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Samenvatting 
 

 

 

 

BAAC bv heeft een archeologisch inventariserend veldonderzoek met behulp van 

boringen (karterende fase) uitgevoerd in het plangebied Groenewoudseweg 18 

te Cothen.  

 

Aanleiding voor het onderzoek is het plan hier een nieuw gebouw te realiseren. 

Uit een voorgaand onderzoek blijkt dat het plangebied op de stroomgordel van 

de Kromme Rijn ligt. Gezien de ouderdom van de fluviatiele afzettingen van de 

meanderende geul binnen het plangebied en de huidige bekende 

vondstverspreiding, heeft het plangebied een hoge verwachting op het 

aantreffen van archeologische resten vanaf de eerste helft van de vroege 

middeleeuwen C (620 na Chr.) tot en met de nieuwe tijd B (1850 na Chr.). 

 

Er is middels het karterende booronderzoek (10 boringen) een goed beeld 

verkregen van de geomorfologische opbouw en de bodem intactheid binnen het 

plangebied. Het plangebied ligt op een iets lagere randzone van een 

kronkelwaardrug op de stroomgordel. Als gevolg hiervan is de kans op de 

aanwezigheid van verspoelde indicatoren dan ook groter. Ook leent een wat 

lager deel van een kronkelwaardrug en een geul zich niet direct voor bewoning. 

Tevens blijkt uit dit karterende booronderzoek dat binnen het plangebied meer 

verstoringen voorkomen dan aangenomen in het voorgaande verkennende 

booronderzoek. Er is geen begraven, oude betredingshorizont (Ap-b-horizont) in 

de bodem aangetroffen. Er zijn wel wat spikkels houtskool aangetroffen in 

ondiepe lagen. Deze lagen betreffen echter plaatselijk verspoelde crevasse lagen 

in de noordelijke lage geul- en randzone. Dit houtskool is hoogstwaarschijnlijk 

van natuurlijke herkomst en van elders afkomstig en mogen derhalve niet als 

archeologische indicatoren worden beschouwd 

 

Binnen het plangebied wordt op basis van dit karterende onderzoek geen 

archeologische vindplaats vermoed. BAAC bv adviseert op basis van dit 

booronderzoek geen vervolgonderzoek voor het gehele plangebied (0,5 ha). 
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1 Inleiding 

 

1.1 Onderzoekskader 
 

In opdracht van Ecopart b.v. heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een 

archeologisch inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen 

(karterende fase) uitgevoerd in het plangebied Groenewoudseweg 18 te Cothen. 

Aanleiding voor het onderzoek is het plan om hier een nieuw gebouw te 

realiseren. De minimale bodemverstoring bij de realisatie van de nieuwbouw is te 

verwachten tot in de C-horizont van de bodem, waarbij een gerede kans bestaat 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord of vernietigd 

worden. De nieuwbouw (schuur) wordt niet onderkelderd. 

 

De uitvoering van het karterende booronderzoek is gebaseerd op de resultaten 

van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase).
1
 

De uitvoering van dit onderzoek komt voort uit de specifieke verwachting voor 

vindplaatsen vanaf de vroege middeleeuwen C (620 na Chr.) tot en met de 

nieuwe tijd B (1850 na Chr.). 

In dit rapport zijn de resultaten van het karterende booronderzoek beschreven. 

Op basis van deze resultaten worden aanbevelingen gedaan voor eventueel 

vervolgonderzoek. 

 

Door middel van het inventariserend karterend booronderzoek wordt 

aanvullende informatie vergaard over de intactheid van de bodemopbouw en 

eventueel aanwezige archeologische resten en/of vindplaatsen in het plangebied. 

Het inventariserend veldonderzoek heeft als doel het toetsen c.q. bijstellen van 

het verwachtingsmodel zoals dat is opgesteld na het bureauonderzoek en 

verkennende veldonderzoek. Op basis van de resultaten van het booronderzoek 

wordt een selectieadvies opgesteld voor (delen van) het plangebied over het 

mogelijk vervolgtraject.  

 

Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het Plan van 

Aanpak
2
 te worden beantwoord: 

 

▪ Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact? 

▪ Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig? Zo ja, wat is de aard 

en datering van de ze resten en wat is de verspreiding hiervan? 

▪ In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek 

nodig en zo ja, in welke vorm? 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

versie 3.2
3
  en het onderzoeksspecifieke Plan van Aanpak. 

                                                      
1
 Pepers 2012. 

2
 Bergman & Emaus 2012. 

3
 CCVD 2010. 
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1.2 Ligging van het gebied 

Het plangebied ligt buiten de bebouwde kom ten noordwesten van Wijk bij 

Duurstede en ten zuidoosten van Cothen. Het plangebied grenst aan de 

noordoostzijde tegen het huidige bebouwde deel van het perceel. Het 

plangebied en de directe aangrenzende delen van het perceel bestaan uit een 

boomgaard. De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 0,5 ha. In figuur 

1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1 Ligging van het plangebied in het buitengebied van Cothen.4 

  

                                                      
4
 ANWB 2004. 
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1.3 Administratieve gegevens 

Provincie: Utrecht 
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Kadastrale gegevens Gemeente Wijk bij Duurstede, sectie F, nr. 
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2
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Bevoegde overheid: Mevr. W. Norg 
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Karel de Grotestraat 30 

3962 CL Wijk bij Duurstede Gemeente Wijk 

bij Duurstede 

Deskundige namens bevoegde 

overheid: 

Mevr. H. van den Ende 

Omgevingsdienst regio Utrecht 

Beheer documentatie: Bibliotheek Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed en archief BAAC bv. 

Uitvoerder: BAAC bv, vestiging Deventer 

Postbus 2015 

7420 AA Deventer 

tel. 0570-670055 

Projectleider: Ir. F.R.P.M. Miedema 

f.miedema@baac.nl   
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2 Vooronderzoek 

 

2.1 Inleiding 

Het archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek voor het 

plangebied Groenewoudseweg 18 te Cothen is eerder door BAAC uitgevoerd.
5
 

Hieronder volgt een beknopte samenvatting van het vooronderzoek en een 

herhaling van het verwachtingsmodel. Voor een uitgebreide beschrijving van het 

vooronderzoek wordt verwezen naar het desbetreffende rapport.  

2.2 Archeologische verwachting 

Het plangebied ligt midden op de stroomgordel van de Kromme Rijn Gezien de 

ouderdom van deze fluviatiele afzettingen binnen het plangebied, van 1050 voor 

Chr. tot 1122 na Chr., kunnen hier archeologische waarden aanwezig zijn vanaf 

de late bronstijd tot nieuwe tijd.  

 

Volgens Berendsen
6
 en de huidig bekende vondstverspreiding

7
 binnen deze 

stroomgordel werd het gebied pas vanaf de (late) ijzertijd en later goed 

bewoonbaar. Echter het meanderen van de riviergeul van de Kromme Rijn ging 

hier tot in het begin van de late middeleeuwen in noordoostelijke richting door. 

Pepers verwacht dan ook dat zich de meanderende geul zich rond 620 na Chr. tot 

930 na Chr. (vroege middeleeuwen B) ter plekke van het plangebied ligt.
8
 Dit 

komt overeen met de vondstverspreiding. IJzertijd en Romeinse vondsten 

bevinden zich alleen ten zuidwesten van het plangebied, terwijl ter hoogte van 

het plangebied vondsten uit de tweede helft van de vroege middeleeuwen C en 

later bekend zijn. Dichter noordoostelijk bij de huidige riviergeul worden de 

vondsten steeds jonger: late middeleeuwen (LME) tot nieuwe tijd (NT). 

 

Voor het plangebied geldt daarom een hoge verwachting op het aantreffen van 

archeologische resten vanaf de eerste helft van de vroege middeleeuwen C (620 

na Chr.) tot en met de nieuwe tijd B.
9
 Oudere vondsten en/ restanten  van de 

oudere Houten-stroomgordel zijn namelijk door de jongere Kromme Rijn 

stroomgordel geërodeerd.  Het plangebied ligt op een lagere randzone van een 

plaatselijke rivierhoogte (oeverwal of meanderrug) van de stroomgordel (figuur 

2.1). Het plangebied ligt op ongeveer twee kilometer ten noordwesten van de 

vroegmiddeleeuwse historische kern van Wijk bij Duurstede.  

 

                                                      
 
6
 Berendsen & Stouthamer 2001. 

7
 Archis-II 2012. 

8
 Pepers 2012. 

9
 Aangepaste interpretatie BAAC 2012. 
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Jonge archeologische resten worden niet verwacht aangezien op historisch 

kaartmateriaal zichtbaar is dat het plangebied vanaf het begin van de 19
e
 eeuw 

onbebouwd was en in gebruik als bouwland.  

 

Tijdens het veldonderzoek zijn in de vier geplaatste boringen in de A- en AC-

horizont spikkels houtskool en een enkel fragment aardewerk of hutteleem 

aangetroffen (niet verzameld). Daaronder zijn zowel oeverafzettingen als 

beddingafzettingen aangetroffen. De oeverafzettingen waren in het verleden 

aantrekkelijke vestigingsplaatsen. In het verkennende booronderzoek zijn geen 

of weinig aanwijzingen aangetroffen dat de bodem verstoord is.  

 

 
Figuur 2.1 Hoogteligging van het plangebied op een lagere randzone van een 

rivieroeverwal  of meanderrug van de stroomgordel .10 De meandergordel heeft een grillig 

verloop, mogelijk betreffen de gele oostelijke hoogten restanten van middeleeuwse 

meanderruggen. De groene laagten zouden meandergeulen kunnen zijn. 

 

De hoge archeologische verwachting op het aantreffen van resten vanaf de 

periode de eerste helft van de vroege middeleeuwen (620 na Chr.) tot en met de 

nieuwe tijd B (1850 na Chr.) blijft conform de verwachting uit het 

bureauonderzoek
11

 gehandhaafd.  

 

                                                      
10

 AHN 2012. 
11

 Pepers 2012. 
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3 Inventariserend veldonderzoek 

 

3.1 Werkwijze 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van 

het bureauonderzoek van voorgaande verkennende onderzoek.
12

 Hierbij is de 

tijdens het bureauonderzoek opgestelde archeologische verwachting in het veld 

getoetst. Bij dit inventariserend veldonderzoek (karterende fase) is het 

plangebied Groenewoudseweg 18 te Cothen gekarteerd op archeologische 

indicatoren en onderzocht op de geomorfologische, geologische en 

bodemkundige karakteristieken.  

 

Ook geeft het booronderzoek informatie over het intact zijn van de bodem en 

daarmee informatie over de gaafheid van een eventuele archeologische 

vindplaats. Aan het maaiveld zichtbare kansrijke locaties zijn in het veld bepaald. 

Indien van toepassing heeft naast het booronderzoek een veldverkenning 

plaatsgevonden.  

Vanwege de hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit 

de vroege middeleeuwen tot nieuwe tijd is een karterend booronderzoek 

uitgevoerd volgens standaardmethode B1.
13

 Hierbij wordt er van uitgegaan dat 

eventuele archeologische vindplaatsen (nederzettingsterreinen) zich kenmerken 

door de aanwezigheid van een archeologische laag met fragmenten aardewerk, 

verbrand leem en houtskool in een “vuile laag” (Ap-b-horizont). Met deze 

methode worden gemiddeld 20 boringen per hectare verricht met een 

edelmanboor met diameter van 12 cm. De boringen zijn vanaf 120 cm –mv 

doorgezet met een guts met een diameter van 3 cm. In het plangebied zijn zo 10 

boringen geplaatst. De boringen zijn uitgevoerd tot een maximale diepte van 300 

cm -mv. De boringen zijn verricht in een verspringend grid van 20x25 m. Een 

dergelijk grid is ruim voldoende om eventuele vindplaatsen uit de (vroege) 

middeleeuwen te kunnen karteren. 

 

Op de aanwezige boomvoetstroken onder de vruchtbomen, waar de 

vondstzichtbaarheid goed is, is een oppervlaktekartering uitgevoerd in de vorm 

van een extensieve oppervlaktekartering. Doel van deze oppervlaktekartering is 

het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van archeologische indicatoren 

aan het oppervlak. Hierdoor kan snel een indruk worden gekregen van de 

aanwezigheid en verbreiding van een mogelijk archeologische vindplaats. Voor 

de oppervlaktekartering is een extensieve kartering uitgevoerd in verband met 

middelhoge archeologische verwachting. Hierbij is om de 10 m een baan over de 

boomgaard belopen.  

 

De locaties van de boringen zijn ingemeten met meetlinten en vervolgens 

gekoppeld aan het RD-grid. De hoogteligging ten opzichte van NAP is uit het 

                                                      
12

 Pepers 2012. 
13

 SIKB 2010. 
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Actueel Hoogtebestand Nederland gehaald.
14

 De bodemlagen zijn lithologisch
15

 

en bodemkundig
16

 beschreven. 

 

De grondmonsters zijn verbrokkeld en versneden en met het oog geïnspecteerd 

op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. Archeologische indicatoren 

kunnen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een archeologische 

vindplaats ter plaatse of in de nabijheid van de betreffende boring(en). Deze 

indicatoren bestaan bijvoorbeeld uit aardewerk, verbrande huttenleem, 

vuursteen, metaal, houtskool en al dan niet verbrand bot.  

 

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op 29 juni2012. In navolgende 

paragrafen worden de resultaten van het veldonderzoek beschreven. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een archeologische interpretatie. De locaties van 

de boringen staan samen met de aangetroffen geomorfologie weergegeven op 

de boorpuntenkaart (figuur 3.2). De boorbeschrijvingen bevinden zich in bijlage 

2. 

3.2 Veldwaarnemingen 

Het plangebied heeft een heel licht reliëf, waarbij de noordelijke hoek van het 

plangebied licht lager ligt dan de rest van het plangebied. Er waren aan het 

maaiveld onder de bomen geen aanwijzingen zichtbaar die zouden kunnen 

duiden op de aanwezigheid van archeologische resten in de bodem. In figuur 3.1 

is een zicht op het plangebied weergegeven.  

   

  

Figuur 3.1 Overzicht van het plangebied (28-06-2012). De beide foto’s tonen het plangebied 

met de vele fruitbomen en paden . Onder de paden bevinden zich diepe irrigatie-

toevoerbuizen. 

 

3.3 Karterend booronderzoek 

3.3.1 Lithologie en bodemopbouw 

Uit het karterende booronderzoek (figuur 3.1 en bijlage 2, 10 boringen) is een 

goed beeld gekregen van de geomorfologie en bodem en de verspreiding van de 

eventuele archeologie. Het plangebied bestaat uit een noordelijke 

kronkelwaardgeul, een randzone en een hoge, zuidelijke kronkelwaardrug. Alle 

geomorfologische eenheden zijn afgedekt met een oeverpakket met klei van 

wisselende dikte. Binnen dit pakket oeverwalafzettingen zijn lokaal crevasse-

                                                      
14

 AHN 2012. 
15

 NEN 1989. 
16

 De Bakker en Schelling 1989. 



 

17      

afzettingen aangetroffen.  Alle aangetroffen afzettingen zijn geologische nog 

vrij jong, aangezien ze allen kalkrijk zijn. 

 

 
Figuur 3.2 Boorpuntenkaart 

 

De kronkelwaardgeul 

Ter plekke van de noordelijke boring 1 (figuur 3.2) is een afgedekte geulvulling 

aangeboord. Onder een 1,90 m dik, wisselend pakket met zand en klei 

(oeverafzettingen)  bevindt zich een humeuze, zandige geulbedding. Deze 

geulbedding gaat op een diepte van 2,85 m-mv over in grindig beddingzand. 

Kronkelwaardgeulen zijn in een meanderende kronkelwaard meestal halve 

maans. Dit is mogelijk tevens binnen en buiten het plangebied het geval. 

 

De randzone 

Ter plekke van de boringen 2 en 4 bevindt zich de iets hogere randzone van de 

noordelijke geul. De bovenste 2 m bestaat uit een wisselend pakket met zand- en 

kleilagen (oeverafzettingen). Vanaf circa 2 m diepte gaat dit oeverpakket over in 

verspoeld beddingzand van de geul, dat op 2,20 tot 2,70 m – mv sterk grindig 

wordt. 
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De kronkelwaardrug 

Ter plekke van de boringen 3, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 bevindt zich, onder een 60 cm tot 

140 cm pakket met voornamelijk kleirijke oeverafzettingen, een zandige, grindige 

kronkelwaardrug. De kronkelwaardrug kent een fining-up sequence, dat wil 

zeggen dat het beddingzand naar boven fijner wordt. Ter plekke van boring 3 

bevindt zich de top van de grindige bedding het hoogst op 150 cm –m (3,10 m + 

NAP). In boring 10 bevindt het grind zich op 1,80 m +NAP. 

 

Crevasse-afzettingen 

Binnen de oeverwalafzettingen die alle hierboven beschreven eenheden afdekt, is 

op twee plaatsen (boringen 1 en 2) een afwijkend pakket afzettingen 

aangetroffen op dieptes tussen respectievelijk 50 tot 70 cm-mv en 100 tot 150 cm-

mv. Het sediment is hier ofwel veel zandiger dan de oeverwalafzettingen, ofwel 

het bevat dunne zandlagen. Dit duidt op een hoger energetisch afzettingsmilieu. 

Dit sediment is derhalve geïnterpreteerd als crevasse-afzettingen. Een crevasse 

bestaat veelal uit zandige afzettingen die als gevolg van een natuurlijke 

oeverwaldoorbraak zijn afgezet. Een dergelijk doorbraak gaat met enig 

(natuur)geweld gepaard. Crevasses kunnen archeologisch gezien van belang zijn, 

aangezien het zandige lichaam van de crevasse na verloop van tijd wat hoger in 

het landschap gelegen is als gevolg van differentiële inklinking.   

3.3.2 Bodemverstoringen 

Ter plekke van zeven boringen (nrs. 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 ) bestaat de bouwvoor uit 

30-35 cm  uiterst siltig zand of klei (Ap-horizont). Daaronder bevindt zich een 20 

tot 25 cm dikke, recent verstoorde A/C-horizont. Men verzorgt en vervangt hier 

volgens de historische Bonnekaart
17

 al circa 100 jaar fruitbomen. Dit heeft al deze 

verstoringen veroorzaakt. Alleen ter plekke van de boringen 2, 3 en 9 is de 

verstoring beperkt gebleven tot de circa 35 cm dikke bouwvoor. 

De eigenaar van het fruitbedrijf verklaarde dat elke winter de wortels onder de 

fruitbomen machinaal met een circa 1 m lang mes ondergronds worden 

afgesneden. Deze ingreep dient voor een goede bovengrondse opbrengst van de 

fruitbomen. Onder alle fruitbomen zijn dus verstoringen te verwachten als gevolg 

van dergelijke werkzaamheden. Ook het machinaal frezen van boomwortels van 

te oude fruitbomen zal hebben geresulteerd in verstoringen.  Een voorbeeld van 

de diepst aangetroffen verstoring is het A/C bodemprofiel ter plekke van boring 6 

(bijlage 3). Deze boring is geplaats op het grasrijke rijpad tussen de fruitbomen. 

Op 70 cm diepte bevindt zich daar een dikke beregeningsbuis. Er zijn voor het 

uitgebreide beregeningssysteem onder alle rijpaden circa 80 cm diepe sleuven 

gegraven voor de watertoevoer voor de bomen. 

De hierboven genoemde verstoringen zijn gedurende het verkennende 

booronderzoek ook aangetroffen, maar zijn destijds geïnterpreteerd als 

verstoringen veroorzaakt door bioturbatie.
18

 Mede als gevolg van de aanvullende 

informatie van de eigenaar aangaande het afsnijden en frezen van wortels is 

tijdens het karterende veldwerk echter duidelijk geworden dat het geen 

natuurlijke verstoringen betreffen, maar antropogene verstoringen.   

3.3.3 Archeologische indicatoren 

Bij controle van het opgeboorde materiaal zijn geen relevante archeologische 

indicatoren aangetroffen. Alleen in de diepe noordelijke geulboring (bijlage 2, 

boring 1) en in de randzone van de geul (boring 2) is in een ondiepe, afgedekte 

                                                      
17

 Pepers 2012. 
18

 Pepers 2012. 
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laag een enkele spikkel houtskool aangetroffen. Deze lagen met een enkele 

spikkel houtskool betreffen natuurlijke crevasselagen (oeverwal doorbraken). Dit 

houtskool is niet meer in situ en kan zeer goed een natuurlijke oorsprong 

hebben. Houtskoolspikkels in de bouwvoor zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig 

van de 100 jaar durende periode met fruiteelt hier (verbrande stronken). 

3.4 Archeologische interpretatie 

Het plangebied bestaat uit een noordelijke kronkelwaardgeul, een rand zone en 

een hoge, zuidelijke kronkelwaardrug. Alle deze eenheden zijn afgedekt met een 

oeverwalpakket bestaande uit klei van wisselende dikte. Binnen het 

oeverwalpakket zijn ter plaatse van de boringen 1 en 2 crevasse-afzettingen 

aangetroffen.  Alle aangetroffen afzettingen zijn geologische nog vrij jong, 

aangezien ze allen kalkrijk zijn.  

Ter plekke van zeven boringen (nr.:1, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 ) bestaat de bouwvoor uit 

een circa 65 cm diep verstoorde bodem (Ap- en A/C-horizont). Ter plekke van alle 

rijpaden tussen de fruitbomen bevinden zich tevens circa 80 cm diepe sleuven met 

beregeningsbuizen. Er zijn aan het oppervlak en in de boringen geen relevante 

indicatoren aangetroffen. Er is geen vuile laag aangetroffen met houtskool, 

fosfaat en aardewerk. De lagen met een enkele spikkel houtskool bevinden zich 

in de geul- en randzone van het plangebied. De herkomst van deze 

houtskoolspikkels is hoogstwaarschijnlijk natuurlijk (natuurbrand). De spikkels 

worden beschouwd als verspoeld, aangezien ze zijn aangetroffen in crevasse-

afzettingen. Binnen het plangebied wordt op basis van dit karterende onderzoek 

geen archeologische vindplaats vermoed. 
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4 Conclusie en aanbevelingen 

 

4.1 Conclusie 

Hieronder volgt de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals gesteld in het 

Plan van Aanpak
19

: 

 

Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact? 

Het plangebied bestaat uit een noordelijke kronkelwaardgeul, een rand zone en 

een hoge, zuidelijke kronkelwaardrug. Alle deze geomorfologische eenheden zijn 

afgedekt met een oeverpakket met klei van wisselende dikte (ooivaaggrond). Alle 

aangetroffen afzettingen zijn geologisch nog vrij jong, aangezien ze allen kalkrijk 

zijn. Ter plekke van zeven boringen (nr.: 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 ) bestaat de 

bouwvoor uit een circa 65 cm diep verstoorde bodem (Ap- en A/C-horizont). Ter 

plekke van alle rijpaden tussen de fruitbomen bevinden zich tevens circa 80 cm 

diepe sleuven met beregeningsbuizen. De intactheid van de ooivaagrond is dus 

veel slechter in deze boomgaard, dan wat in het vooronderzoek was 

geconcludeerd. 

 

Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig? Zo ja, wat is de aard en 

datering van de ze resten en wat is de verspreiding hiervan? 

Er zijn geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen in de tien 

karterende boringen en aan het gekarteerde oppervlak. 

 

In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig 

en zo ja, in welke vorm? 

Er is geen begraven oude betredingshorizont in de klei aangetroffen. Er zijn wel 

wat spikkels houtskool aangetroffen in ondiepe lagen, maar dit zijn verspoelde 

crevasse lagen in de geul- en randzone. Crevasselagen ontstaan door doorbraken 

van stroomruggen en oeverwallen in perioden met hoog water.  De aangetoonde 

spikkels houtskool zijn dus niet meer in situ en kunnen stammen van bosbranden 

(natuurlijke oorzaken) of afspoelingen van hoger gelegen nederzettings-

terreinen.  Het plangebied ligt op een iets lagere rand zone van een oeverwal op 

de stroomgordel, hierdoor is de kans op afgespoelde indicatoren dan ook groter. 

Ook leent een wat lagere deel van een kronkelwaardrug en een geul zich niet 

direct voor bewoning. Tevens blijkt uit het karterende booronderzoek dat er 

meer verstoringen zijn binnen het plangebied dan aangenomen in het 

voorgaande verkennende booronderzoek. Dit is te wijten aan het huidige 

grondgebruik. In rijpaden tussen fruitbomen zijn diepe plastic irrigatiebuizen 

ingegraven. Tevens worden jaarlijks alle wortels van de fruitbomen doorsneden 

met een meter lang tractormes. Oude stronken werden uitgegraven of 

weggefreesd. Hierdoor komen binnen het plangebied diepe verstoringen voor. 

Binnen het plangebied wordt op basis van dit karterende onderzoek geen 

archeologische vindplaats vermoed. 
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4.2 Aanbevelingen 

BAAC bv adviseert op basis van het niet aantreffen van archeologische 

indicatoren en de bodemverstoringen geen vervolgonderzoek voor het gehele 

plangebied (0,5 ha). 

 

Bovenstaand advies dient beoordeeld te worden door de bevoegde overheid 

(gemeente Wijk bij Duurstede) en leidt tot een selectiebesluit. Dit betekent niet 

dat reeds gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop 

voorbereidende activiteiten.  

 

Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de 

gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen 

of resten nooit volledig worden uitgesloten in de gebieden waarvoor geen 

vervolgonderzoek wordt aanbevolen. BAAC bv wil er daarom op wijzen dat men 

bij bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van 

archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het 

aantreffen van deze waarden dient men hiervan melding te maken bij de 

Minister van OCW (in de praktijk de RCE) conform artikel 53 van de 

Monumentenwet 2007. 
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Bijlagen 
 

 

 

 

Bijlage 1 overzicht van geologische en archeologische tijdvakken  

Bijlage 2 boorbeschrijvingen 



 



Ouderdom
in jaren

Chronostratigrafie MIS Lithostratigrafie

Holoceen 1

Formaties: Naaldwijk
(marien), Nieuwkoop

(veen), Echteld (fluviatiel)

Late Dryas
(koud)

Allerød

(warm)

Vroege Dryas
(koud)

Laat-
Weichselien

(Laat-
Glaciaal)

Bølling
(warm)

2

Laat-
Pleniglaciaal

Midden-
Pleniglaciaal

3
Midden-

Weichselien

(Pleniglaciaal)

Vroeg-
Pleniglaciaal

4

5a

5b

5c

Vroeg-

Weichselien
(Vroeg-

Glaciaal)
5d

Eemien
(warme periode)

5e
Eem

Formatie

Formatie
van

Kreftenheye

Formatie
van Drente

Saalien (ijstijd) 6

Holsteinien
(warme periode)

Elsterien (ijstijd)

Formatie
van
Urk

Formatie
van Peelo

Formatie
van

Boxtel

Cromerien
(warme periode)

Pre-Cromerien

Formatie
van

Sterksel

Formatie
van

Beegden

11.755

12.745

13.675

14.025

15.700

29.000

50.000

75.000

115.000

130.000

370.000

410.000

475.000

850.000

2.600.000

Overzicht geologische en archeologische tijdvakken



Cal. jaren
v/n Chr.

14
C jaren Chronostratigrafie

Pollen
zones

Vegetatie
Archeologische

perioden

Nieuwe tijd
Vb2

Middeleeuwen

Vb1
Romeinse tijd

IJzertijd

Subatlanticum
koeler

vochtiger

Va

Loofbos
eik en hazelaar

overheersen
haagbeuk

veel cultuurplanten
rogge, boekweit,

korenbloem

IVb
Bronstijd

Subboreaal
koeler
droger IVa

Loofbos
eik en hazelaar

overheersen
beuk>1% invloed

landbouw
(granen)

Neolithicum

Atlanticum
warm

vochtig
III

Loofbos
eik, els en hazelaar

overheersen
in zuiden speelt

linde een grote rol

Boreaal
warmer

II
den overheerst

hazelaar, eik, iep,
linde, es

Mesolithicum

Preboreaal
warmer

I
eerst berk en later
den overheersend

Late Dryas LW III
parklandschap

Allerød LW II
dennen- en

berkenbossen

Vroege Dryas
open

parklandschap

Laat-
Weichselien

(Laat-
Glaciaal)

Bølling

LW I open vegetatie met
kruiden en

berkenbomen

Laat-Paleolithicum

Midden-
Weichselien

(Pleniglaciaal)

perioden met een
poolwoestijn en

perioden met een
toendra

Vroeg-
Weichselien

(Vroeg-
Glaciaal)

perioden met bos
en perioden met
een subarctisch
open landschap

Eemien
(warme periode)

loofbos

Midden-Paleolithicum

Saalien (ijstijd)

Vroeg-Paleolithicum

2650

5000

8000

9000

10.150

10.800

11.800

12.000

13.000

0

815

3755

7020

8240

11.755

12.745

13.675

14.025

15.700

1950

75.000

115.000

130.000

300.000

35.000

8800

5300

4900

2000

800

12
0
450

1500
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Groenewoudsteweg 18 te Cothen

1

boring: 12210-1
beschrijver: FM, datum: 28-6-2012, X: 150.648, Y: 444.538, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39B, hoogte: 4,40, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Wijk bij Duurstede, plaatsnaam: Cothen, opdrachtgever: Ecopart bv, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 4,40 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: recent

30 cm -Mv / 4,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgeelbruin, humusvlekken, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A/C-menglaag, veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: recent

50 cm -Mv / 3,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool

70 cm -Mv / 3,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgeelbruin, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 3,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 3,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, geelgrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 2,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsgeel, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

190 cm -Mv / 2,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, veel dikke kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: 
geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

285 cm -Mv / 1,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, uiterst grof, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,40 m +NAP



Groenewoudsteweg 18 te Cothen

2

boring: 12210-2
beschrijver: FM, datum: 28-6-2012, X: 150.667, Y: 444.522, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39B, hoogte: 4,40, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Wijk bij Duurstede, plaatsnaam: Cothen, opdrachtgever: Ecopart bv, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 4,40 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: recent

35 cm -Mv / 4,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgeelbruin, humusvlekken, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 3,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgeelbruin, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 3,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: oeverwaldoorbraak-/crevasseafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 3,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, geelgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: oeverwaldoorbraak-/crevasseafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: hk in crevasse

150 cm -Mv / 2,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsgeel, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

190 cm -Mv / 2,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, veel dikke kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: 
geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

220 cm -Mv / 2,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, uiterst grof, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,90 m +NAP



Groenewoudsteweg 18 te Cothen

3

boring: 12210-3
beschrijver: FM, datum: 28-6-2012, X: 150.686, Y: 444.506, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39B, hoogte: 4,60, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Wijk bij Duurstede, plaatsnaam: Cothen, opdrachtgever: Ecopart bv, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 4,60 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: recent

35 cm -Mv / 4,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgeelbruin, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 4,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 3,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 3,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: verspoeld

150 cm -Mv / 3,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, enkele kleilagen, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,60 m +NAP



Groenewoudsteweg 18 te Cothen

4

boring: 12210-4
beschrijver: FM, datum: 28-6-2012, X: 150.643, Y: 444.513, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39B, hoogte: 4,50, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Wijk bij Duurstede, plaatsnaam: Cothen, opdrachtgever: Ecopart bv, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 4,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkarm, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: recent

30 cm -Mv / 4,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgeelbruin, humusvlekken, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A/C-menglaag, veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: recent

50 cm -Mv / 4,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgeelbruin, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

165 cm -Mv / 2,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsgeel, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

200 cm -Mv / 2,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

270 cm -Mv / 1,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, grijs, uiterst grof, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,50 m +NAP
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boring: 12210-5
beschrijver: FM, datum: 28-6-2012, X: 150.663, Y: 444.497, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39B, hoogte: 4,50, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Wijk bij Duurstede, plaatsnaam: Cothen, opdrachtgever: Ecopart bv, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 4,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: recent

35 cm -Mv / 4,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgeelbruin, humusvlekken, kalkarm, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A/C-menglaag, veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: recent

60 cm -Mv / 3,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelbruin, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 3,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

170 cm -Mv / 2,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 2,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, uiterst grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,50 m +NAP

boring: 12210-6
beschrijver: FM, datum: 28-6-2012, X: 150.682, Y: 444.481, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39B, hoogte: 4,30, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Wijk bij Duurstede, plaatsnaam: Cothen, opdrachtgever: Ecopart bv, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 4,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingeel, kalkloos
Bodemkundig: A/C-menglaag, veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: verstoord

70 cm -Mv / 3,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, zwart
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: beregeningsbuis

 Einde boring op 80 cm -Mv / 3,50 m +NAP
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boring: 12210-7
beschrijver: FM, datum: 28-6-2012, X: 150.658, Y: 444.474, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39B, hoogte: 4,40, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Wijk bij Duurstede, plaatsnaam: Cothen, opdrachtgever: Ecopart bv, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 4,40 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: recent

35 cm -Mv / 4,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgeelbruin, humusvlekken, kalkarm, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A/C-menglaag, veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: recent

60 cm -Mv / 3,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelbruin, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 3,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

170 cm -Mv / 2,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, enkele kleilagen, matig grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 2,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,40 m +NAP

boring: 12210-8
beschrijver: FM, datum: 28-6-2012, X: 150.641, Y: 444.490, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39B, hoogte: 4,40, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Wijk bij Duurstede, plaatsnaam: Cothen, opdrachtgever: Ecopart bv, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 4,40 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: recent

35 cm -Mv / 4,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgeelbruin, humusvlekken, kalkarm, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A/C-menglaag, veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: recent

50 cm -Mv / 3,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, geelbruin, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 3,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

170 cm -Mv / 2,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 2,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, uiterst grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,40 m +NAP
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boring: 12210-9
beschrijver: FM, datum: 28-6-2012, X: 150.622, Y: 444.506, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39B, hoogte: 4,40, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Wijk bij Duurstede, plaatsnaam: Cothen, opdrachtgever: Ecopart bv, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 4,40 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: recent

35 cm -Mv / 4,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, geelbruin, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 3,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

170 cm -Mv / 2,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 2,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,40 m +NAP
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boring: 12210-10
beschrijver: FM, datum: 28-6-2012, X: 150.685, Y: 444.479, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39B, hoogte: 4,50, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Wijk bij Duurstede, plaatsnaam: Cothen, opdrachtgever: Ecopart bv, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 4,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: recent

35 cm -Mv / 4,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgeelbruin, humusvlekken, kalkarm, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A/C-menglaag, veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: recent

60 cm -Mv / 3,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelbruin, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 3,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zeer grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

170 cm -Mv / 2,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

270 cm -Mv / 1,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, uiterst grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,50 m +NAP
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