Prijs per eenheid*
135,00 (waarderen)
760,00 (analyseren)
135,00 (waarderen)
760,00 (analyseren)

Prijs rapportage
45,00 (per monster)
3.600,00 (max. 12 monsters)
45,00 (per monster)
3.600,00 (max. 12 monsters)
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Bijlage 1 : Lijst met te verwachten aantallen en prijzen specialistisch onderzoek (Vervolg 1)

Pollen, diatomeeën en andere microfossielen

4

Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek
Monsters voor micromorfologisch onderzoek
Monsters voor luminescentiedatering (OSL)
Monsters voor koolstofdatering (14C)
DNA
Dendrochronologisch monster

2
2
2
10
0
5

150,00 (waarderen)
450,00 (analyseren)
450,00
98,00 per cm
1.500,00
450,00

72,00 (per monster)
700,00 (per monster)
1.000,00
inclusief
inclusief
inclusief

200,00

300,00 (per monster)

*prijzen in euro exclusief BTW. Genoemde prijzen zijn richtprijzen geldend op het moment van opstellen van dit PvE. De werkelijke prijzen zijn afhankelijk van de
uiteindelijk te onderzoeken aantallen en hun samenstelling, wisselkoersen, en het prijspeil ten tijde van de aanbesteding van het specialistisch onderzoek
** Tenzij anders vermeld, wordt bij de rapportage uitgegaan van maximaal 50 stuks.
*** Alleen geselecteerd materiaal: determinatie, catalogus en foto.

GM-0179111, revisie

Bijlage 2
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Bijlage 2 : Archeologische beleidskaart Geldermalsen

Archeologische Beleidskaart Geldermalsen, integraal overgenomen uit Van den Brink 2014.
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Bijlage 3 : Risicogebieden NGCE

Deelgebied 1:

Deelgebied 5:

(Bron: Punte 2015)
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Bijlage 4 : Voorgestelde ligging proefsleuven (Vervolg 1)

Bijlage 4

Voorgestelde ligging proefsleuven
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Bijlage 4 : Voorgestelde ligging proefsleuven (Vervolg 1)

PLAN 2
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Bijlage 4 : Voorgestelde ligging proefsleuven (Vervolg 2)

PLAN 3
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Bijlage 4 : Voorgestelde ligging proefsleuven (Vervolg 3)

PLAN 4

GM-0179111, revisie

