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Samenvatting en aSamenvatting en aSamenvatting en aSamenvatting en adviesdviesdviesdvies    
 
In opdracht van de Gemeente Wijk bij Duurstede heeft Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie een 
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van karterende archeologische 
boringen uitgevoerd op een plangebied aan de Spiegelweg 3 te Cothen, gemeente Wijk bij Duurstede 
(kaart 1; afbeelding 1). Binnen het plangebied zal een nieuwe woning en garage worden gebouwd. Het 
plangebied, dat momenteel geheel in gebruik is als weiland, heeft een oppervlakte van circa 0,38 ha 
(afbeelding 1). Het te bebouwen oppervlak, in het rapport aangeduid als het onderzoekgebied, heeft een 
oppervlak van 0,02 ha (kaart 4). De exacte verstoringsdiepten voor de geplande grondwerkzaamheden 
zijn nog niet bekend. 
 
Voorafgaand aan de ontwikkelingen diende inzichtelijk te worden gemaakt of hierdoor mogelijk 
archeologische waarden in het geding kunnen raken. In eerste instantie is hiervoor een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten hiervan is een archeologisch verwachtingsmodel 
voor het plangebied opgesteld. 
Vervolgens is een karterend archeologisch booronderzoek uitgevoerd, dat tot doel had de specifieke 
archeologische verwachting te toetsen. Hiermee is bepaald of zich binnen het onderzoeksgebied 
behoudenswaardige archeologische resten (zouden kunnen) bevinden, die tegen de achtergrond van de 
bodemingrepen gevaar lopen.  
 
De resultaten van het veldonderzoek sluiten aan bij het opgesteld verwachtingsmodel. Het 
onderzoeksgebied ligt op de Houtense stroomgordel, die in theorie vanaf de Bronstijd een aantrekkelijke 
locatie voor bewoning vormde. Het bodemprofiel is in alle boringen intact. 
Op de overgang van de komafzettingen naar oeverafzettingen zijn enkele archeologische indicatoren 
(aardewerk) aangetroffen voor menselijke aanwezigheid in de Romeinse tijd. De mogelijkheid bestaat dat 
de vondsten afkomstig zijn uit een crematiegraf.  
Voor de Romeinse limesweg of een nederzetting zijn tijdens het onderzoek geen directe aanwijzingen 
aangetroffen, maar op basis van de resultaten kan de aanwezigheid hiervan echter niet worden 
uitgesloten. Zeker aangezien aan de overzijde van de Spiegelweg reeds aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van een Romeinse nederzetting zijn aangetroffen. 
Op basis van de resultaten van het onderhavige onderzoek blijft de verwachting voor het aantreffen van 
een archeologische vindplaats uit de Romeinse tijd binnen het plangebied hoog. 
 
Worden de gebruikelijke stappen van het proces van archeologische monumentenzorg gevolgd dan zou – 
indien behoud niet mogelijk is - op basis van de aangetroffen vondsten een waarderend onderzoek door 
middel van proefsleuven en wellicht een opgraving moeten volgen. Aangezien het oppervlak van de 
geplande nieuwbouw zeer beperkt is, acht Vestigia BV het redelijk om voor het vervolg te volstaan met 
de archeologische begeleiding van het uitgraven van de huidige bouwvlakken. 
Indien daarbij daadwerkelijk behoudenswaardige vondsten en sporen aangetroffen worden dan dienen 
deze te worden gedocumenteerd en veiliggesteld. In dat geval dient ook bij eventuele (toekomstige) 
bodemingrepen binnen het plangebied aanvullend archeologisch onderzoek plaats te hebben. Het 
resterende deel van het terrein zal dan als archeologische vindplaats in het bestemmingsplan met waarde 
archeologie moeten worden opgenomen.  
 
Voor dit moment kan de archeologische begeleiding van de huidige bouwvlakken van het vervolgtraject 
in grote lijnen als volgt worden ingericht: 
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- het opstellen van een PvE (Programma van Eisen) voor een archeologische begeleiding (onder 
protocol proefsleuven); 

- goedkeuring van dit PvE door het bevoegd gezag, de gemeente Wijk bij Duurstede; 
- aanbesteding van de uit te voeren begeleiding aan een erkend bedrijf, bevoegd tot het doen van 

archeologische opgravingen. 
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OnderbouwingOnderbouwingOnderbouwingOnderbouwing advies advies advies advies    

1111 ProjectomgevingProjectomgevingProjectomgevingProjectomgeving    

1.1 Plangebied en initiatief 

 
In opdracht van de Gemeente Wijk bij Duurstede heeft Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie een 
archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Spiegelweg 3 te Cothen, gemeente 
Wijk bij Duurstede (kaart 1; afbeelding 1). De opdrachtgever is ter plaatse van het plangebied betrokken 
bij het opstellen van een ruimte-voor-ruimte-regeling. Het plan omvat de bouw van een nieuwe woning 
en garage. Het plangebied, dat momenteel geheel in gebruik is als weiland, heeft een oppervlakte van 
circa 0,38 ha (afbeelding 1). Het te bebouwen oppervlak, in het rapport aangeduid als het 
onderzoeksgebied, heeft een oppervlak van 0,02 ha (kaart 4). De exacte verstoringsdiepten voor de 
geplande grondwerkzaamheden zijn nog niet bekend. 
Voorafgaand aan de ontwikkelingen dient inzichtelijk te worden gemaakt of hierdoor mogelijk 
archeologische waarden in het geding kunnen raken. Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en 
een inventariserend veldonderzoek door middel van karterende archeologische boringen. 
 

1.2 Onderzoeksmethode en doel 
 

Het doel van het archeologisch vooronderzoek is vast te stellen of in het plangebied/onderzoeksgebied 

sprake is van archeologische resten die door de bouwwerkzaamheden verstoord dreigen te worden en, zo 

ja, wat de waarde daarvan is in termen van beleving, fysieke en inhoudelijke kwaliteit.1 Vervolgens wordt 

er een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld, op basis waarvan een advies gegeven over 

een eventueel archeologisch vervolgtraject. 

In het kader van het archeologisch vooronderzoek is een booronderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn in de 

eerste plaats de fysisch-geografische en bodemkundige gegevens getoetst. In de tweede plaats is 

vastgesteld in hoeverre de oorspronkelijke bodemopbouw intact is met het oog op de aanwezigheid en de 

conservering van archeologische vindplaatsen en is de opgeboorde grond onderzocht op archeologische 

indicatoren.  

                                                
1 Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 3.2 (zie bijlage 2). 
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2222 VerwachtingsmodelVerwachtingsmodelVerwachtingsmodelVerwachtingsmodel    

2.1 Landschappelijke context 

 
Het plangebied aan de Spiegelweg 3 in Cothen (Gemeente Wijk bij Duurstede) ligt in het Utrechtse 
rivierengebied. In dit gebied zijn gedurende het Holoceen verschillende, zich steeds verleggende 
stroomgordels actief geweest. De afzettingen van deze stroomgordels zijn grofweg in te delen in 
beddingafzettingen en overstromingssafzettingen. Beddingafzettingen worden in het actieve 
geulstysteem afgezet en bestaan over het algemeen uit zand. Bij overstromingen van het geulsysteem 
worden oeverafzettingen dicht bij de geul afgezet welke een oeverwal vormen. Verder van de rivier in 
de lager gelegen komgebieden worden veelal (siltige) kleien afgezet. Inklinking van de fijnere 
komafzettingen versterkt het reliëf van de stroomgordels waardoor deze vaak een uitgesproken hoge 
ligging in het landschap hebben.  
Het plangebied ligt aan de uiterste zuidwest rand van de stroomgordel van Houten (kaart 2), welke actief 
was tussen 3795-2560 BP (14C-jaren voor 1950; bijlage 1). Het zuidwestelijke deel van het plangebied valt 
op de geomorfogenetische kaart buiten deze stroomgordel in het komgebied. Het onderzoeksgebied voor 
dit inventariserend veldonderzoek valt echter volledig binnen de stroomgordel. Binnen het 
onderzoeksgebied zijn dus oeverwalafzettingen op beddingafzettingen te verwachten. Deze zullen 
afgedekt zijn met jongere komafzettingen van de nabijgelegen Kromme Rijn (actief van 3000-828 BP) en 
de Lek (actief sinds 1950 BP).2 
 
De stroomgordel van Houten is sinds het inactief raken van de geul een belangrijke locatie geweest voor 
bewoning door de uitgesproken hoge ligging in het landschap. Op basis van de ouderdom van de 
Houtense stroomrug zijn hier archeologische sporen te verwachten vanaf de (late)Bronstijd, maar vooral 
IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen.2 Direct aan de overzijde van de Spiegelweg ligt is een Romeins 
nederzettingsterrein op de Houtense Stroomrug (AMK-nr. 3529, Kaart 3). Ondanks dat het plangebied aan 
de uiterste rand van de Houtense stroomrug ligt, en daarmee in een lager gelegen gebied dan het 
centrale deel van de stroomrug, vergroot de aanwezigheid van een nederzettingsterrein in de directe 
omgeving de kans op het aantreffen van sporen gerelateerd aan dit nederzettingsterrein. Mogelijke 
sporen zijn te verwachten in de top van de oeverafzettingen.  
 

2.2 Archeologische context 
 
Het plangebied ligt zowel op de concept gemeentelijke waarden- en verwachtingenkaart, als op de 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) in een zone met een hoge verwachting.3 Deze 
hoge verwachting heeft te maken met de ligging van het plangebied op de Houtense Stroomrug. Deze 
hooggelegen locatie is vroeger een aantrekkelijke plaats voor bewoning geweest.  
 
Direct aan de overzijde van het plangebied aan de Spiegelweg ligt een archeologisch monument, een 
terrein van hoge archeologische waarde (AMK-nr. 3529). Hier zijn tijdens veldkarteringen zeer veel 
vondsten gedaan van aardewerk uit de IJzertijd/Romeinse tijd, en de Vroege en Late Middeleeuwen (bijv. 
Archis-waarnemingsnrs. 6073 t/m 6076, 10356, 10357, 10382, 10383 etc.). Het gaat hier om een 
nederzettingsterrein, waarbij het aannemelijk is dat het doorloopt tot binnen het huidige plangebied. Zo 

                                                
2 Berendsen/Stouthamer 2001. 
3 Klerks/Simons/Hessing 2011 (con.). 
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Afbeelding 2 topografische kaart van 1870 met in het rood de globale ligging van het 

plangebied. (bron: www.historiekaart.nl)  

staan er vondsten geregistreerd binnen enkele tientallen meters van het plangebied, zoals waarneming 
10358 (grote hoeveelheden inheems-Romeins aardewerk) en waarneming 10384 (verschillende soorten 
aardewerk en steengoed uit de Late Middeleeuwen). De reden waarom het AMK-terrein ophoudt bij de 
Spiegelweg heeft waarschijnlijk met de perceelsgrenzen te maken; het feit dat er binnen het plangebied 
ten westen van de Spiegelweg geen vondsten zijn gemeld en aan de oostzijde van de Spiegelweg wel, 
houdt waarschijnlijk verband met het feit dat het plangebied een boomgaard was, en dat tijdens de 
veldkarteringen alleen de akkers aan de oostzijde van de Spiegelweg zijn afgelopen. Bovendien ligt het 
plangebied nabij een mogelijk tracé van de Romeinse limesweg.4 Het nederzettingsterrein kan dan naast 
deze weg hebben gelegen, dus de weg kan mogelijk ook nog binnen het plangebied worden aangetroffen.  
Binnen 100 m ten zuiden van het plangebied staat een waarneming geregistreerd (Archis waarnemingsnr. 
7809); het gaat hier waarschijnlijk om een administratief foutief geplaatste melding met verkeerde 
coördinaten, die waarschijnlijk in Gelderland thuishoort. Ten slotte is op circa 150 m. ten westen van het 
plangebied nog een waarneming geregistreerd van diverse vondsten van aardewerk uit de Late 
Middeleeuwen (Archis waarnemingsnr. 10492).  
 
Op het kadastrale minuutplan van 1811-1832 is de Spiegelweg nog niet weergegeven. De voorloper van de 
boerderij die tegenwoordig ‘De Spiegel’, gelegen ten zuiden van het plangebied, bestaat wel reeds. Het 
perceel waarbinnen het plangebied ligt staat te boek als bouwland. Op de militaire topografische kaarten 
van 1846 en 1870 is de Spiegelweg inmiddels aangelegd (afbeelding 2). Behalve dat, is aan de situatie rond 
en binnen het plangebied weinig veranderd. De bestudeerde historische kaarten geven geen aanwijzingen 
voor middeleeuwse bewoning ter plaatse van het plangebied.5 
Op latere topografische kaarten is te zien dat het plangebied, zoals bekend, lage tijd in gebruik is geweest 
als boomgaard. Op de topografische kaart van 1977 is de bebouwing binnen het plangebied voor het eerst 
weergegeven, op de huidige locatie.6 
 

                                                
4 Hessing et al 2006. 
5 www.historiekaart.nl; www.watwaswaar.nl.  
6 www.watwaswaar.nl  
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2.3 Archeologische verwachting 
 
Op basis van onderhavig bureauonderzoek kan worden gesteld dat er zeer veel aanwijzingen zijn dat 
zich binnen het plangebied mogelijk archeologische resten kunnen bevinden. De archeologische 
verwachting op basis van het bureauonderzoek is daarom hoog, in het bijzonder voor resten uit de 
IJzertijd/Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen. 
Het Romeinse vondsten niveau moet worden verwacht op de oeverafzettingen, die kunnen voorkomen 
vanaf enkele decimeters onder het maaiveld. Archeologische indicatoren waarmee rekening gehouden 
moet worden zijn indicatoren als aardewerk, bot, grind/schelpenlaag (Limesweg), archeologische lagen, 
fosfaatvlekken etc.  
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3333 Verkennend en kVerkennend en kVerkennend en kVerkennend en karterendarterendarterendarterend    booronderzoekbooronderzoekbooronderzoekbooronderzoek        

3.1 Vraagstelling 

 
Aan de hand van het archeologische veldonderzoek door middel van verkennende en karterende 
boringen is getracht de volgende onderzoeksvragen zo volledig mogelijk te beantwoorden: 
- wat zijn de geo(morfo)logische en bodemkundige omstandigheden binnen het onderzoeksgebied?  
- in hoeverre de oorspronkelijke bodemopbouw intact is met het oog op de aanwezigheid en de 

conservering van archeologische vindplaatsen? 
- bevindt zich binnen het onderzoeksgebied een archeologische laag of fosfaatneerslag? 
- bevinden zich binnen het onderzoeksgebied sporen van de Romeinse Limesweg (grind, schelpen 

etc.)? 
- bevinden zich in de boormonsters archeologische andere indicatoren (houtskool, aardewerk, bot 

etc.)? 
  

3.2 Onderzoeksmethode7 

 
Richtinggevend voor het onderzoek waren de algemeen geldende richtlijnen van de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA 3.2).8 De hierboven geformuleerde archeologische verwachting bepaalde 
mede de onderzoeksmethoden en -technieken.  
Gezien de beperkte oppervlakte van de geplande verstoringen is ervoor gekozen de verkennende en 
karterende onderzoeksfase te combineren en zijn 5 boringen gezet over een oppervlakte van 0,018 ha. 
Drie ter plaatse van de nieuwe woning, en twee ter plaatse van de nieuwe garage (kaart 4). In eerste 
instantie is geboord met een edelmanboor (diameter 7 cm); onder het grondwaterniveau zijn de boringen 
voortgezet met een guts (diameter 3 cm). Omdat de archeologische verwachting met name geldt voor de 
top van de oeverafzettingen zijn de boringen voortgezet tot minimaal 40 cm onder dit niveau. Daarnaast 
zijn enkele boringen dieper doorgezet ten behoeve van het vaststellen van de fysisch-geografische 
context.  
De boorpunten zijn met GPS ingemeten en op een boorpuntenkaart geplot (kaart 4). NAP-hoogtes zijn 
via AHN verkregen. De opgeboorde grond is handmatig doorzocht op archeologische vondsten. De 
lithologie is beschreven conform NEN 51049, de horizonten volgens De Bakker & Schelling.10 De 
boorstaten zijn analoog als bijlage in dit rapport opgenomen.  
Een veldinspectie kon in het onderzoeksgebied niet uitgevoerd worden door de dichte begroeiing met 
voornamelijk gras.  
 

3.3 Resultaten veldonderzoek 

 
Alle boringen bevatten een licht humeuze bovengrond bestaande uit donkergrijze, kalkloze tot 
kalkhoudende, sterk siltige klei. Hierin zijn naast plantenresten ook kleine baksteenfragmentjes en 

                                                
7 Louwe 2011. 
8 Tol/Verhagen/Verbruggen 2006. 
9 Nederlands Normalisatie Instituut 1989. 
10 De Bakker/Schelling 1989. 
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Afbeelding 3Afbeelding 3Afbeelding 3Afbeelding 3    voorbeeld van een bekertje type 

Stuart 2. (bron: www.rmo.nl) 

grindjes aangetroffen. De humeuze bovengrond is 20 tot 40 cm dik en gaat binnen 20 en 60 cm 
geleidelijk over in kalkhoudende tot kalkrijke, niet humeuze uiterst siltige klei met een bruingrijze kleur.  
 
Vanaf een diepte van circa 30 cm onder maaiveld zijn ijzer- en mangaanvlekken/concreties aangetroffen, 
welke secundair in het sediment zijn gevormd door oxidatie onder invloed van de grondwaterstand. De 
siltige kleien zijn over het algemeen kalkloos tot kalkhoudend. In boring 5 bevat de basis van dit pakket 
schelpjes en schelpfragmentjes.  
 
Tussen de 70 en 110 cm gaat het materiaal abrupt over in kalkrijke zandige klei (ook wel zavels genoemd) 
met een licht bruingrijze kleur. Dit pakket is in alle boringen ongeveer 30 cm dik en gaat daarna over in 
kalkrijke siltige zanden met kleilaagjes. In deze zanden zijn in de top soms nog ijzer-en mangaan vlekken 
aanwezig, maar deze nemen naar beneden toe af.  
 
De opeenvolging van sedimenten zoals aangetroffen in alle boringen sluit aan bij de verwachting op basis 
van de geomorfogenetische kaart (kaart 2) en bestaat uit bedding-en oeverafzettingen, afgedekt door 
komafzettingen. De beddingafzettingen (dieper dan 100-140 cm –mv) bestaan uit siltige zanden met 
kleilaagjes en behoren, gezien de ligging, meest waarschijnlijk tot de Houtense stroomgordel. De 
oeverwalafzettingen (70-110 tot 100-140 cm –mv), behorende tot dezelfde stroomgordel bestaan uit siltige 
kleien (zavels). De afdekkende komafzettingen (maaiveld tot 70-110 m –mv) bestaan uit sterk tot uiterst 
siltige klei en behoren tot afzettingen van de Kromme Rijn of de Lek.  
 
Op de overgang (70 cm –mv) van de komafzettingen naar de oeverwal is in boring 5 een vlekkerige laag 
aangetroffen met hierin een aantal fragmenten aardwerk. Het betreft gedraaid geverfd Romeins 
aardewerk (techniek B) met zandbestrooiing, dat kan worden gedateerd van het derde kwart van de 1e 
eeuw tot en met de 2e eeuw na Chr. Het fragment is mogelijk afkomstig van een bekertje van het type 
Stuart 2, dat vaak wordt aangetroffen in een grafcontext. Het 
type komt voor als jachtbeker, deukbeker, of glad met 
zandbestrooiing, zoals in dit geval (afbeelding 3). 
Een volgende aanwijzing die mogelijk ook in de richting van 
een grafcontext wijst is het feit dat fragmenten zijn gevonden 
in een laag met vergruisd materiaal. Mogelijk betreft het 
vergruisde crematieresten of ander in het verbrandingsproces 
vergruist materiaal. 
Ten slotte zijn de gevonden scherven zeer zacht, hetgeen er 
ook op kan wijzen dat de scherven secundair zijn verbrand. 
Het kan echter ook zijn veroorzaakt door post-depositionele 
processen.  
 

3.4 Conclusie veldwerk 

 
De resultaten van het veldonderzoek sluiten aan bij het verwachtingsmodel zoals beschreven in 
hoofdstuk 2. Het onderzoeksgebied ligt op de Houtense stroomgordel, die vroeger (in theorie vanaf de 
Bronstijd) een aantrekkelijke plaats voor bewoning is geweest. Het bodemprofiel is in alle boringen, op 
een licht geroerde bouwvoor na, volledig intact. 
Op de overgang van de komafzettingen naar oeverafzettingen zijn enkele archeologische indicatoren 
aangetroffen, in de vorm van aardewerkscherven. Gezien het type aardewerk en de vondstcontext bestaat 
het vermoeden dat het misschien wel een graf en grafveld betreft.  
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Als het daadwerkelijk een grafveld betreft, moet ook rekening worden gehouden met een nederzetting en 
een weg (Limesweg) in de directe omgeving hiervan. Aanwijzingen voor de mogelijke aanwezigheid van 
een nederzetting, zijn zoals beschreven aan de overzijde van de Spiegelweg reeds aangetroffen. De 
verwachting is daarom ook dat vondsten die zijn gedaan tijdens het huidige onderzoek en die ter plaatse 
van monument 3529, behoren tot hetzelfde vondstcomplex. 
Voor een Romeinse weg (grind, schelpen) of nederzetting (archeologische laag, fosfaatvlekken) zijn 
tijdens het onderzoek geen directe aanwijzingen aangetroffen, maar op basis van de resultaten kan de 
aanwezigheid van deze complexen echter nog niet worden uitgesloten.  
 
Op basis van de resultaten van het onderhavige onderzoek is de verwachting voor het aantreffen van een 
archeologische vindplaats uit de Romeinse tijd binnen het plangebied hoog. 
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Bijlage 2: Toelichting archeologisch proces 

Bureauonderzoek 

(KNA 3.2 Deel II Protocol 4002) 

Het doel van een bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, 

over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen een omschreven gebied. Het resultaat is een 

standaardrapport met een gespecificeerde archeologische verwachting, op basis waarvan een beslissing 

genomen kan worden ten aanzien van (eventueel) vervolgonderzoek.  

Het rapport bevat, waar mogelijk, gegevens over aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, 

conservering en (relatieve) kwaliteit van archeologische waarden en aardwetenschappelijke eigenschappen 

(LS02 t/m LS04). Afhankelijk van de omvang van de toekomstige (planologische) ingreep en werkzaamheden, 

de aard van de aanleiding tot het bureauonderzoek en de vraagstelling (LS01), zullen aanvullende gegevens 

moeten worden verzameld. Hierbij blijft de doelstelling van het bureauonderzoek (het komen tot een 

gespecificeerde verwachting) overeind (LS05). Ten aanzien van archeologisch onderzoek in de bebouwde 

omgeving kunnen ondergrondse bouwhistorische waarden aangetast worden. Het is daarom wenselijk om 

ook in het archeologisch bureauonderzoek aandacht te schenken aan de bebouwde omgeving en het 

voorkomen van ondergrondse bouwhistorische waarden, en zo een gespecificeerde verwachting op te stellen 

op basis van alle cultuurhistorische waarden in het onderzoeksgebied. Vervolgens wordt het rapport 

opgesteld (LS06) en de gegevens aangeleverd bij Archis, waarna het proces kan worden afgesloten. Daarnaast 

dient de digitale documentatie binnen twee jaar na afronding van het standaardrapport overgedragen te 

worden aan het e-Depot (www.edna.nl) (DS05). 

Het bureauonderzoek geldt als onderbouwing voor het door Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie 

opgestelde advies. Dit advies gaat nader in op de eventuele risico’s en benodigde vervolgstappen bij de 

verdere ruimtelijke ontwikkeling. Uit het advies kan volgen dat het archeologische verwachtingsmodel nader 

in het veld getoetst dient te worden. Dit kan door middel van een Inventariserend Veldonderzoek Overig 

(booronderzoek) en/of een Inventariserend Proefsleuvenonderzoek. Dit veldonderzoek leidt of tot vrijgave 

van het onderzoeksgebied of tot een advies voor behoud van de vindplaats en indien niet mogelijk nader 

archeologisch onderzoek. Indien fysiek behoud niet mogelijk is, dient een opgraving of archeologische 

begeleiding uitgevoerd te worden.  

Voor een Inventariserend Veldonderzoek Overig is een Plan van Aanpak vereist, dat 10 dagen van te voren 

ter inzage dient te liggen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor de andere typen archeologisch 

onderzoek dient eerst een Programma van Eisen opgesteld te worden. Dit Programma van Eisen dient 

goedgekeurd te worden door het bevoegd gezag (meestal de betreffende gemeente). Vestigia is bevoegd om 

het gehele archeologische proces te doorlopen.  

Het is aan het bevoegd gezag om uiteindelijk te beslissen of na het bureauonderzoek nog andere 

archeologische werkzaamheden verricht dienen te worden. Het advies uitgebracht door Vestigia kan daarbij 

een belangrijke rol spelen en als zodanig ingebracht worden bij bestemmingsplanontwerpen of –wijzigingen en 

aanvragen voor bouwvergunningen. Indien gewenst, draagt Vestigia zorg voor een adequate afstemming van 

de resultaten met de betrokken gemeentelijke afdelingen. Op deze wijze wordt voorkomen dat in een later 

stadium discussie ontstaat over de gemaakte analyses.  

 



Inventariserend Veldonderzoek 

(KNA 3.2 Deel II Protocol 4003) 

Het doel van inventariserend veldonderzoek (IVO) is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde 

archeologische verwachting door middel van waarnemingen in het veld, waarbij (extra) informatie wordt 

verkregen over bekende en/of verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied. Dit omvat 

de aan- of afwezigheid, de aard, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke 

kwaliteit van de archeologische waarden. Het resultaat van een IVO is een rapport met een waardering en 

een inhoudelijk (selectie-)advies (buiten normen van tijd en geld), aan de hand waarvan een beleidsbeslissing 

(meestal een selectiebesluit) genomen kan worden (SP02, VS02 t/m VS07, DS01 t/m DS05). Dit betekent dat 

de veldactiviteiten uitgevoerd worden tot het niveau waarop deze beslissing gefundeerd genomen kan 

worden.  

Vestigia brengt naar aanleiding van het veldonderzoek een gespecificeerd advies uit, op basis waarvan het 

bevoegd gezag een besluit kan nemen over de wijziging in het bestemmingsplan van het onderzoeksgebied en 

eventueel nog te nemen vervolgstappen in het onderzoek.  

Bij het IVO kan een onderscheid aangebracht worden in een verkennende, karterende en waarderende fase: 

De verkennende fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de gaafheid van vormeenheden van het landschap, 

voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Het doel is kansarme zones uit te sluiten 

en kansrijke zones te selecteren voor de volgende fasen van onderzoek. De karterende fase heeft tot doel 

het onderzoeksterrein systematisch te onderzoeken op de aanwezigheid van vondsten en/of sporen. De 

waarderende fase heeft tot doel het waarnemingsnet te verdichten om de aard, omvang, datering, gaafheid, 

conservering en inhoudelijke kwaliteit van de archeologische resten vast te stellen.  

Cruciaal voor de uitvoering van het IVO is de keuze voor een bepaalde onderzoeksmethode, waarmee de 

gespecificeerde archeologische verwachting, gesteld in het bureauonderzoeksrapport getoetst kan worden in 

het veld. Dit dient in een Plan van Aanpak duidelijk gemaakt te worden (VS01, SP01). Als eisen gelden een 

verantwoording van alle gebruikte informatie, waarop de keuze gebaseerd wordt en een beschrijving van de 

veronderstelde kenmerken van de verwachte archeologische vindplaatsen m.b.t. diepteligging, omvang, 

archeologische indicatoren, ruimtelijke verdelingen binnen de vindplaats, artefacten. Boor- en 

proefsleuvenonderzoek zijn op dit moment de enige karterende methoden voor het opsporen van (niet-

zichtbare) sites buiten de historische kern die breed inzetbaar zijn. Andere prospectietechnieken zijn alleen in 

specifieke omstandigheden toepasbaar (bv. grondradar). Daarnaast kan de oppervlaktekartering een bijzonder 

waardevolle aanvulling zijn op een boor- of proefsleuvenonderzoek, met name daar waar (plaatselijk) sprake 

is van het aanploegen van vondstlagen of de aanwezigheid van molshopen en geschoonde sloten. 

Booronderzoek is een geschikte prospectietechniek voor het opsporen van sites die zich kenmerken door 

een archeologische laag of een vondststrooiing met een voldoende hoge dichtheid. Indien een op te sporen 

site zich kenmerkt door een lage vondstdichtheid (< 40 vondsten/m²) is booronderzoek minder geschikt en 

kan een proefsleuvenonderzoek een betere methode zijn. Voor details naar verschillende boormethoden 

wordt verwezen naar de KNA Leidraad Inventariserend Veldonderzoek deel Karterend booronderzoek.  

Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie is bevoegd tot het doen van alle fasen van booronderzoek. Ten 

aanzien van de rapportage en aanleveringseisen tot deponering gelden dezelfde eisen als bij een 

bureauonderzoek met het verschil dat eventueel vondstmateriaal (vondsten, monsters) binnen twee jaar na 

afronding van het veldwerk conform de eisen van het depot bij het aangewezen depot wordt aangeleverd 

(DS01 t/m DS05).  



Bijlage 3: Boorstaten  



datum naam boorpuntnummer projectnaam boormethode

 

coördinaten hoogte (m ± NAP) geologie opmerkingen

x z 4  

y

diepte textuur org. kleur plr M50 GW or Ca Fe M hk bot aw ns met horiz bijzonderheden

10 Ks3 h1 dbrgr plr o 0 0 Ap baksteengruis, ger

20 Ks3 h1 brgr plr ghg or 1 1 Ap grindje, baksteen, ger

30 Ks3 h1 brgr plr or 2 1 Ap grindje, ger

40 Ks4 h0 lbrgr or 1 1 ApC baksteen , ger

50 Ks4 h0 lbrgr plr or 1 1 ApC baksteen, Fe-C-, Mn-vl, ger

60 Ks4 lbrgr or 1 1 C Fe-vl, Mn-vl

70 Ks4 lbrgr or 1 1 C Fe-vl, Mn-vl, iets zandig

80 Kzx lbrgr plr or 1 1 C Fe-C-

90 Kzx lbrgr or 1 1 C Fe-C-, Mn-C-, Ca-C (zand+)

100 Zs3 lbrgr 75-105 or 2 1 C Fe-vl-, Mn-vl-

110 Zs3 lbrgr 105-150 or 2 1 C Fe-vl-, Mn-vl-

120 Zs3 lbrgr 105-150 or 2 1 C Fe-vl-, Mn-vl-

130 Zs3 lbrgr 150-210 or 2 1 C Fe-vl-, Mn-vl-

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalkgehalte cf. NEN5104 (NNI, 1989) *IJzergehalte (Fe) cf. Berendsen, 1999

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

           aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* horiz - (optioneel) horizontbenaming cf. De Bakker & Schelling (1989)

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc. Versie 1.0  

1
E7

09/08/11
MJ/EL 2165 Spiegelweg 3 Cothen

148310,0

444091,0



datum naam boorpuntnummer projectnaam boormethode

coördinaten hoogte (m ± NAP) geologie opmerkingen

x z 4

y

diepte textuur org. kleur plr M50 GW or Ca Fe M hk bot aw ns met horiz bijzonderheden

10 Ks3 h1 dgr plr+ o 2 0 Ap ger

20 Ks3 h1 dgr plr+ ghg or 1 1 Ap baksteengruis, grindjes, Mn-, Fe-

30 Ks3 h1 dgr plr+ or 1 1 Ap grindjes, baksteen, ger

40 Ks4 h0 brgr or 1 1 ApC Fe-C-, Mn-C-, ger

50 Ks4 h0 brgr or 1 1 ApC Fe-C-, Mn-C-, baksteengruis, ger

60 Ks4 brgr plr or 1 1 C Fe-C-, Mn-C-

70 Ks4 lbrgr or 1 1 C Fe-C-, Mn-C-

80 Kzx lbrgr or 2 1 C Fe-C-, Mn-C-, zwak zandig

90 Kzx lbrgr or 2 1 C Fe-C-, Mn-C-, zwak zandig

100 Kzx lbrgr or 2 1 C Fe-C-, Mn-C-, sterk zandig

110 Kzx lbrgr or 2 1 C Fe-C-, Mn-C-, sterk zandig

120 Zs2 lbrgr 105-150 or 2 1 C ws

130 Zs2 lorgr 105-150 or 2 1 C ws

140 Zkx gr 105-150 or 2 1 C kleilaagje

150 Zkx gr 105-150 or 2 1 C

160 Zkx gr 105-150 glg or 2 1 C

170 Zs2 gr 150-210 r 2 0 C kleilaagjes

180 Zs2 gr 150-210 r 2 0 C kleilaagjes

190 Zs2 gr 150-210 r 2 0 C

200 Zs2 gr 150-210 r 2 0 C

210 Zs1 gr 600-850 r 2 0 C grindjes

220 Zs1 gr 850-2000 r 2 0 C grindjes (3mm)

230 Ks2 h0 dgr plr r 2 0 C #

240 Zs2 gr 150-210 r 2 0 C #

250

260

270

280

290

300

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalkgehalte cf. NEN5104 (NNI, 1989) *IJzergehalte (Fe) cf. Berendsen, 1999

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

           aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* horiz - (optioneel) horizontbenaming cf. De Bakker & Schelling (1989)

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc. Versie 1.0  

148310,0

2
E7+guts

444081,0

09/08/11
MJ/EL

0
2165 Spiegelweg 3 Cothen



datum naam boorpuntnummer projectnaam boormethode

 

coördinaten hoogte (m ± NAP) geologie opmerkingen

x z 4  

y

diepte textuur org. kleur plr M50 GW or Ca Fe M hk bot aw ns met horiz bijzonderheden

10 Ks3 h1 dgr plr o 1 0 Ap ger

20 Ks3 h1 dgr plr- o 1 0 Ap verkoolde plr, Mn-vl, ger

30 Ks3 h0 brgr plr- ghg or 1 1 AC

40 Ks3 h0 brgr plr- or 1 1 AC Mn-C-, Fe-vl-

50 Ks3 brgr plr- or 2 1 C Mn-C, Fe-vl

60 Kzx lorgr or 2 1 C sterk zandig

70 Kzx lorgr or 2 1 C sterk zandig

80 Zs2 gr 105-150 or 2 1 C ws

90 Zs1 gr 105-150 or 2 1 C ws

100 Zs2 gr 105-150 or 2 1 C

110 Zs1 gr 105-150 or 2 1 C

120 Zs1 gr 105-150 or 2 1 C weinig fe-vlekken

130 Zs3 gr 105-150 glg or 2 1 C kleibrok, Ca-C

140 Zs2 gr 105-150 r 2 0 C kleibrok 

150 Zs2 gr 105-150 r 2 0 C kleibrok

160 Zkx gr 105-150 r 2 0 C

170 Zkx gr 105-150 r 2 0 C

180 Zkx gr 105-150 r 2 0 C

190 Zs1 gr 150-210 r 2 1 C MS_WS

200 Zs2 gr 150-210 r 2 0 C zw. Vlekken

210 Zs2 gr 105-150 r 2 0 C humeuze kleibrokjes

220 Zs2 gr 105-150 r 2 0 C # ws

230 Zs2 gr 105-150 r 2 0 C

240 Zs2 gr 105-150 r 2 0 C

250 Zs2 gr 105-150 r 2 0 C

260 Zs2 gr 105-150 r 2 0 C

270 Zs2 gr 105-150 r 2 0 C

280 Zs2 gr 105-150 r 2 0 C

290 Zs2 gr 105-150 r 2 0 C

300 Zs2 gr 105-150 r 2 0 C #

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalkgehalte cf. NEN5104 (NNI, 1989) *IJzergehalte (Fe) cf. Berendsen, 1999

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

           aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* horiz - (optioneel) horizontbenaming cf. De Bakker & Schelling (1989)

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc. Versie 1.0  

09/08/11
MJ/EL

3
2165 Spiegelstraat 3 Cothen E7 + guts

148319

444076



datum naam boorpuntnummer projectnaam boormethode

VERVOLG

coördinaten hoogte (m ± NAP) geologie opmerkingen

x z 4

y

diepte textuur org. kleur plr M50 GW or Ca Fe M hk bot aw ns met horiz bijzonderheden

310 Zs2 lbrgr 150-210 r 2 0 C # mogelijk verstoord in guts tot 380

320 Zs2 lbrgr 150-210 r 2 0 C

330 Zs2 lbrgr 150-210 r 2 0 C

340 Zs2 lbrgr 150-210 r 2 0 C

350 Zs1 lbrgr 150-210 r 2 0 C iets grover dan 340

360 Zs2 lbrgr 105-150 r 2 0 C

370 Zs1 gr 150-210 r 2 0 C ws

380 Zs1 gr 150-210 r 2 0 C #

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalkgehalte cf. NEN5104 (NNI, 1989) *IJzergehalte (Fe) cf. Berendsen, 1999

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

           aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* horiz - (optioneel) horizontbenaming cf. De Bakker & Schelling (1989)

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc. Versie 1.0  

2165 Spiegelstraat 3 Cothen E7 + guts

148319

444076

09/08/11
MJ/EL

0 3



datum naam boorpuntnummer projectnaam boormethode

coördinaten hoogte (m ± NAP) geologie opmerkingen

x z 4

y

diepte textuur org. kleur plr M50 GW or Ca Fe M hk bot aw ns met horiz bijzonderheden

10 Ks3 h1 dgr plr o 2 0 Ap plastic, grindjes, ger

20 Ks3 h1 dgr plr o 1 0 Ap grindjes, ger

30 Ks4 h1 dgr plr o 1 0 Ap grindjes, ger

40 Ks4 h1 dbrgr plr o 1 1 Ap grindjes, ger

50 Ks4 h0 dbrgr plr o 2 0 ApC grindjes, ger

60 Ks3 h0 dbrgr o 2 0 AC Mn-vl-

70 Kzx lbrgr or 2 1 C Fe-Mn-C-

80 Zs4 lbrgr 75-105 or 2 1 C

90 Zs2 lbrgr 75-105 or 2 1 C

100 Zs2 lbrgr 150-150 or 2 1 C ws

110 Zs4 lbrgr plr 150-150 or 2 1 C ws

120 Zs2 gr 150-150 or 2 1 C ws

130 Zs2 gr 150-150 or 2 1 C kleilaagje met plr

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalkgehalte cf. NEN5104 (NNI, 1989) *IJzergehalte (Fe) cf. Berendsen, 1999

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

           aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* horiz - (optioneel) horizontbenaming cf. De Bakker & Schelling (1989)

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc. Versie 1.0  

2165 Spiegelstraat 3 Cothen E7

148311,0

444075,0

09/08/11
MJ/EL

4



datum naam boorpuntnummer projectnaam boormethode

coördinaten hoogte (m ± NAP) geologie opmerkingen

x z 4

y

diepte textuur org. kleur plr M50 GW or Ca Fe M hk bot aw ns met horiz bijzonderheden

10 Ks3 h1 dgr plr- o 0 0 Ap touw, ger

20 Ks3 h1 dgr plr- o 0 0 Ap ger

30 Ks3 h0 dbrgr plr- o 0 0 AC

40 Ks3 h0 brgr plr- ghg or 0 1 AC Mn-vl-, Fe-vl-

50 Ks3 brgr plr- or 1 1 C Mn-vl, Fe-vl

60 Ks3 brgr plr- or 1 1 C Mn-vl+, Fe-vl+

70 Ks4 brgr or 2 1 ja C schelpfr. Aardew., geroerd, gruis

80 Ks4 brgr plr- or 2 1 C schelpfragmentjes

90 Kzx brgr plr- or 2 1 C

100 Kzx brgr or 2 1 C

110 Kzx lgr or 2 1 C

120 Kzx lgr or 2 1 C

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalkgehalte cf. NEN5104 (NNI, 1989) *IJzergehalte (Fe) cf. Berendsen, 1999

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

           aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* horiz - (optioneel) horizontbenaming cf. De Bakker & Schelling (1989)

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc. Versie 1.0  

2165 Spiegelstraat 3 Cothen E7

148317,0
Archeologische indicator: aardewerk op 70 cm

444069,0

09/08/11
MJ/EL

0 5



datum naam boorpuntnummer projectnaam boormethode

coördinaten hoogte (m ± NAP) geologie opmerkingen

x z

y

diepte textuur org. kleur plr M50 GW or Ca Fe M hk bot aw ns met horiz bijzonderheden

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalkgehalte cf. NEN5104 (NNI, 1989) *IJzergehalte (Fe) cf. Berendsen, 1999

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

           aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* horiz - (optioneel) horizontbenaming cf. De Bakker & Schelling (1989)

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc. Versie 1.0  

2165 Spiegelstraat 3 Cothen E7
09/08/11

MJ/EL
0 6



datum naam boorpuntnummer projectnaam boormethode

coördinaten hoogte (m ± NAP) geologie opmerkingen

x z

y

diepte textuur org. kleur plr M50 GW or Ca Fe M hk bot aw ns met horiz bijzonderheden

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalkgehalte cf. NEN5104 (NNI, 1989) *IJzergehalte (Fe) cf. Berendsen, 1999

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

           aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* horiz - (optioneel) horizontbenaming cf. De Bakker & Schelling (1989)

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc. Versie 1.0  

2165 Spiegelstraat 3 Cothen E7
09/08/11

MJ/EL
0 7



datum naam boorpuntnummer projectnaam boormethode

coördinaten hoogte (m ± NAP) geologie opmerkingen

x z

y

diepte textuur org. kleur plr M50 GW or Ca Fe M hk bot aw ns met horiz bijzonderheden

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalkgehalte cf. NEN5104 (NNI, 1989) *IJzergehalte (Fe) cf. Berendsen, 1999

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

           aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* horiz - (optioneel) horizontbenaming cf. De Bakker & Schelling (1989)

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc. Versie 1.0  

2165 Spiegelstraat 3 Cothen E7
09/08/11

MJ/EL
0 8



datum naam boorpuntnummer projectnaam boormethode

coördinaten hoogte (m ± NAP) geologie opmerkingen

x z

y

diepte textuur org. kleur plr M50 GW or Ca Fe M hk bot aw ns met horiz bijzonderheden

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalkgehalte cf. NEN5104 (NNI, 1989) *IJzergehalte (Fe) cf. Berendsen, 1999

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

           aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* horiz - (optioneel) horizontbenaming cf. De Bakker & Schelling (1989)

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc. Versie 1.0  
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Toelichting bij de boorstaten aug. 2004/RS

Textuur / Org.
    De grondsoorten driehoeken (NEN 5104) ; de natuurlijke monsters vallen meestal in de gearceerde delen van de driehoeken

G sx grind siltig
G z1 grind zwak zandig
G z2 grind matig zandig
G z3 grind sterk zandig
G z4 grind uiterst zandig
g1 zwak grindig
g2 matig grindig
g3 sterk grindig

V km veen mineraalarm
V k1 veen zwak kleiig
V k3 veen sterk kleiig
V z1 veen zwak zandig
V z3 veen sterk zandig

h1 zwak humeus
h2 matig humeus
h3 sterk humeus

K s1 klei zwak siltig Z kx zand kleiig
K s2 klei matig siltig Z s1 zand zwak siltig
K s3 klei sterk siltig Z s2 zand matig siltig
K s4 klei uiterst siltig Z s3 zand strerk siltig

Z s4 zand uiterst siltig
K z1 klei zwak zandig
K z2 klei matig zandig
K z3 klei sterk zandig

L z1 leem zwak zandig
L z3 leem sterk zandig

Veen/humusgehalte vermeld in kolom 'Org.'; overig vermeld in kolom 'Textuur'
Kleur bl blauw

br bruin
ge geel
gn groen
gr grijs
ol olijf
or oranje
pa paars
ro rood
rz roze toevoegingen
wi wit d donker
zw zwart l licht

vorming code:  toevoeging - secundaire kleuring - primaire kleur (vb. lbrgr : lichtbruingrijs)
plr plantenresten plr plantenresten - ongedifferentiëerd

h hout
r riet
z zegge

M50 in geval van textuurklasse zand: mediaan korrelgrootte (in micrometers)
GW grondwater ghg gemiddeld hoogste grondwaterstand

gw grondwaterstand
glg gemiddeld laagste grondwaterstand

or oxydatie/reductie o geheel geoxideerd
or oxidatie/reductie
r geheel gereduceerd

Ca Kalkgehalte 0 kalkloos
1 kalkarm
2 kalkrijk

Fe IJzergehalte 0 ijzerloos
1 ijzerarm
2 ijzerrijk

M Monstername
hk Houtskool (+ indien aanwezig)
bot verbrand/onverbrand bot (+ indien aanwezig)
aw aardewerk (+ indien aanwezig)
ns natuursteen (+ indien aanwezig)
met metaal (+ indien aanwezig)
horiz horizontbenaming cf. De Bakker & Schelling (zie onder)
bijzonderheden ger. geroerd

Fe-vl. gevlekt door ijzerneerslag
Fe-c ijzerneerslag in concreties
Mn mangaan
bakst. baksteengruis
sch. schelpgruis/schelpjes ongedifferentieerd
GM Geen monster
# Begin- / eindpunt guts
end einde boring



Bodemclassificatie
Bakker, H. de & J. Schelling, 1966: Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. De hogere niveaus . Pudoc, Wageningen
Bakker, H. de & J. Schelling, 1989: Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. De hogere niveaus, 2e herziene uitgave . Winand Staring Centrum, Wageningen
F.A.O. 1988; FAO-Unesco soil map of the world, revised legend . World Soil Resources Report 60, FAO, Rome.

FAO/Unesco, 1988 De Bakker & Schelling, 1966, 1989
Afwijking van FAO

Hoofdhorizonten

H Organische horizont, ontstaan door organische accumulatie op het minerale oppervlak; Onderscheid tussen H en O horizonten wordt
langdurig met water verzadigd; maakt geen deel uit van de minerale bodem niet gemaakt; oftewel: verzadiging vormt geen

O Organische horizont, ontstaan door organische accumulatie op het minerale oppervlak; onderscheidend criterium
nooit met water verzadigd; maakt geen deel uit van de minerale bodem 1966: AO <--> 1989: O

A Minerale horizont (lager gehalte organische koolstof dan H/O horizont) 1966: A1 <--> 1989: A
accumulatie van intensief met minerale bestanddelen gemengde gehumificeerde 
organische stof; of morfologie door bodemvorming, zonder kenmerken van E/B hor.

E Minerale horizont; belangrijkste kenmerk: eluviatie van kleimineralen, ijzer, aluminium 1966: A2 <--> 1989: E
of een combinatie daarvan. -> relatieve verrijking aan kwarts en andere mineralen in 
zand/silt-fractie. Minder organische stof/lichter van kleur dan A; lichter/grover dan B

B Horizont waarin gesteentestructuur afwezig of sterk vervaagd is; gekenmerkt door:
concentratie van ingespoelde kleimineralen/ijzer/aluminium/organische stof
residuaire concentratie van sesquioxyden; verwering van moedermateriaal, leidend tot
nieuwvorming van kleimineralen/oxyden; 

C Minerale horizont van ongeconsolideerd materiaal; geen kenmerken van een van de 1966: deel van C <--> 1989: Bw
overige horizonten; verwering is mogelijk 1966: G <--> 1989: onderscheid naar C/Cr

R Aaneengesloten laag van vast gesteente

Overgangshorizonten

"AB" eigenschappen van boven- of onderliggende horizont komen tegelijkertijd voor
"E/B" in een horizont komen begrensbare gedeelten voor met eingenschappen van verschillende horizonten

Lettertoevoegingen
FAO/Unesco, 1988 De Bakker & Schelling, 1966, 1989

Afwijking van FAO
a : geheel/gedeeltelijk door mens van elders aangevoerd
      1966: an <--> 1989: a

b begraven horizont
c concreties; meestal met 2e letter die aard van concreties aanduidt extreem ijzerrijke horizont (géén ingespoeld ijzer)

e : ontijzerde B en C  (1966: - )
f : omgezette doch herkenbare plantenresten

g vlekking door variatie in oxydatie/reductie (gleyverschijnselen)
h accumulatie van organische stof (bij A alleen bij onverstoord) 1966: v <--> 1989: h (deels)
i permafrost half of minder gerijpt materiaal (bij C horizont) (1966: - )
j jarosiet kattekleivlekken
k calciumcarbonaat

l : vers/nauwelijks aangetast strooisel
m sterk gecementeerd; vaak met 2e letter die aard van cementatie aanduidt
n accumulatie van natrium
o residuaire accumulatie van sesquioxyden
p verstoring door ploegen en vergelijkbare antropogene ingrepen
q accumulatie van silica
r sterke reductie (grondwaterinvloed) geheel gereduceerd  (1966: - )
s illuviale accumulatie van sesquioxyden 1966: - 
t illuviale accumulatie van lutum
u onderverdeling gewenst; echter zonder betekenis 1966: - <--> 1989: ongespecificeerd
w verwering in situ 1966: -
x fragipan
y accumulatie van (pedogeen) gips
z accumulatie van zouten die beter oplosbaar zijn dan gips

Cijfertoevoegingen
….2 nadere onderverdeling van horizont
2…. aanduiding van lithologische discontinuïteit



Bijlage 4 VonstgegevensBijlage 4 VonstgegevensBijlage 4 VonstgegevensBijlage 4 Vonstgegevens

ProjectnrProjectnrProjectnrProjectnr

Boorpuntnr.Boorpuntnr.Boorpuntnr.Boorpuntnr. Diepte-mvDiepte-mvDiepte-mvDiepte-mv AantalAantalAantalAantal TypeTypeTypeType dateringdateringdateringdatering

5 60-70 5 Scherven geverfd Romeins aardewerk (techniek B) met 

zandbesrooiing. Vermoedelijk een bekertje van het type 

Stuart 2.

80-200 n.Chr.


