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1

1.1

Inleiding

Aanleiding voor het Project Spooromgeving Geldermalsen

Het project Spooromgeving Geldermalsen bestaat uit de wijziging van een landelijke spoorweg,
waarmee wordt beoogd de bruikbaarheid van die spoorweg te verbeteren. De wijziging bestaat
uit een geheel van samenhangende maatregelen, op en in de omgeving van het station en emplacement Geldermalsen. De maatregelen hebben als doel om de betrouwbaarheid van de treinenloop in en rondom Geldermalsen te verhogen en de capaciteit op het knooppunt Geldermalsen te vergroten voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.
Op 4 juni 2010 heeft het Kabinet ingestemd met de voorkeursbeslissing PHS. Dit programma
beoogt de uitbreiding van het aantal intercity’s tussen Amsterdam en Eindhoven van vier naar
zes per uur per richting en de uitbreiding van het aantal sprinters tussen Vleuten, Utrecht en
Geldermalsen van vier naar zes per uur per richting.
Voor de uitvoering van de PHS- dienstregeling en de verbetering van de betrouwbaarheid moet
de capaciteit en robuustheid van het spoor rondom station Geldermalsen worden uitgebreid en
verbeterd. Daartoe wordt de ligging van de sporen aangepast en het aantal perrons op station
Geldermalsen uitgebreid. Het treinverkeer wordt ontvlochten.
Tussen de aansluiting van de spoorlijn van en naar Dordrecht en het station, wordt een derde
spoor (lengte circa 1500 meter) aangelegd voor de treinen van en naar de spoorlijn Geldermalsen
– Dordrecht. Hiermee wordt bereikt dat deze enkelsporige spoorlijn, de MerwedeLingeLijn, onafhankelijk van de bestaande twee sporen van en naar Utrecht kan worden gebruikt. Dit vrijleggen
van de MerwedeLingelijn biedt ruimte voor meer treinen op de twee sporen naar Utrecht en verhoogt de betrouwbaarheid van de dienstregeling op beide spoorlijnen. Tevens wordt de betrouwbaarheid van de infrastructuur in Geldermalsen vergroot door minder wissels en een andere type
wissels toe te passen.
Het derde spoor voor het vrijleggen van de MerwedeLingeLijn is onderdeel van het Herstelplan
Spoor 2e fase. Als gevolg van de aanleg van dit derde spoor worden in verband met de overwegveiligheid de huidige gelijkvloerse kruisingen met het spoor in Tricht vervangen door onderdoorgangen. Om de bestaande functionaliteit van de kruisende weginfrastructuur in de plansituatie te
handhaven, wordt ten noorden van Tricht een nieuwe onderdoorgang onder het spoor gemaakt
en een randweg aangelegd die aansluit op de bestaande wegenstructuur.
Figuur 1.1 geeft een overzicht van de ligging van het project Spooromgeving Geldermalsen.
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Figuur 1.1

Overzicht ligging project Spooromgeving Geldermalsen

Voor het vrijleggen van de Merwedelingelijn en de benodigde aanpassingen voor het Programma
Hoogfrequent Spoor in 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.
Te nemen maatregelen
De volgende infrastructurele maatregelen worden gerealiseerd in het kader van het Tracébesluit
Spooromgeving Geldermalsen:
Spoorse maatregelen:

• De aanleg van een extra spoor tussen de aantakking van de MerwedeLingeLijn en station
Geldermalsen, ten westen van het huidige spoor. Ten behoeve van het 3 e spoor moet de
spoorbrug over de rivier de Linge worden verbreed.
• Het verlengen van het wachtspoor voor doorgaande goederentreinen in zuidelijke richting.
• Vermindering van wissels en toepassing van andere type wissels op emplacement Geldermalsen.
Maatregelen aan station Geldermalsen:
• De bouw van een extra eilandperron inclusief bijbehorende voorzieningen op het station Geldermalsen, ten westen van het bestaande perron.
• De bouw van een nieuw zijperron inclusief bijbehorende voorzieningen aan de oostzijde van
het station voor de sprinter Geldermalsen – Tiel.
• De inkorting en herinrichting van het bestaande eilandperron inclusief bijbehorende voorzieningen voor de sprinters tussen Vleuten, Utrecht en Geldermalsen.
• De realisatie van een reizigerstunnel onder de sporen op station Geldermalsen. Deze reizigerstunnel vervangt de bestaande traverse die wordt geamoveerd.
Opheffen overwegen en aanleg randweg:
• Vervangen van de overweg Lingedijk door een onderdoorgang voor lokaal verkeer en hulpdiensten.
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• Vervangen van de overweg Nieuwsteeg in Tricht door een onderdoorgang voor langzaam
verkeer.

• De aanleg van een randweg (met fietspad) om Tricht, aan de noordzijde van Tricht tussen de
Middelweg/Steenoven en Lingedijk/De Twee Morgen. De randweg kruist het spoor via een
onderdoorgang.
De te nemen maatregelen zijn weergegeven in figuur 1.2.
Het aantal intercity’s tussen Amsterdam en Eindhoven neemt toe van vier naar zes per uur per
richting en het aantal sprinters tussen Vleuten, Utrecht en Geldermalsen eveneens van vier naar
zes per uur per richting.
De spoorse begrenzing van het projectgebied is km 24,47 op de spoorlijn richting Utrecht, km
46,31 op de spoorlijn richting Dordrecht, km 43,97 op de spoorlijn richting Tiel en km 26,60 op de
spoorlijn richting ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is de nieuw aan te leggen randweg rond Tricht
onderdeel van het project, deze loopt vanaf de Middelweg/Steenoven noordelijk langs Tricht tot
aan Lingedijk/De Twee Morgen.
De omvang van het projectgebied wordt bepaald door de ruimte die nodig is om alle maatregelen
voor het project Spooromgeving Geldermalsen te realiseren.

Figuur 1.2

Voorziene maatregelen project Spooromgeving Geldermalsen
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1.2

Voorliggend onderzoek en tracébesluit

De te nemen infrastructurele maatregelen worden beoordeeld op de gevolgen voor het milieu. Op
basis daarvan wordt gekeken of er maatregelen mogelijk zijn om negatieve gevolgen te voorkomen of beperken. De keuzes hierover resulteren in een uitgewerkt ontwerp met maatregelen dat
in het tracébesluit wordt vastgelegd. In het tracébesluit wordt ingegaan op het ontwerp en de
maatregelen die worden genomen. Voorliggend onderzoek laat zien wat de effecten van het project zijn op het archeologisch bodemarchief.
Om vast te stellen of, en zo ja, welke archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig
kunnen zijn, zijn een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd.1 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. Deze zones zijn door het bevoegd gezag, in deze de 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. Hiervoor is door Sweco Nederland B.V. (voorheen Grontmij Nederland B.V.) een Programma van
Eisen opgesteld, dat door de gemeente Geldermalsen is beoordeeld en goedgekeurd. 2

Figuur 1.3

Ligging proefsleuven 4, 5 en 6.

Voorafgaande aan het tracébesluit kunnen alleen de percelen onderzocht worden waarvoor ProRail in deze fase betredingstoestemming heeft verkregen. Dit betrof alleen de percelen tussen de
Langstraat en het spoor Geldermalsen – Dordrecht, waardoor in de fase alleen de proefsleuven

1

Van den Brink 2014; Huizer 2015.

2

Gazenbeek 2016.
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4 en 5 in deelgebied 2 en proefsleuf 6 in deelgebied 3 konden worden aangelegd (afbeelding 1.3,
voor een ligging van alle proefsleuven zie bijlage 1A).
Onderhavig rapport beschrijft de resultaten van dit proefsleuvenonderzoek. Op basis van de resultaten van dit karterend en waarderend onderzoek dient door het bevoegd gezag, de gemeente
Geldermalsen in deze, te worden 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 door de bevoegde overheid genomen selectiebesluit.

1.3

Archeologische verwachting

Het onderzochte deel van het plangebied ligt in het buitengebied direct ten noorden van de dorpskern en bestaat uit gras- en akkerland. Geologisch gezien bevindt het zich in het centrale deel
van het Rivierengebied. De ondergrond bestaat uit fluviatiele afzettingen van Holocene voorlopers van de Rijn en van de moderne Linge. Volgens de paleogeografische kaart bevindt het onderzochte deel van het plangebied zich deels op de Schaijkse stroomgordel en deels in een komgebied. Het systeem van Schaijk kende een actieve sedimentatie tussen ca. 4240 en 2630 voor
Chr. De stroomgordel van de Linge, waarvan de actieve sedimentatiefase tussen 370 en 50 voor
Chr. begon, moet gezocht worden ten oosten en ten zuiden van het onderzochte deel van het
plangebied.

Figuur 1.4
plangebied geprojecteerd op paleogeografische kaart (Van den Brink 2014, fig. 3.1). A:
meandergordel van de Linge; B: uiterwaarden van de Linge; C: Schaijkse stroomgordel; D: Deilse stroomgordel; E: Hooiblokse stroomgordel; F: komgebieden; G: plangebied.

In het Rivierengebied werd de inrichting van het landschap lang bepaald door de morfologie en
door de grondslag en vochthuishouding van de bodem. Oeverwallen en overslaggronden langs
actieve stroomgeulen werden benut voor bewoning en akkerbouw, de lager gelegen komgebie-
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den voor grasland. Binnen deze komgebieden komen echter ook hogere delen voor die deel uitmaken van een oude stroomgordel zoals de Schaijkse. Hierop kunnen bewoningssporen uit een
verder verleden worden aangetroffen.
Uit eerder in het plangebied uitgevoerd booronderzoek is gebleken dat boven en tot buiten de
Schaijkse meandergordel een vegetatiehorizont zich heeft gevormd. 3 Vegetatiehorizonten zijn
ontstaan in perioden met geringe sedimentatie, waardoor bodemvorming mogelijk was. Dergelijke
niveaus kunnen een ondergrond hebben geboden voor menselijke activiteit. In de betreffende
vegetatiehorizont zijn op enkele plaatsen archeologische indicatoren aangetroffen, die zouden
kunnen wijzen op bewoning en activiteiten vanaf het Midden Neolithicum tot in de IJzertijd. De
indicatoren zijn echter wel gevonden in het plangebied buiten de proefsleuven en op plekken
waar de vegetatiehorizont hoger gelegen is dan ter plaatse van de aan te leggen proefsleuven.
Uit het booronderzoek werd geconcludeerd dat de hoge archeologische verwachting van de te
onderzoeken deelgebieden op de archeologische beleidskaart van de gemeente Geldermalsen
onderschreven kon worden en dat de zojuist genoemde vegetatiehorizont, vooral daar waar deze
relatief hoog is gelegen, aangemerkt kan worden als een archeologisch relevant niveau. 4 Aanbevolen werd dan ook inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van proefsleuven in
de gebieden met hoge archeologische verwachting.
In de directe omgeving van het onderhavige onderzoeksgebied zijn enkele archeologisch relevante waarnemingen gedaan die hun weerslag kunnen hebben gehad op het te onderzoeken
gebied. Circa 500 m ten zuidoosten van de aangelegde proefsleuven is door de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), thans de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), een onderzoek uitgevoerd waarbij op een diepte van 0,5 tot 0,65 m -mv (dit zal
tussen circa 2,35 en 2,50 m + NAP zijn geweest) in een vegetatiehorizont nederzettingssporen
en vondsten uit de Romeinse tijd zijn aangetroffen. Deze vegetatiehorizont met archeologische
resten in situ bevond zich op de noordelijke flank van een oeverwal.5 Circa 500 m naar het noorden zijn tijdens veldkarteringen ten behoeve van de planvorming voor de Betuweroute op de
Schaijkse stroomgordel een geretoucheerde kling uit de prehistorie en aardewerk uit de Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd gevonden.6

1.4

Doel onderzoek en onderzoeksvragen

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.
De volgende specifieke onderzoeksvragen die in het PvE voor het plangebied waren opgesteld
en die door het proefonderzoek beantwoord konden worden komen in dit rapport aan de orde:
1. Wat is de geogenese van het landschap binnen het plangebied? Wijkt deze af van de
resultaten en 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?

3

Huizer 2015, 11-12 en afb. 2.

4

Huizer 2015, 13; Van den Brink 2014, afb. 3.4.

5

Hulst & de Haan1980, 42-43; Archis waarnemingen 6789, 6819 en 6889. Zie ook Van den Brink 2014, fig. 3.4.

6

Archis waarnemingen 407561, 407565 en 407563.
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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?
5. Zijn er in het plangebied archeologische waarden aanwezig? Zo ja, waaruit bestaan
deze?
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 worden aangetroffen, wat is daarvan dan mogelijk de oorzaak of oorzaken?

Figuur 1.5. Sfeerbeeld tijdens het afwerken van proefsleuf 4.

SWNL0192450, revisie D1
Pagina 11 van 24

2

2.1

Uitvoering en resultaten

Werkwijze

Het proefonderzoek is uitgevoerd conform de KNA 3.3 en het Programma van Eisen (PvE) zoals
is goedgekeurd door het bevoegd gezag.
Op en 11 en 12 mei 2016 zijn van west naar oost drie proefsleuven aangelegd, nummers 4, 5 en
6, met een breedte van 4 meter en een lengte van respectievelijk 40, 20 en 50 meter (figuur 1.3).
Met uitzondering van proefsleuf 6 is conform het PvE steeds één vlak aangelegd. De graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd met een graafmachine met gladde bak, waarbij een schaafbak is gebruikt om het aan te leggen vlak leesbaar te maken. De profielen zijn handmatig afgestoken en
geschaafd. Per proefsleuf is eerst met de machine laagsgewijs een proefgat gegraven van een
bak breed en twee bakken lang (circa 2 bij 2 m). Deze is uitgegraven totdat permanent grondwater
en/of zand werd aangetroffen. Op grond van het profiel van dit kijkgat is telkens de ontgravingstrategie van de rest van de proefsleuf bepaald.
In de kijkgaten van proefsleuven 4 en 5 kon de tijdens het booronderzoek van Huizer waargenomen middelste vegetatiehorizont waargenomen worden. 7 De top daarvan was niet-erosief afgedekt door jongere sedimenten. In deze twee proefsleuven is besloten het vlak net onder de top
van deze vegetatiehorizont aan te leggen (bijlage 2, boven). Uitgangspunt hierbij was dat juist in
de top van deze ongestoorde horizont het vondstmateriaal zou kunnen worden aangetroffen dat
als indicatie voor bewoning of gebruik zou kunnen dienen. In het westelijk deel van proefsleuf 6
is in het kijkgat op een hoger niveau een jongere vegetatiehorizont aangetroffen. 8 Hier is een
tussenvlak aangelegd, eveneens net onder de top van de horizont, alvorens verdiept is tot de
onderliggende vegetatiehorizont (bijlage 2, onder). Bij het aanleggen van zowel de kijkgaten als
de vlakken is de bodem telkens intensief met een metaaldetector onderzocht.
In proefsleuf 4 is het volledige profiel langs de zuidelijke lange zijde gedocumenteerd. Omdat de
bodemopbouw in deze en ook in de volgende proefsleuf extreem homogeen bleek te zijn, met
nauwelijks variaties in het verticale vlak of de dikte van de horizonten, en er bovendien geen
sporen waren aangetroffen, is in overleg met de adviseur archeologie van de gemeente Geldermalsen besloten dat de profielen van de proefsleuven 5 en 6 met kolommen gedocumenteerd
konden worden (bijlage 3). Voor het fysisch geografisch onderzoek zijn twee van de kolommen
door middel van een boring verlengd tot in het (bedding)zand (bijlage 4).

2.2

Fysische geografie

Het westelijke deel van het nu met proefsleuven onderzochte deel van het totale plangebied ligt
op de afzettingen van de stroomgordel van Schaijk. Het oostelijke deel ligt in komgebied erbuiten.9 Deze rivierloop was actief van circa 4244 tot 2635 voor Chr. en op de afzettingen zijn dan

7

Huizer 2015, 11 en afb. 2.

8

Vgl. Huizer 2015, 11 en afb. 2, boring 19.

9

Van den Brink 2014, 6-7 en fig. 3.1.
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ook vindplaatsen uit het Midden Neolithicum tot in de IJzertijd mogelijk. De afzettingen liggen
ondiep, vanaf circa 0,8 m -mv. Zo’n 100 m ten zuiden van het nu onderzochte gebied ligt de Linge.
Deze was actief vanaf 369 à 52 voor Chr., maar de bijbehorende oeverwallen zullen vermoedelijk
pas vanaf de (Laat-)Romeinse tijd of Vroege Middeleeuwen bewoonbaar zijn geweest. Het plangebied ligt niet op de oeverwallen, maar in het komgebied van de Linge.
Bij het fysisch-geografische onderzoek is de variatie in bodemopbouw bestudeerd door de documentatie van vier kolommen, waarvan twee in proefsleuf 4 (kolommen 4-1 en 4-2) en één in elk
van de proefsleuven 5 en 6 (respectievelijk de kolommen 5-1 en 6-1). De lagen zijn beschreven
volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB 5.2). De kolommen 4-1,
5-1 en 6-1 zijn mechanisch verlengd. Hier is een verdiept deel van het vlak aangelegd, een kijkgat.
De kolommen 4-1 en 5-1 zijn vervolgens met een handboor verlengd tot in (bedding)zand. Gebruik gemaakt is van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De beschrijvingen zijn ingevoerd in het programma TerraIndex. Bij het beschrijven van de lagen in de wand en in de boringen
is gelet op de aanwezigheid van archeologische indicatoren als fragmenten keramiek, fosfaatvlekken en brokjes houtskool en verbrande leem. Het kalkgehalte is bepaald met een 10 procent
zoutzuuroplossing.
2.2.1
Bodemopbouw
De ondergrond ter plaatse van de proefsleuven kan globaal worden onderverdeeld in twee natuurlijke pakketten en een modern antropogeen geroerd pakket dat de top van de ondergrond
vormt. Het eerste natuurlijke pakket is een dieper gelegen pakket dat fijner wordt in de hoogte,
van zand en zandige klei naar siltige klei (pakket 1). De top bestaat uit een humeuze laag die is
gevormd in een fase van geringe sedimentatie. Bij een fase van hernieuwde sedimentatie is het
tweede pakket gevormd van vooral siltige klei (pakket 2). De top is antropogeen afgetopt en opgenomen in het geroerde pakket (Figuur 2.1).
2.2.1.1
Opbouw van het pakket
De basis van pakket 1, het onderste pakket, bestaat uit lagen matig fijn tot matig grof zand met
daarop lagen zandige klei en sterk en uiterst siltige klei, die samen de bedding- en oeverafzettingen vormen. Daarop liggen komafzettingen bestaande uit zwak tot matig siltige klei. De oeveren beddingafzettingen van pakket 1 behoren tot de stroomgordel van Schaijk.
De top van de beddingafzettingen ligt het hoogst bij de meest westelijke kolom (4-1), de zandlagen bereiken daar een hoogte van 1,0 m + NAP. Bij kolom 5-1, circa 60 m naar het zuidoosten,
liggen deze een stuk dieper: het beddingzand ligt daar dieper dan de kolom reikt (onderkant kolom
op 0,08 m – NAP). De andere twee kolommen (4-2 en 6-1) zijn evenmin diep genoeg om het
beddingzand te bereiken (onderkant kolommen op 1,1 m + NAP), maar de aard van het sediment
van de basis van de kolommen maakt duidelijk dat de top van het zand hier in ieder geval dieper
ligt dan bij kolom 4-1. De kleilagen bevatten weinig zand.
De top van de oeverafzettingen komt overeen met de top van het pakket sterk of uiterst siltige
klei. Het niveau ligt het hoogst bij kolom 4-2, namelijk op 1,4 m + NAP. Bij de andere drie kolommen ligt de top op 1,3 m + NAP. In de top van het pakket is een circa 0,3 à 0,4 m dikke vegetatiehorizont gevormd in een periode dat het plangebied behoorde tot een komgebied (Figuur 1).
Vegetatiehorizont
De vegetatiehorizont bestaat vooral uit matig humeuze matig siltige klei. Het ligt op circa 0,8 à
1,0 m -mv. De variatie in hoogte ten opzichte van NAP is gering. In het uiterste oosten van proefsleuf 6 ligt de top op circa 1,65 m + NAP, in westelijke richting zakt deze een weinig naar 1,5 m
+ NAP, om vervolgens in proefsleuf 4 weer op te lopen naar 1,6 tot 1,7 m + NAP.
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Figuur 2.1: Kolom 4-1, bij een kijkgat (westelijke deel proefsleuf 4). De donkere laag rond 1,0 m beneden
maaiveld is een vegetatiehorizont die de top vormt van pakket 1.

De klei is kalkloos en erin zijn plaatvormige structuurelementen waargenomen. Ook is enige biotubatie vanuit pakket 2 vastgesteld in de vorm van wormgangen. Deze bioturbatie is dus jonger
dan de vorming van de vegetatiehorizont. In de vegetatiehorizont zijn in de kolommen en in het
vlak geen archeologische indicatoren aangetroffen als stukjes houtskool of verbrande leem. Dat
komt overeen met het eerder uitgevoerde booronderzoek (Huizer 2015). Ook toen zijn er in de
boringen tussen de Langstraat en de spoorlijn geen archeologische indicatoren in de vegetatiehorizont aangetroffen (boringen 12-20).10 Even ten oosten van de spoorlijn echter wel.
Deze later begraven bodem is gevormd onder vochtige condities, waardoor er een matig slechte
afbraak van organische stof was waardoor de accumulatie van organische stof kon plaatsvinden.
Er is bodemkundig gezien nu sprake van een Ahb-horizont. De plaatvormige structuren, de afwezigheid van een B-horizont en alleen de aanwezigheid van een C-horizont met weinig veranderd
uitgangsmateriaal duiden op een slechts geringe mate van bodemvorming waardoor er sprake
was van een poldervaaggrond. Het gebied behoorde tot een gebied dat vanwege de vochtige
bodemcondities voor bewoning en landgebruik onaantrekkelijk was. Het was vermoedelijk een
moeras.

10

Boring 16 ligt bij westelijke deel van proefsleuf 4, boring 17 bij westelijke deel proefsleuf 5 en de boringen 20 en 21 bij

proefsleuf 6.
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Referentiebeelden van het landschap ten tijde van de vorming van de vegetatiehorizont staan in
Figuren 2.2 en 2.3. De benedenloop van de Wolga, het stroomafwaarts van Volgograd gelegen
deel van de rivier,11 geeft inzicht in hoe natuurlijke laaglandrivieren eruitzien en functioneren. Dit
deel is en wordt gebruikt als een referentierivier bij natuurherstel langs de Waal. Natuurlijke komgebieden komen door de bedijking in Nederland al lang niet meer voor, maar in de benedenloop
van de Wolga nog wel. De schaal verschilt echter, maar dat maakt voor het referentiebeeld weinig
uit.12

Figuur 2.2. Referentiebeeld van een moerassig komgebied. Op de voorgrond ligt een zandige en hooggelegen oeverwal met drogere bodemcondities (benedenloop van de Wolga, Rusland; foto: Jurgen de Kramer,
augustus 2001).

Figuur 2.3: Nat deel van het komgebied waar zelfs in de zomermaanden nog water staat. Op de voorgrond
zandige, droge hooggelegen oeverafzettingen (benedenloop van de Wolga, Rusland; foto: Jurgen de Kramer, augustus 2001).

11

In Engelstalige literatuur vaak aangeduid als ‘Lower Volga River’ of ‘Volga-Akhtuba Floodplain’.

12

De hoofdgeul van de Wolga stroomafwaarts van Volgograd varieert in breedte van circa 0,7 tot 1,7 km, dat is zo’n 30 à

60 keer zo breed als de huidige (rest)geul van de Linge en zo’n 5 à 10 keer zo breed als de geul van de Waal. Met de
geulbreedte verschillen ook de dimensies van andere morfologische eenheden, zoals de komgebieden.
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Figuur 2.4: Bodem in de kom met een humeuze bovenlaag in komklei in het lage gebied van Figuur 2.2. De
vegetatie bestaat hier vooral uit zeggen (benedenloop van de Wolga, Rusland; foto: Jurgen de Kramer,
augustus 2001).

Figuur 2.2 toont de zandige oeverwal op de voorgrond, met een afwijkende, drogere vegetatie.
In het laaggelegen deel groeien veel zeggen, riet en bomen als wilg. Vooral in het voorjaar en in
de winter kan dit gebied geregeld overstromen. Figuur 2.4 toont de bodem in de kom, waarbij net
als in Geldermalsen sprake is van een donkere humeuze Ah-horizont in komklei. Figuur 2.3 toont
een beeld zoals dat in een eerder stadium voor kan zijn gekomen, namelijk delen van de kom
met stagnerend open water door het hele jaar heen (ook in de zomermaanden).
Restgeulen
Bij kolom 5-2 ligt in pakket 1 vanaf circa 2,2 m -mv (lager dan circa 0,1 m + NAP) de humeuze
opvulling van een restgeul van de stroomgordel van Schaijk. De opvulling bestaat uit humeuze
lagen zandige kei op humeuze uiterst siltige klei. De boring reikte alleen tot in de top van de
opvulling, zodat de diepte van de beddingafzettingen hier onbekend is. Op de opvulling van de
restgeul ligt een circa 0,7 m dik pakket zandige kleien, dat daar dikker is dan bij kolom K4-1, maar
er wel op lijkt en tegelijkertijd gevormd zal zijn. De oostelijke begrenzing van de restgeul is niet
vastgesteld. Op basis van de gegevens van het booronderzoek van Huizer (2015) kan worden
verwacht dat proefsleuf 6 ten oosten van de restgeul ligt. In de boringen uit het vooronderzoek
zijn de restgeulafzettingen niet aangetroffen, vermoedelijk omdat het een smalle geul was en de
boringen er aan weerszijden net buiten zijn geplaatst of eventueel omdat de boringen daarvoor
niet diep genoeg reiken. Direct ten westen van proefsleuf 5 tot aan de Langstraat situeert Huizer
(2015) wel twee andere restgeulen (boringen 11-15), waarvan de meest westelijke de jongste zal
zijn omdat de restgeulvullingen daar het hoogst reiken.
2.2.1.2
Opbouw van pakket 2
Bij het actief worden van de Linge is de vegetatiehorizont in de top van pakket 1 begraven geraakt. De huidige dikte van pakket 2, het afdekkende pakket, is circa 0,5 m. Er was sprake van
een fase met een hernieuwde sedimentatie. Eerst werden op de humeuze kleilaag oeverafzettingen gevormd als zandlaagjes en lagen zandige klei of uiterst siltige klei. De sedimentatiesnelheid
zal aanvankelijk aanzienlijk zijn geweest, want de zandlaagjes zijn na afzetting slechts deels gebioturbeerd geraakt. De tijd was te kort voor een volledige omwerking. Ook hier is sprake van het
fijner worden van de sedimenten in de hoogte. In proefsleuf 6 komt in de intacte top van pakket
2 een circa 0,1 m dikke vegetatiehorizont voor die is gevormd in komklei, het is een donkere laag
matig humeuze matig siltige klei (Figuur 2.5). De top ervan ligt op circa 2,1 m + NAP en rond 0,5
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m -mv (kolom 6-1). Ten westen van proefsleuf 6 was deze laag vermoedelijk oorspronkelijk ook
aanwezig, maar is die laag door een moderne aftopping opgenomen in het geroerde en deels
opgebrachte pakket. De vegetatiehorizont was mogelijk aanvankelijk dikker dan 0,1 m. De top
lijkt te zijn aangetast door moderne biotutbatie.
Op pakket 2 ligt een modern antropogeen omgewerkt pakket, waar bij de vorming ervan aftopping
van pakket 2 plaatshad. Het geroerde pakket bestaat vermoedelijk ook uit opgebrachte grond.
Mogelijk om het oorspronkelijke reliëf in het terrein te verkleinen. De diepe bodembewerking
hangt vermoedelijk vooral samen met het voormalige gebruik als boomgaard. De intacte top van
pakket 2 is meer of minder omgewerkt door bioturbatie. Het modern geroerde pakket is kalkloos
en de gebiotubeerde top van pakket 2 is ontkalkt tot een diepte van circa 0,6 m -mv. De vegetatiehorizont die onder dit geroerde pakket in proefsleuf 6 is aangetroffen zal in het onderzoeksgebied de top van de bodem hebben gevormd vóór de veronderstelde antropogene ophoging.

Figuur 2.5: Kolom 6-1 in proefsleuf 6. Hier is sprake van een dubbele vegetatiehorizont, namelijk een die
onder de bouwvoor is gelegen in de top van pakket 2 en rond 1 m -mv in de top van pakket 1.
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2.3

Antropogene sporen en mobilia

Direct onder de moderne bouwvoor waren in proefsleuf 4 sporen te zien van het rooien van een
boomgaard, die tot enkele jaren geleden hier gestaan heeft. In de bouwvoor bevonden zich hier
en daar nog enkele houten palen van een ontmantelde afrastering.
In het oosten van het onderzochte gebied, in proefsleuf 6, is tussen de bouwvoor en de vegetatiehorizont die op de afzettingen van de Linge was gevormd een oude akkerlaag waargenomen.
Deze akkerlaag wordt in oostelijke richting volgend opgenomen in de moderne bouwvoor. Er is
geen dateerbaar materiaal in deze akkerlaag aangetroffen, maar deze moet dateren van na de
bedijking van de Linge in de volle middeleeuwen.
Onder de bouwvoor en de akkerlaag zijn geen sporen aangetroffen die duiden op menselijke
activiteit. Losse vondsten die daarop zouden kunnen wijzen zijn er al evenmin gevonden. De
enige vondst betreft een stukje onbewerkt dierlijk bot dat in de vegetatiehorizont van pakket 1 is
gevonden. Vanwege het volkomen ontbreken van elk ander spoor van antropogene activiteit mag
ervan uitgegaan worden dat dit stuk op natuurlijke wijze in deze laag is terechtgekomen.
De schaarse vondsten die zijn waargenomen op het maaiveld en in de bouwvoor bieden geen
aanwijzingen voor het gebruik van het terrein vóór de Nieuwe Tijd. Het betreffen behalve stukjes
grofkeramisch puin en sterk gefragmenteerd aardewerk enkele stukjes zeer recente metalen
voorwerpen, zoals een fietsventiel, een kroonkurk en een bout. Deze oppervlaktevondsten zijn
vanwege hun aard en conditie in het veld gedeselecteerd.

2.4

Het ontbreken van in situ gelegen archeologische resten

Het ontbreken van in situ gelegen archeologische resten zou verklaard kunnen worden door toeval of doordat deze zich beneden de ontgravingsdiepte van de proefsleuven en (verlengde) profielkolommen zouden bevinden, maar de meest waarschijnlijke verklaring wordt geboden door de
paleo-landschappelijke situatie in het onderzochte gebied.
Zowel de top van pakket 1 als die van pakket 2 is gevormd in een komgebied. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor stilstandsfasen met bodemvorming in de fining upwards sequentie
van pakket 1 en 2. Toen de oeverafzettingen werden gevormd was er sprake van geregelde
overstromingen met matig hoge tot hoge stroomsnelheden, gevolgd door een periode met lagere
stroomsnelheden waarbij steeds minder silthoudende klei werd afgezet, tot een periode met alleen komkleien. Een dergelijk paleo-milieu was niet voor bewoning geschikt. Daarvoor week men
uit naar hoger gelegen terreinen in de omgeving die daarvoor beter geschikt waren. Bij de aanleg
van de werkputten zijn er dieper in pakket 2 dan ook geen archeologische indicatoren aangetroffen en ook niet dieper in pakket 1 in de verlengde profielen (kijkgaten en boringen).
Er zijn in (de omgeving van) Geldermalsen meerdere archeologische onderzoeken uitgevoerd en
regelmatig zijn er een of meer vegetatiehorizonten met archeologische resten in situ aangetroffen.
Een voorbeeld hiervan wordt geboden door het plangebied Hondsgemet in Geldermalsen, waar
diverse in situ gelegen archeologische resten in vegetatiehorizonten zijn aangetroffen. 13 Tijdens
een in 1979 door de toenmalige ROB uitgevoerd onderzoek in het plangebied Tricht-Hoekenburg,
circa 500 m ten zuidoosten van het huidige onderzoeksgebied, zijn nederzettingssporen en vondsten uit de Romeinse tijd in een vegetatiehorizont gevonden. 14 Een cruciaal verschil met onder-

13

Van Renswoude 2006.

14

Hulst & de Haan1980, 42-43.
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havig onderzoeksgebied is dat in deze gevallen de vegetatiehorizonten in een pakket oeverafzettingen zijn ontwikkeld en niet in een pakket komafzettingen. Juist deze hoger gelegen oeverafzettingen waren na de stop van de sedimentatie een voor bewoning aantrekkelijk gebied doordat
deze door de hoge ligging weinig meer overstroomden.15
Iets anders was de situatie in het plangebied De Plantage in de gemeente Geldermalsen. 16 Hier
zijn in situ archeologische resten aangetroffen in oeverafzettingen die later na een tijdelijke stilstandfase door overstromingen weer zijn bedekt. In de bedding- en oeverafzettingen van zowel
pakket 1 als pakket 2 is een dergelijk stilstandsniveau niet aangetroffen.
Een vegetatiehorizont kan ook gevormd zijn buiten een stroomgordel op crevasseafzettingen (sedimenten die zijn gevormd bij een oeverwaldoorbraak tijdens een hoge rivierafvoer). Dit is het
geval in het grote plangebied van De Bogen bij Geldermalsen. 17 Een mooi voorbeeld binnen dit
plangebied is vindplaats 31, een deel van een woonplaats/boerenerf uit de overgangsperiode laat
neolithicum-vroege bronstijd18. Deze nederzetting was gelegen op de hoogste delen van een crevasseafzetting. Het aangetroffen vondstmateriaal is afkomstig uit het onderste deel van de licht
zandige komklei dat deze crevasse afdekt, en waarin zich een vegetatiehorizont heeft gevormd.
De locatiekeuze is hier bepaald door de hogere ligging van de crevasseafzettingen ten opzichte
van het omliggende landschap.
Bij de vorming van de vegetatiehorizont van pakket 2 behoorde het onderzoeksgebied tot het
komgebied van de Linge. Het zal in deze periode (vanaf de (laat)Romeinse tijd en vroege middeleeuwen) een voor bewoning en landgebruik onaantrekkelijk gebied zijn geweest. De top van
pakket 2 in het onderzoeksgebied ligt lager dan het maaiveld van de historische, middeleeuwse
kern van Tricht en voor de bouw van het nabijgelegen voormalige versterkte huis Crayenstein
was het noodzakelijk een heuvel op te werpen (Laan van Crayenstein 77).
Vindplaatsen liggen daar waar de oeverafzettingen (zandige klei) hoog liggen. Verder worden de
vindplaatsen ook duidelijk gekenmerkt door een vondstlaag met archeologische indicatoren. Indien in onderhavig plangebied een vondstlaag aanwezig zou zijn, zou die in pakket 2 zijn herkend
bij het ontgraven van de sleuf of in het profiel (in de kolommen) en in pakket 2 in de verlengde
kolommen. Dat is echter niet het geval.

15

Bijlage 1B: vgl. de lage ligging van het thans onderzochte deel van het plangebied met dat van de wijk Hoekenburg

waar in 1979 Romeinse nederzettingssporen zijn aangetroffen in een hoger gelegen vegetatiehorizont.
16

Jezeer & Verniers 2012.

17

Jongste & Smits 1998.

18

Schoneveld & Gehasse 2001
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3.1

Conclusies en advies

Beantwoording onderzoeksvragen

Het thans uitgevoerde proefsleuvenonderzoek heeft geen in situ archeologische vindplaats(en)
opgeleverd. Hierdoor kunnen onderzoeksvragen 8 tot en met 21 uit het PvE niet beantwoord
worden.19 De onderzoeksvragen die wel beantwoord konden worden (1 tot en met 7, zie ook
paragraaf 1.4 hierboven) zijn de volgende:
1. Wat is de geogenese van het landschap binnen het plangebied? Wijkt deze af van de
resultaten en de daarop gebaseerde interpretatie van het eerder uitgevoerde booronderzoek?
De diepere ondergrond binnen het onderzochte deel van het plangebied bestaat uit bedding-, oever- en restgeulafzettingen van de Schaijkse stroomgordel waarop komafzettingen zijn gevormd waarin door bodemvorming zich een donkere vegetatiehorizont
vormde. Na deze periode van relatieve rust heeft hernieuwde sedimentatie plaatsgevonden door het actief worden van de Linge, wat zich uit in de vorming van wederom oeverafzettingen, die na verloop van tijd over zijn gegaan in komafzettingen. De top van deze
laatste afzettingen is grotendeel antropogeen afgetopt. De resultaten van het proefsleuvenonderzoek wijken niet af van die van het daaraan voorafgaande 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?
In de laaggelegen komgebieden zal het hele jaar door stagnerend open water hebben
gestaan met als gevolg een aquatische, natte of vochtige bodem. Sporen van een dergelijk milieu zijn zowel tijdens het booronderzoek als tijdens het proefsleuvenonderzoek
aangetroffen in de vorm van twee vegetatiehorizonten die zich gevormd hebben in de
komklei tijdens perioden van geringe sedimentatie. Deze bodems zijn gevormd onder
vochtige condities, wat te zien is aan de matig slechte afbraak van organische stof, het
was vermoedelijk een moeras. Dergelijke condities vormen een beperking voor een antropogeen gebruik van het landschap.
3. Wat is de bodemkundige opbouw binnen het plangebied?
De bodem kan worden opgedeeld in twee natuurlijke pakketten en een antropogeen geroerd pakket. Het oudste natuurlijke pakket verfijnt naar boven toe van zand en zandige
klei naar siltige klei, in de top hiervan is onder vochtige condities een Ahb-horizont gevormd: een begraven en ongestoorde vegetatiehorizont waarin accumulatie van organische stof kon plaatsvinden. De plaatvormige structuren, de afwezigheid van een B-horizont en alleen de aanwezigheid van een C-horizont met weinig veranderd uitgangsmateriaal duiden op een geringe mate van bodemvorming waardoor er sprake was van een
19

Gazenbeek 2016, 16-17.
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poldervaaggrond. Deze Ahb-horizont is begraven door het tweede natuurlijke pakket met
eveneens een verfijning naar boven toe. Daar waar de top van dit pakket intact is, komt
een tweede vegetatiehorizont voor, gevormd in vergelijkbare condities als de eerste.
Deze bodem is grotendeels door moderne aftopping opgenomen in het geroerde en deels
opgebrachte moderne pakket.
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?
De top van het tweede natuurlijke pakket is grotendeels door een moderne aftopping
opgenomen in het geroerde en deels opgebrachte moderne pakket. Alleen in het westelijke deel van proefsleuf 6 was de top in de vorm van een vegetatiehorizont nog deels
intact. De verstoring is veroorzaakt door egalisatie en het gebruik als akker / boomgaard.
Er heeft tevens verstoring in de top van het bovenste natuurlijke pakket plaatsgevonden
door bioturbatie vanuit het moderne pakket. De verstoringen reiken tot circa 0,6 m -mv.
5. Zijn er in het plangebied archeologische waarden aanwezig? Zo ja, waaruit bestaan
deze?
Er zijn binnen het door proefsleuven onderzochte deel van het plangebied geen archeologische waarden aangetroffen. Deze kunnen op grotere diepte en elders in het nog niet
onderzochte deel van het totale plangebied echter wel aanwezig zijn. In theorie zijn twee
niveaus aanwezig waar archeologische waarden in kunnen zitten, namelijk de top van
het onderste pakket natuurlijke afzettingen, vanaf de onderste vegetatiehorizont, en
vanaf de top van het bovenste pakket, direct onder de bouwvoor of de bovenste vegetatiehorizont (westelijk deel proefsleuf 6). De kans op archeologische in situ gelegen archeologische waarden in de top van beide pakketten is echter laag door de voormalige
vochtige en voor bewoning onaantrekkelijke bodemcondities als gevolg van de doorgaande sedimentatie van bedding- en oeverafzettingen naar komafzettingen en daarmee
het destijds ontbreken van een voor bewoning stabiel milieu zonder overstromingen en
afzettingen.
6. Zijn er binnen het plangebied aanwijzingen voor het gebruik als akkerland of grasland?
Zo ja, waar bestaan deze dan uit?
Binnen het onderzochte deel van het plangebied zijn aanwijzingen voor het gebruik van
het terrein als akkerland, op zijn vroegst te dateren vanaf de bedijking van de Linge in de
volle middeleeuwen.
7. Indien er geen vindplaatsen worden aangetroffen, wat is daarvan dan mogelijk de oorzaak of oorzaken?
Het ontbreken van vindplaatsen kan worden verklaard doordat het onderzochte deel van
het plangebied zich bevond in een komgebied waar tot de bedijking van de Linge in de
volle middeleeuwen sprake was een permanent nat tot vochtig milieu.
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3.2

Verwachting

Hoewel de proefsleuven geen archeologische resten hebben opgeleverd, kan dit proefonderzoek
geenszins indicatief zijn voor de nog niet onderzochte deelgebieden in het totale plangebied.
Hoewel de variatie ten opzichte van NAP gering is, lopen beide in de proefsleuven waargenomen
vegetatiehorizonten op in oostelijke richting. Dit sluit aan op de oostelijk van de proefsleuven
gelegen Deilse stroomgordel en de meandergordel van de Linge met daarop de hoger gelegen
historische kern van Tricht en de in 1979 aangetroffen nederzettingssporen in de wijk Hoekenburg. De afstand tussen deze locaties en de oorspronkelijk voor het oostelijke deel van deelgebied 3 en deelgebied 4 geplande proefsleuven is slechts gering. Dat met de oplopende hoogte
de archeologische verwachting toeneemt lijkt te worden bevestigd door archeologische indicatoren in de vorm van gebiedsvreemde grindjes die tijdens het in 2015 uitgevoerde booronderzoek
in het oostelijk deel van deelgebied 3 zijn aangetroffen.
Conform de bevindingen van het booronderzoek tonen de profielen van de proefsleuven dat de
vegetatiehorizont op de Schaijkse afzettingen niet alleen in oostelijke richting oploopt maar ook
in westelijke. In deelgebied 1, dat zich grotendeels op de Schaijkse stroomgordel bevindt, zijn
daar waar deze vegetatiehorizont het hoogst ligt in een boring eveneens archeologische indicatoren in de vorm van houtskoolspikkels aangetroffen. Deze kunnen echter behalve een antropogene ook een natuurlijke oorsprong hebben of van elders zijn aangevoerd zodat deze niet per se
hoeven te duiden op een archeologische vindplaats. Ter plaatse van de voor deelgebied 5 geplande, dicht bij de oude kern van Tricht en de Romeinse nederzettingssporen in de wijk Hoekenburg gesitueerde proefsleuven bevinden zich direct onder de bouwvoor hoog gelegen oeverafzettingen van de Linge. Dergelijke hoger en droger gelegen delen zijn archeologisch kansrijker
dan het lager gelegen en nattere komgebied waar de thans onderzochte proefsleuven waren
gelegen. Hier is in het booronderzoek weliswaar geen vegetatiehorizont aangetroffen, maar dit
hoeft niet te betekenen dat er geen kans bestaat archeologische sporen en/of vondsten aan te
treffen.

3.3

Selectieadvies

De zone die door middel van proefsleuven is onderzocht maakt deel uit van een groter plangebied. Het nu onderzochte deel is aangemerkt als niet behoudenswaardig, en kan dus worden
vrijgegeven voor ontwikkeling zonder het nader archeologisch te onderzoeken. Het voorliggend
onderzoek is alleen geldig voor het onderzochte deel van het (paleo)landschap. Op basis van het
fysisch geografisch onderzoek wordt geconcludeerd dat het onderzocht gebied in vermoedelijk
het laagste deel van een komgebied ligt, en dat het terrein zowel naar het westen als het oosten
oploopt. De mogelijke aanwezigheid van archeologische vindplaatsen op deze hoger gelegen
delen van het landschap kan als zeer reëel worden ingeschat.
Dit selectieadvies is voorgelegd aan het bevoegd gezag in kwestie, de gemeente Geldermalsen.
Op 19 september 2016 heeft de gemeente het volgende selectiebesluit genomen:
U hebt een archeologisch onderzoek laten verrichten en hierover een rapport laten opstellen:
"Archeologisch onderzoek spooromgeving Geldermalsen, proefsleuven onderzoek fase 1, SWAR
archeologische rapporten 2041, door R.P.J. Kloosterman en J. de Kramer". De gemeente Geldermalsen is verantwoordelijk voor een goede omgang met waardevolle archeologie en heeft op
basis van dit rapport een besluit genomen of nog nader archeologisch onderzoek nodig is.

SWNL0192450, revisie D1
Pagina 22 van 24

Conclusies en advies

Selectiebesluit
Op basis van bovenstaand rapport kan het plangebied vrij gegeven worden voor wat betreft archeologie. We onderschrijven de conclusies die in het rapport staan volledig. Indien bij de graafwerkzaamheden toch archeologische vondsten gedaan worden, moet dat uiteraard gemeld worden cf. erfgoedwet (§ 5.4. Meldingsplicht archeologische toevalsvondst Artikel 5.10.).

Figuur 3.1. Begin aanleg proefsleuf 5. Op de achtergrond de Intercity Heerlen – Schiphol, vertrektijd 16.09
uit ‘s-Hertogenbosch.
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Bijlage 1

Ligging plangebied en proefsleuven
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A: overzicht van het plangebied en de te onderzoeken deelgebieden. Rood: plangebied; blauw: te onderzoeken deelgebieden; wit: aan te leggen proefsleuven; oranje cirkel:
locatie van de Romeinse nederzettingssporen gevonden tijdens in 1979 door de ROB uitgevoerd proefonderzoek in de wijk Tricht-Hoekenburg.
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Bijlage 1 : Ligging plangebied en proefsleuven

B: uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Zwart omcirkeld is de locatie van de proefsleuven 4, 5 en 6. Bron: http://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
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Bijlage 2

Vlakken
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Bijlage 2 : Vlakken

Overzichtsfoto’s van proefsleuven 4 (links) en 5 (rechts) met in het vlak de vegetatiehorizont op de Schaijkse afzettingen. Foto’s naar het oosten.
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Bijlage 2 : Vlakken (Vervolg 1)

Links: overzichtsfoto van het tussenvlak van proefsleuf 6 met in het westelijke deel de vegetatiehorizont op de afzettingen van de Linge, foto naar het westen.
Rechts: overzichtsfoto van proefsleuf 6 met in het vlak de vegetatiehorizont op de Schaijkse afzettingen. Foto naar het oosten.
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Bijlage 3

Profielen
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Bijlage 3 : Profielen

Profielen en profielkolommen van proefsleuven 4, 5 en 6. Voor de positie van de profielen zie figuur 1.3.

SWNL0192450, revisie D1

Bijlage 3 : Profielen

Bijlage 4

Boorkolommen
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Bijlage 4 : Boorkolommen
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