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Samenvatting 

In opdracht van Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek en een karterend booronderzoek uitgevoerd aan de Geurdeland 2 te Andelst 

(gemeente Overbetuwe). De aanleiding van het onderzoek vormt het voornemen om het 

terrein in te richten als een parkeerterrein voor vrachtwagens met daarbij twee gebouwen 

(Opp. 23.500 m2). 

 

Op basis van het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt op de overgang van oever- 

naar komafzettingen. Uit de vele vondsten, met name ten noorden van het plangebied, kan 

worden geconcludeerd dat het een plangebied ligt in een archeologisch rijk gebied, met name 

voor de periode neolithicum - romeinse tijd.  

 

Uit het karterend booronderzoek is gebleken dat in het noorden van het plangebied 

archeologische resten verwacht kunnen worden uit de periode neolithicum - bronstijd. De 

aangetroffen indicatoren bestaan uit een zone met houtskoolspikkels en een dierlijke kies, die 

werd opgeboord, tezamen met een opvallend zandlaagje. Verder zijn aanwijzingen voor 

mogelijk een greppel gevonden. In de ondergrond in dit deel van het plangebied ligt een oever 

of crevasse afzetting die in het verleden mogelijk is drooggevallen. Een duidelijke niveau 

ontbreekt overigens, maar in het een groot deel van het plangebied is een laklaag aanwezig die 

juist hier ontbreekt, mogelijk omdat dit gedeelte wat hoger gelegen was. Er wordt uitgegaan 

van een offsite locatie met een laag sporen niveau. Eventuele resten zijn afgedekt door 

komafzettingen en bevinden zich dieper dan 1,2 m –mv. In het overige deel van het 

plangebied. In het overige deel van het plangebied zijn geen aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van archeologische resten aangetroffen.  

 

Voor het gebied met een lage archeologische verwachting wordt aanbevolen om geen 

archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren of de bodemverstoring te beperken. Tot de 

geboorde diepte van 2,0 m-mv zijn hier geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van 

archeologische resten aangetroffen. Voor het deel van het plangebied met een middelhoge en 

hoge archeologische verwachting wordt aanbevolen om de graafwerkzaamheden te beperken 

tot een maximale diepte van 0,9 m –mv, hierbij is rekening gehouden met een buffer van 0,3 

meter. Verder wordt aangeraden om het aantal heipalen onder de voorziene bebouwing in de 

noordzijde te minimaliseren (aanpassen palenplan). 

Indien de verstoringen bestaan uit graafwerkzaamheden dieper dan0,9 m –mv dan wordt 

aangeraden om een waarderend booronderzoek uit te voeren ter plaatse van de voorziene 

verstoring.  

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, kan op basis van de aard van de 

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem 

verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de 

Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt 

aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Overbetuwe. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek en een karterend booronderzoek uitgevoerd aan de Geurdeland 2 te Andelst 

(gemeente Overbetuwe). De aanleiding van het onderzoek vormt het voornemen om het 

terrein in te richten als een parkeerterrein voor vrachtwagens met daarbij twee gebouwen. 

Hierbij bestaat de kans dat de bodem wordt geroerd op plaatsen waar dit nog niet eerder 

gebeurt is. Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. De 

archeologische beleidskaart van de gemeente Overbetuwe stelt dat de locatie ligt in een 

gebied met een lage archeologische verwachting. De locatie wordt begrenst door gebieden 

met een hoge archeologische verwachting. Het gemeentelijk beleid schrijft voor dat bij een 

bodemverstoring met een oppervlakte groter dan 2.500 m2 en een verstoringsdiepte van 30 

cm-mv of dieper archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is. 

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een  archeologische 

verwachting  aan de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte archeologische 

waarden binnen het plangebied. Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de 

bodemopbouw om een uitspraak te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van 

archeologische niveaus en mogelijk verstoringen. Het booronderzoek toetst de uitkomsten van 

het bureauonderzoek. De volgende vragen zijn hierbij gesteld: 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

 Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011). 

1.3 Administratieve data 

Adres: Geurdeland 2 te Andelst  
Toponiem: Geurdeland 2 
Provincie: Gelderland 
Gemeente: Overbetuwe 
Opdrachtgever: Team 2 studio voor de bouwkunst B.V. 
Contact persoon: Dhr. S. Brouwer 
Contactgegevens: Postbus 86 

8325 ZH Vollenhove 
Tel. 0527 242743  
E-mail: sander@om-team2.nl 

bevoegd gezag: Gemeente Overbetuwe 
Contactpersoon: Dhr.H. (Hans) Huisman, medewerker monumenten en archeologie 
Contactgegevens: Postbus 11 
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6660 AA ELST 
Tel: 0481  362 300 
E-mail h.huisman@overbetuwe.nl 

Coördinaten: 177.355/ 436.321 
177.469/ 436.367 
177.530/ 436.161 
177.429/ 436.137 

Oppervlakte: Circa 23.500 m2 
Kaartblad: 39H 
Onderzoekmeldingsnummer:  55257 
Ondezoeksnummer: 45625 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt ten westen van Andelst, direct ten zuiden van de Rijksweg A15, centraal in 

een bedrijventerrein (afb.1). Het perceel wordt begrenst door de Geurdeland (westzijde), 

Wanraaij (zuidzijde) en de Buskusdries (oostzijde). Aan de noordzijde tussen het plangebied en 

de A15 ligt een waterpartij. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 23.500 m2 en ligt 

momenteel braak.  

 

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied schaal 1: 25.000.1  

                                                           
1
 Kadaster 2012 
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2.2 Voorziene ontwikkeling 

Het is de bedoeling om een parkeerplaats voor vrachtwagens aan te leggen met twee 

bedrijfsgebouwen (zie afb. 2). Hierbij zal met name ter plaatse van de twee bouwwerken, maar 

mogelijk ook elders op het terrein de bodem verstoord worden waar dit mogelijk nog niet 

eerder gebeurd is. Er zijn nog geen nadere gegevens bekend over de funderingsmethode van 

de parkeerplaats en de ligging van riolering etc. 

Afbeelding 2. De plannen voor de inrichting van het terrein. 2 

3 Bekende gegevens 

3.1 Aardkundige gegevens 

Geologische informatie 

Het gebied is gelegen in het Oost-Nederlandse rivierengebied waar de Formatie van Echteld 

voorkomt. Door voorlopers van de Rijn zijn in dit gebied afzettingen bestaande uit klei, zand en 

grind afgezet. Uit de paleografische kaart van de Rijn – Maas delta blijkt dat ten noorden van 

het plangebied de Veedijk stroomgordel ligt, die actief is geweest tussen 5.105 en 4.500 BP 

(Before Present, voor heden) en ten oosten van het plangebied ligt de Herveld stroomgordel 

                                                           
2
 Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V 
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(nrs. 64 en 389), die actief was tussen circa 4.450 en 2.200 BP.3 In het plangebied worden op 

basis van deze kaart geen zandige afzettingen behorende tot een meandergordel verwacht. 

Wel kunnen kom-, oever-, en crevasse-afzettingen binnen het plangebied liggen. Onder deze 

holocene rivierafzettingen liggen pleistocene afzettingen in de vorm van terrasresten of 

restgeulen van vlechtende riviersystemen (Formatie van Kreftenheye).  

 
Afbeelding 3. Het plangebied (rood omlijnd) aangeven op een kaart opgebouwd uit het 
vernieuwd digitaal basisbestand paleografie van de Rijn-Maas delta. Aangeven zijn de nabij het 
plangebied gelegen bekende stroomgordels (kleur blauw zijn niet beschreven stroomgordels, 
kleur wit betekent dat er geen stroomgordels bekend zijn) .4 

 

Uit de geomorfologische kaart(zie afb. 4) blijkt dat het plangebied ligt in een rivierkomvlakte 

(code 1M23).Ten oosten ligt, zoals ook uit de paleografische kaart bleek een grote 

stroomgordel. Deze komt op de geomorfologische kaart naar voren als een rivieroeverwal 

(code 3k25). Tussen de kom en de oeverwal ligt nog een gebied met de naam rivierkom en 

oeverwalachtige vlakte (code 2M22). Dit geeft aan dat de overgang van oeverwal naar 

                                                           
3
 Cohen 2012 

4
 Cohen e.a. 2012 
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komgebied geleidelijk is.5 De Veedijk stroomgordel, zoals aangegeven op de paleografische 

kaart is blijkbaar in zijn geheel bedekt met  oever- en komafzettingen van jongere datum. 

 
Afbeelding 4. Geomorfologische kaart van het plangebied. 

Uit de bodemkaart valt op te maken dat de grond van de rivieroeverwal richting het 

komgebied steeds zwaarder wordt. In het plangebied komt vooral  zware zavel en lichte klei 

voor (kalkloze poldervaaggrond: code Rn94C-V). Alleen in de uiterste westzijde komt zware klei 

voor (kalkloze poldervaaggrond: code Rn44C).6  

3.2 Historische situatie 

Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de hogere delen van het landschap, zoals de 

hogere stroomruggen en oeverwallen, als eerste in gebruik zijn genomen als woonplaats. Het 

landschap was toen nog niet bedijkt en de lager gelegen komgebieden zullen met name in de 

natte perioden regelmatig onder water hebben gestaan. Uit archeologisch onderzoek is 

gebleken dat  in de ijzertijd en romeinse tijd het rivierengebied vrij dicht bewoond werd. Uit de 

periode na de Romeinse tijd circa halverwege de 3e eeuw, in het begin van de vroege 

middeleeuwen zijn veel minder vindplaatsen bekend. Pas in in de loop van de 6e eeuw, in de 

                                                           
5
 Alterra 2003 

6
 Alterra 1960-1975 
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karolingische tijd, neemt het aantal vindplaatsen weer toe en vanaf de 9e eeuw neemt de 

bevolkingstoename een ware vlucht.7  In de 9e eeuw wordt ook voor het eerst melding 

gemaakt van de naam Andelst in de vorm van Andasala. Hier kan een betekenis aangekoppeld 

worden van een uit één ruimte bestaande woning (zaal).8 Ook de plaatsnaam Zetten wordt 

reeds genoemd in het jaar 1005 in de vorm van Falsum en later Sectene (14e eeuw).9  

Uit de militair topografische kaart uit de periode 1830-1850, gebaseerd op de minuutplannen, 

blijkt dat de locatie zich bevindt op de overgang van percelen met een meer blokvormige 

verkaveling (oostzijde) en percelen met meer strookvormige verkaveling (westzijde). Uit dit 

verkavelingspatroon kan worden opgemaakt dat de hogergelegen oostzijde eerder in gebruik 

is genomen dan de in stroken verkavelde westzijde. De ontginning van het gebied zal in de 

hoge middeleeuwen 10e – 12e eeuw hebben plaatsgevonden.  

 
Afbeelding 5.Plangebied geprojecteerd op een militair topografische kaart (nettekening).10 

Uit een kaart uit 1900 is te zien dat de hogergelegen oeverwal in de oostzijde in gebruik is 

geweest als akkerland en het lagere gelegen komgebied in gebruik is geweest als grasland. 

                                                           
7
 Hendrikx 1999 

8
 Berkel & Samplonius 2006 lemma Andelst 

9
 Berkel en Samplonius 2006, lemma Zetten 

10
 Bureau Militaire Verkenningen 1830-1850 
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Afbeelding 6. Plangebied geprojecteerd op de militair topografische kaart met archeologische 
waarnemingen(nettekening).11 

In de nabijheid van het plangebied is op kaarten vanaf 1830 geen bebouwing aanwezig.Het 

huidige bedrijventerrein is ingericht vanaf circa 1984 tot die tijd zijn er op de oude kaarten 

geen aanwijzing gevonden dat er op het plangebied gebeurtenisen hebben plaatsgevonden 

waarbij de bodem geroerd is. Ook bij de aanleg van het bedrijven terrein lijkt het terrein te zijn 

gespaard en zijn er geen aanwijzingen voor bodemverstoring. Uit het AHN kan worden 

opgemaakt dat het terrein rondom het plangebied is opgehoogd (zie afbeelding 9). 

3.3 Bekende archeologische waarden en vondsten 

Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed (RCE).  

Archeologisch Monumentenkaart en waarnemingen 

Voor de ligging van de besproken AMK terreinen zie afbeelding 7. 

AMK-terrein 12564 incl. diverse waarnemingen (De vergulde bodem) 

Dit terrein ligt binnen 150 meter ten noorden van het plangebied. Het terrein heeft een hoge 

archeologische waarde met sporen uit het laat- en midden neolithicum. De archeologische 

laag bevindt zich hier op een diepte van 0,7 – 1,2 meter onder het maaiveld en wordt afgedekt 

door een kleilaag. Door de afdekking zijn de archeologische resten uitstekend geconserveerd. 

                                                           
11

 Bureau Militaire Verkenningen 1900 



ArGeoBoor rapport 1205: Geurdeland 2 te Andelst  Opdrachtgever: Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. 11 

De archeologische laag bestaat uit houtskool, aardewerk en huttenleem. Daarnaast komen ook 

sporen uit de romeinse tijd voor.  

AMK-terrein 12569 

Direct ten westen van AMK-terrein 12564 ligt nog AMK- terrein 12569, ook dit terrein wordt 

van hoge archeologische waarde geacht. Binnen dit terrein zijn op zes locaties vondsten 

gedaan die eveneens worden gedateerd in het midden- en laat neolithicum. 

Nog iets noordelijker ligt AMK-terrein 12563 

Op circa 200 meter ten noorden van het plangebied is aan de oppervlakte een concentratie 

aardewerkfragmenten uit de Romeinse tijd aangetroffen. 

Op circa 650 meter ten westen van het plangebied, ten noorden van de A15 ligt AMK-terrein 

12568. Bij booronderzoek zijn op een diepte van 0,5-0,75 m-mv twee vondstconcentraties 

waargenomen. Het dikwandig materiaal met kwartskorrels doet een datering in de bronstijd 

vermoeden. Op een diepte van 1,2 tot 1,5 m –mv werd een vondstrooiing aangetroffen van 

verspoeld off-site materiaal. 

Losse waarnemingen en vondsmeldingen 

Bij de noordoostpunt van het plangebied is waarneming 55913 vermeld. Dit betreft een 

netzinker/verzwaarder, die wordt gedateerd in de middeleeuwen of nieuwe tijd. 

Op 250 meter ten oosten van het plangebied is waarneming 127653 gedaan. Bij 

booronderzoek is een cultuurlaag aangetroffen, die gedateerd wordt in de periode bronstijd – 

neolithicum. Deze is geïnterpreteerd als de periferie van een nederzetting. 

Op 170 meter ten westen van het plangebied is waarneming 127603 gedaan. Bij een 

veldkartering zijn 13 aardewerkfragmenten uit de romeinse tijd gevonden en  een viertal 

ondetermineerbare scherven.  

Op 600 meter ten zuidoosten van het plangebied is waarneming 25555 gedaan. Bij niet 

archeologisch booronderzoek is hier een bodemkundige bewoningslaag op bronstijdniveau 

aangetroffen.  
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Afbeelding 7. Plangebied (rood omlijnd) op een kaart met archeologische waarnemingen 
(zwarte nummers), AMK-terreinen (rode nummers) en IKAW In het plangebied zijn geen  

Onderzoeksmeldingen in Archis  

In de omgeving van het plangebied zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken 

hebben geleid tot de waarnemingen en AMK terreinen zoals hierboven omschreven. Het 

omschrijven van deze meldingen in dit rapport heeft geen meerwaarde. 

Archeologische verwachtingskaarten 

De Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 

geeft voor het plangebied een middelhoge archeologische verwachting (roze zie afb. 7). 
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Afbeelding 8.uitsnede van de archeologische beleidskaart van de gemeente Overbetuwe.12 

De archeologische beleidskaart van de gemeente Overbetuwe stelt dat de locatie ligt in een 

gebied met een lage archeologische verwachting (zie afb. 8). Deze lage verwachting is mogelijk 

toegekend op basis van een lage ligging van het perceel op het Actueel Hoogtebestand 

Nederland. Het zou kunnen dat het perceel in het verleden is afgekleid.13 De directe omgeving 

van het plangebied krijgt op deze kaart wel een middelhoge of hoge archeologische 

verwachting. De exacte reden voor de lage verwachting  is niet duidelijk geworden. 

4 Archeologische verwachting 

Op basis van het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt op de overgang van oever naar 

kom. Uit de vele vondsten, met name ten noorden van het plangebied, kan worden 

geconcludeerd dat het een plangebied ligt in een archeologisch rijk gebied met name voor de 

periode neolithicum - romeinse tijd.  

 

                                                           
12

 Willemse 2009 
13

 Willemse 2009 
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Uit de vondsten in omgeving blijkt dat we in- en direct onder de bouwvoor resten uit de 

Romeinse tijd kunnen worden verwacht. Uit het verkavelingspatroon maken we op de locatie 

in de vroege middeleeuwen niet in gebruik is geweest. En dat pas in de late middeleeuwen het 

gebied weer ontgonnen is. Voor de nieuwe tijd lijkt de verwachting laag omdat uit de oudst 

bekende kaarten geen bebouwing in of nabij het plangebied voorkomt.  

 

Uit booronderzoek aan de noordzijde blijkt dat vanaf circa 1,0 m –mv rekening moet worden 

gehouden met een archeologische niveau uit de periode neolithicum-bronstijd. De vondsten 

die gedaan zijn, geven aanwijzingen voor de aanwezigheid van nederzettingen en allerlei 

bijhorende sporen. Deze resten zijn door latere kleiafzetting goed geconserveerd. 

 

Voor vondsten ouder dan het neolithicum zijn vooralsnog geen aanwijzingen in het plangebied, 

maar deze zouden zich kunnen bevinden langs oevers van restgeulen binnen de Formatie van 

Kreftenheye onder de holocene rivierafzettingen. 

5 Archeologisch booronderzoek 

5.1 Methode 

Veldinspectie 

Voorafgaand aan het booronderzoek is een veldinspectie gedaan, waarbij gelet is op het reliëf 

en bodemontsluitingen voor het doen van vondsten. 

Karterend booronderzoek 

In het plangebied zijn 26 boringen gezet. De boringen zijn gezet in 4 raaien met een afstand 

van 30 meter tussen de boringen en 30 meter tussen de raaien. De boringen zijn uitgevoerd 

met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een diameter van 3 cm.  

De bodemlagen zijn bestudeerd op het voorkomen van archeologische indicatoren door deze 

te verbrokkelen en te versnijden. 

5.2 Resultaten 

Veldinspectie 

Uit de veldinspectie is gebleken dat het perceel aan alle zijden, met uitzondering van de 

noordzijde, omringd wordt door een hoger gelegen weg. Uit het actueel hoogtebestand 

Nederland is op te maken dat de percelen en de weg rondom het plangebied zijn opgehoogd.  
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Afbeelding 9: Plangebied op een kaar gebaseerd op hoogtepunten van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland. 

In het midden van het perceel is een langgerekt laagte aanwezig. Waarschijnlijk betreft dit een 

gedempte sloot. Ook deze is waar te nemen op het AHN.14 Dit is waarschijnlijk de sloot die ook 

is aangegeven op de kaarten uit 1850 en 1900 (afbeeldingen 5 en 6). 

Karterend booronderzoek 

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. 

De bodemopbouw in het gebied bestaat van onder naar boven uit de volgende lagen. 

In het noorden van het plangebied, in de boringen 1, 2, 12 t/m 16, 25 en 26 is vanaf circa 170 

cm –mv een kalkrijke sterk siltige kleilaag aangetroffen met zandlaagjes (zie afbeelding 10A). 

Deze kalkrijke sterk siltige klei gaat naar boven toe geleidelijk over in zware klei. In de overige 

boringen is op deze diepte kalkloze zware klei aanwezig. In een groot deel van het plangebied 

heeft de top van deze kleilaag een humeuze bijmenging. Deze humeuze laag is als een laklaag 

geïnterpreteerd en komt voor tussen 100 en 150 cm –mv (zie afbeelding 10B). Deze laklaag 

laag is afgedekt met een kalkrijke matig en sterk siltige kleilaag. Deze kalkrijke laag komt voor 

in de uiterste noordzijde en in een groot gebied in de zuidzijde, maar ontbreekt in de boringen 

2 , 12, 13, 15, 16 en 25. 

                                                           
14

 http://ahn.geodan.nl/ahn/ 
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In de boringen 4, 8 t/m 11 en 18 is deze kalkrijke laag dikker dan 30 cm in de overige boringen 

dunner dan 30 cm (afbeelding 10C). Op de kalkrijke kleilaag ligt een kalkloze matig siltige 

kleilaag die wordt gekenmerkt door het voorkomen van ijzeroer (roest) en mangaanvlekken als 

gevolg van verwering (oxidatie) . Deze kalkloze laag gaat op circa 40 cm –mv abrupt over in een 

zwak humeuze bouwvoor. Langs de randen van het plangebied is in enkele boringen 

opgebrachte grond aanwezig, afkomstig van de het ophogen van de belendende percelen (zie 

afbeelding 10). 

Afbeelding 10A t/m 10C : de aangetroffen afzettingen op de verschillende dieptes in het 
plangebied.  

Interpretatie 

In het noorden van het plangebied is met grotere stroomsnelheid sterk siltige klei en zand 

afgezet mogelijk in een oever of crevasse situatie. In de rest van het plangebied was de 

stroomsnelheid gering en is zware klei bezonken. Vervolgens is in het gehele gebied zware klei 

afgezet, waarbij uiteindelijk in een groot deel van het plangebied een laklaag is ontstaan als 
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gevolg van een bijmenging met organisch materiaal, hetgeen duidt op bijna stilstaand water en 

het begin van verlanding.  

Deze stilstandsfase is vrij plotseling verstoord door de afzetting van een kalkrijke laag met 

wisselende dikte. Opvallend is dat deze kalkrijke laag juist ontbreekt in het gebied waar de 

kalkrijke sterk siltige kleilaag met zandlagen in de ondergrond voorkomt. Dit kan betekenen 

dat ter plaatse van deze zandlaag destijds een rug in het landschap vormde en de 

stroomsnelheid hier derhalve minder hoog was en zware klei is afgezet (boringen 2, 12, 13, 15, 

16 en 25. Hoewel in de boringen 1, 14 26, 20 en 21 de kalkrijke laag ook niet is aangetroffen. 

Tenslotte, toen de oorspronkelijke hoogteverschillen in het gehele gebied waren verdwenen, is 

het gebied afgedekt door een matig siltige kleilaag. 

Archeologie 

Tabel 1. De archeologische indicatoren zijn hieronder samengevat. 

Tabel. Overzicht 
van de 
aangetroffen 
archeologisch 
indicatoren.Boring  

Diepte 
cm-mv 

Aard bodemlaag indicator 

2 185-195 Klei, zwak siltig, zwak humeus Grijs zwarte laag sloot/greppelbodem 

3 195-200 Klei, zwak siltig Uiterst houtskoolhoudend/ 
sloot/greppelbodem , zie boring 2. 

7 0-50 Klei, matig zandig Zwak puin en houtskoolhoudend 

8 0-30 Klei sterk siltig, zwak humeus Zwak puinhoudend 

13 120 -170  Klei zwak siltig/ stug zandlaag 1 kies diersoort onbekend / 
houtskoolspikkels 

14 110-160 Klei, matig siltig / stug Houtskoolspikkels 

15 0-35 Klei sterk siltig Puinspikkels houtskool (zwak) 

15  150-180 Klei zwak siltig Houtskoolspikkels/plantenresten 

16 0-40 Klei, sterk siltig Zwak puinhoudend 

20 0-80 Klei, matig siltig Zwak puinhoudend 

25 0-50 Klei sterk siltig Zwak puin- en koolashoudend 

 

In de boringen 2 en 3 is op circa 190 cm –mv een dunne humeuze laag aanwezig met in boring 

3 veel houtskool hierin. Misschien gaat het hier om een afzetting in tijdelijk stilstaand water in 

een oude greppel of slootbodem.  

De indicatoren in de bouwvoor aangetroffen in de boringen 7, 8, 15, 16, 20 en 25 zijn 

waarschijnlijk uit de nieuwe tijd en zeer waarschijnlijk afkomstig van de opgebrachte grond ten 

behoeve van het verhogen van de naastgelegen weg. 

In boring 13 is op 170 cm onder maaiveld in een stugge laag met zware klei een deel van een 

dierlijke kies opgeboord en een opvallend zandlaagje. Ook zijn in deze bodemlaag 

houtskoolspikkels aangetroffen. Op min of meer gelijke diepte zijn ook in de boringen 14 en 15 

houtskoolspikkels aangetroffen. Ook in boring 14 werd deze laag als stug (gerijpt) beschreven. 

6 Synthese 

Het is goed mogelijk dat de kalkrijke zandige afzettingen, die in het noorden van het 

plangebied in de ondergrond voorkomen, na afzetting van de komklei,  gedurende een 
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bepaalde periode een hoger gelegen plek in het landschap hebben gevormd. Op basis van 

bekende gegevens zouden deze afzettingen afkomstig zijn van de Veedijk stroomgordel. Het 

gebied waar de crevasse of oeverafzettingen zijn aangetroffen krijgt een middelhoge 

archeologische verwachting. De vondst van een dierlijke tand/kies, de zandlaag, en 

houtskoolspikkels in een stugge kleilaag zijn aanwijzingen voor activiteiten in dit gebied, 

evenals de mogelijke greppel of andere oude vergraving (de locatie is immers gewoon bedekt 

met een dikke laag komklei) in de boringen 2 en 3. Er is geen duidelijk niveau aanwezig. 

Waarschijnlijk gaat het om offsite sporen met een lage dichtheid. De diepteligging van de in 

het plangebied aangetroffen archeologische indicatoren komt overeen met de diepte waarop 

archeologische vondsten zijn gedaan bij booronderzoek ten noorden van het plangebied. Hier 

is op meerdere locaties op circa 1,2 m –mv een archeologisch laag aangetroffen met resten uit 

het neolithicum en de bronstijd.  

Afbeelding 11: archeologische verwachting voor het plangebied op basis van het karterend 
booronderzoek. 
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Voor het overige deel van het plangebied geldt dat het voornamelijk komgebied betreft met 

een lage archeologische verwachting. Ook de kalkrijke afzettingen die liggen op de laklaag 

krijgen een lage archeologische potentie omdat zich op deze afzetting geen bodem bevindt en 

ze naar boven geleidelijk overgaan in kalkloze komafzettingen. De resultaten zijn weergegeven 

in afbeelding 11. In- en direct onder de bouwvoor zijn geen archeologische indicatoren 

aangetroffen die wijzen op een vindplaats uit de periode Romeinse tijd of late middeleeuwen. 

7 Conclusies en aanbevelingen 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt? In de noordzijde van het plangebied liggen dieper dan 1,5 m –mv oever 

of crevasse afzettingen, die worden afgedekt door komafzettingen.  

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? In de noordzijde van 

het plangebied kunnen archeologische waarden aanwezig zijn. De landschappelijke 

situatie lijkt gunstig te zijn geweest en houtskoolspikkels en een dierlijke kies zijn 

aanwijzingen voor archeologische resten ter plaatse. In de zuidzijde van het plangebied 

worden geen archeologische resten verwacht. 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

De archeologische indicatoren bestaan uit houtskoolspikkels en brokken die zijn 

aangetroffen in een komklei afzetting, gelegen op mogelijk een crevasse of oever, 

vanaf 1,1 m –mv (boring 14) tot 2,0  m –mv in boring 3.  

De archeologisch indicatoren kunnen in verband worden gebracht met de vondst van 

indicatoren uit het neolithicum en bronstijd op 1,2 m –mv op circa 150 m ten noorden 

van het plangebied. Het ontbreken van een duidelijke archeologische laag maakt de 

kans klein dat de archeologische resten behoren tot een nederzettingsterrein, maar 

mogelijk liggen ze in de periferie hiervan of hebben we te maken met andere 

activiteiten. 

 Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem? 

De bodem in plangebied is met uitzondering van de bouwvoor, ofwel de bovenste 40 

cm, intact.  

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

toekomstige werkzaamheden? Vooralsnog zullen alleen de heipalen ten behoeve van 

de bebouwing in de noordzijde in beperkte mate schade kunnen aanbrengen aan 

eventueel aanwezige archeologische sporen. 

8 Selectieadvies 

Voor het gebied met een lage archeologische verwachting wordt aanbevolen om geen 

archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren of de bodemverstoring te beperken. Tot de 

geboorde diepte van 2,0 m-mv zijn hier geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van 

archeologische resten aangetroffen. Voor het deel van het plangebied met een middelhoge en 

hoge archeologische verwachting wordt aanbevolen om graafwerkzaamheden te beperken tot 

een maximale diepte van 0,9 m –mv. Hierbij inbegrepen is een bufferzone van 0,3 m. 



ArGeoBoor rapport 1205: Geurdeland 2 te Andelst  Opdrachtgever: Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. 20 

Daarnaast wordt aangeraden om het aantal heipalen onder de voorziene bebouwing te 

minimaliseren (aanpassen palenplan). 

Indien de verstoringen bestaan uit graafwerkzaamheden dieper dan 0,9 m –mv dan wordt 

aangeraden om een waarderend booronderzoek uit te voeren ter plaatse van de voorziene 

verstoring. Het doel van een waarderend booronderzoek zou moeten zijn om inzicht te krijgen 

in de informatiewaarde van de archeologische resten en te onderzoeken in hoeverre 

eventuele resten behoudenswaardige zijn.  

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, kan op basis van de aard van de 

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem 

verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de 

Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt 

aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Overbetuwe. 
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Boorstaten 



AOGB.049 Geurdelandboorstaten

projectnummer

AOGB.049
blad

1/13
locatie

Andelst 
opdrachtgever

Team 2
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Geurdeland

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

Boring 1 (270cm) datum: 06-02-2013 12:39

Boormeester: LC Nijdam

--Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkloos scherpe ondergrens bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. Wortels zwak. 
mangaan kalkarm geleidelijke ondergrens .

--Klei, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer zwak. kalkrijk
harde brokjes scherpe ondergrens ooeveru.

--Klei, zwak siltig. Grijs. IJzer/Oer matig.
komafzetting.

--Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. zandmediaan zeer
fijn kalkrijk crevasse .

--Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. kalkrijk .

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

Boring 2 (250cm) datum: 06-02-2013 13:17

Boormeester: LC Nijdam

--Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkloos scherpe ondergrens bouwvoor .

--
Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos geleidelijke ondergrens mangaan
komafztting.

--Klei, zwak siltig. Grijs. IJzer/Oer matig.
kalkloos scherpe ondergrens komafzetting.

--Klei, zwak siltig, zwak humeus. Grijs/Zwart.
kalkloos scherpe ondergrens laklaag
komafzetting. --

Klei, matig siltig. Grijs. kalkloos geleidelijke
ondergrens komafztting. --
Klei, sterk siltig. Grijs. kalkrijk oever.
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projectnummer

AOGB.049
blad

2/13
locatie

Andelst 
opdrachtgever

Team 2
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Geurdeland

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

Boring 3 (250cm) datum: 06-02-2013 13:49

Boormeester: LC Nijdam

--Klei, matig zandig, zwak humeus. Grijs/Bruin.
kalkloos geleidelijke ondergrens bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer zwak.
kalkloos kalkarm mangaan komafzetting.

--Klei, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer zwak. kalkrijk
concreties oever.

--Klei, zwak siltig. Grijs. IJzer/Oer matig.
kalkloos scherpe ondergrens .

Houtskool uiterst.Klei, zwak siltig. Lichtgrijs/Zwart. kalkloos
scherpe ondergrens .

--Klei, matig siltig. Grijs. kalkloos .

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

Boring 4 (250cm) datum: 06-02-2013 14:01

Boormeester: LC Nijdam

--
Klei, matig zandig, zwak humeus.
Donkergrijs/Bruin. kalkloos scherpe
ondergrens bouwvoor .

--
Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos kalkarm geleidelijke ondergrens
mangaan komafzetting.

--Klei, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer zwak. kalkrijk
.

--
Klei, zwak siltig, zwak humeus. Grijs.
Plantenresten zwak. kalkloos geleidelijke
ondergrens laklaag .

--Klei, zwak siltig. Grijs. kalkloos .
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projectnummer
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3/13
locatie

Andelst 
opdrachtgever

Team 2
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Geurdeland

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

Boring 5 (250cm) datum: 06-02-2013 14:50

Boormeester: LC Nijdam

--
Klei, sterk siltig, zwak humeus.
Donkergrijs/Bruin. kalkloos scherpe
ondergrens bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos mangaan.

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkrijk scherpe ondergrens .

--
Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
IJzer/Oer zwak. kalkloos geleidelijke
ondergrens laklaag .

--Klei, zwak siltig. Grijs. IJzer/Oer matig.
kalkloos .

--Klei, zwak siltig. Grijs. kalkloos .

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

Boring 6 (280cm) datum: 06-02-2013 15:15

Boormeester: LC Nijdam

--
Klei, matig siltig, zwak humeus.
Donkergrijs/Bruin. kalkloos scherpe
ondergrens bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. kalkloos .

--Klei, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer zwak.
kalkloos scherpe ondergrens mangaan .

--Klei, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer zwak. kalkrijk
scherpe ondergrens .

--
Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
IJzer/Oer zwak, Plantenresten zwak. kalkloos
geleidelijke ondergrens .

--Klei, zwak siltig. Grijs. Plantenresten zwak.
kalkloos .
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projectnummer
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4/13
locatie

Andelst 
opdrachtgever

Team 2
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Geurdeland

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

Boring 7 (230cm) datum: 06-02-2013 15:20

Boormeester: LC Nijdam

Puin zwak, houtskool zwak.Klei, matig zandig. Bruin/Grijs. scherpe
ondergrens verstoord .

--Klei, matig siltig. Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos stug.

--Klei, matig siltig. Bruin/Grijs. IJzer/Oer zwak.
mangaan kalkloos scherpe ondergrens .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkrijk scherpe ondergrens .

--Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkloos geleidelijke ondergrens laklaag .

--Klei, zwak siltig. Grijs. kalkloos .

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

Boring 8 (270cm) datum: 06-02-2013 15:49

Boormeester: LC Nijdam

Puin zwak.Klei, sterk siltig, zwak humeus. Bruin. kalkloos
scherpe ondergrens bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Bruin/Grijs. IJzer/Oer zwak.
kalkloos scherpe ondergrens .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkarm en kalkrijk scherpe ondergrens .

--Klei, zwak siltig. Grijs/Blauw. Plantenresten
zwak. kalkloos .
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locatie

Andelst 
opdrachtgever

Team 2
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Geurdeland

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

Boring 9 (200cm) datum: 07-02-2013 09:41

Boormeester: LC Nijdam

--Klei, sterk siltig, zwak humeus. Bruin. kalkloos
scherpe ondergrens bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos scherpe ondergrens .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak,
Schelpen zwak. kalkrijk scherpe ondergrens .

--Klei, zwak siltig. Donkergrijs. kalkloos
humeuze vlekken.

50cm

100cm

150cm

200cm

Boring 10 (200cm) datum: 07-02-2013 09:45

Boormeester: LC Nijdam

--Klei, sterk siltig, zwak humeus. Bruin. kalkloos
scherpe ondergrens bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Bruin/Grijs. IJzer/Oer zwak.
kalkloos mangaan scherpe ondergrens .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkrijk scherpe ondergrens .

--Klei, matig siltig. Grijs. kalkloos scherpe
ondergrens vlekken grijs .

--Klei, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer zwak. kalkrijk
scherpe ondergrens .

--Klei, zwak siltig. Grijs/Blauw. kalkloos .
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6/13
locatie

Andelst 
opdrachtgever

Team 2
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Geurdeland

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

Boring 11 (270cm) datum: 07-02-2013 10:06

Boormeester: LC Nijdam

--Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
kalkloos scherpe ondergrens bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Bruin/Grijs. IJzer/Oer zwak.
kalkloos mangaan scherpe ondergrens .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak,
Schelpen zwak. kalkrijk scherpe ondergrens .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer matig.
kalkloos scherpe ondergrens .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkrijk scherpe ondergrens .

--Klei, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer zwak.
kalkloos .

--Klei, zwak siltig. Grijs/Blauw. kalkloos .

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

Boring 12 (260cm) datum: 07-02-2013 10:27

Boormeester: LC Nijdam

--Klei, matig siltig, zwak humeus. Bruin/Grijs.
kalkloos bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos geleidelijke ondergrens .

--Klei, zwak siltig. Grijs. IJzer/Oer matig.
kalkloos scherpe ondergrens .

--Klei, zwak siltig. Grijs/Blauw. kalkarm .

--Klei, matig zandig. Grijs. kalkrijk oever.

--Zand, sterk siltig. Grijs. Wortels zwak.
zandmediaan zeer fijn kalkrijk bedding.
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locatie

Andelst 
opdrachtgever

Team 2
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Geurdeland

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

Boring 13 (220cm) datum: 07-02-2013 10:52

Boormeester: LC Nijdam

--Klei, matig siltig, zwak humeus. Bruin/Grijs.
kalkloos scherpe ondergrens bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. kalkloos
mangaam .

--Klei, zwak siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer matig.
kalkloos geleidelijke ondergrens .

--

Klei, zwak siltig. Grijs. IJzer/Oer zwak. kalkloos
stug dunne zandlaag scherpe ondergrens
vondst 1 kies van rund/paard/geit/schaap en
houtskoolspikkels.

--Klei, sterk zandig. Grijs. kalkrijk oever/bedding.

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

Boring 14 (270cm) datum: 07-02-2013 11:15

Boormeester: LC Nijdam

--Klei, sterk siltig, zwak humeus. Bruin/Grijs.
kalkloos scherpe ondergrens bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos mangaan scherpe ondergrens .

--Klei, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer zwak. kalkrijk
scherpe ondergrens .

--
Klei, zwak siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak,
Plantenresten zwak. kalkloos scherpe
ondergrens stug houtskoolspikkel.

--Klei, zwak siltig. Grijs/Blauw. IJzer/Oer zwak.
kalkloos scherpe ondergrens .

--Klei, sterk siltig. Grijs. Zand laagjes. kalkrijk
oever .



AOGB.049 Geurdelandboorstaten

projectnummer

AOGB.049
blad

8/13
locatie

Andelst 
opdrachtgever

Team 2
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Geurdeland

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

Boring 15 (300cm) datum: 07-02-2013 11:46

Boormeester: LC Nijdam

Houtskool zwak.
Klei, sterk siltig, zwak humeus. Bruin.
puinspikkels kalkloos scherpe ondergrens
bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos scherpe ondergrens .

--Klei, zwak siltig, zwak humeus. Grijs/Bruin.
kalkloos geleidelijke ondergrens laklaag .

--
Klei, zwak siltig. Bruin/Grijs. IJzer/Oer zwak.
kalkloos zwarte vlekjes
houtskool/plantenresten.

--Klei, zwak siltig. Grijs. kalkloos geleidelijke
ondergrens .

--Klei, sterk siltig. Grijs. Zand laagjes. kalkrijk .

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

Boring 16 (270cm) datum: 07-02-2013 12:28

Boormeester: LC Nijdam

Puin zwak.Klei, sterk siltig, zwak humeus. Bruin/Grijs.
kalkloos scherpe ondergrens bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos scherpe ondergrens .

--
Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkloos scherpe
ondergrens  laklaag .

--Klei, zwak siltig. Bruin/Grijs. IJzer/Oer zwak.
kalkloos scherpe ondergrens .

--Klei, matig siltig. Grijs/Blauw. kalkloos
geleidelijke ondergrens .

--Zand, uiterst siltig. Grijs. zandmediaan zeer fijn
kalkrijk bedding .



AOGB.049 Geurdelandboorstaten

projectnummer

AOGB.049
blad

9/13
locatie

Andelst 
opdrachtgever

Team 2
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Geurdeland

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

Boring 17 (250cm) datum: 07-02-2013 12:49

Boormeester: LC Nijdam

--Klei, matig siltig, zwak humeus. Grijs/Bruin.
kalkloos bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos mangaan scherpe ondergrens .

--Klei, sterk siltig. Grijs. IJzer/Oer zwak. kalkrijk
scherpe ondergrens humeuze vlekjes .

--Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
IJzer/Oer matig. kalkloos geleidelijke
ondergrens laklaag .

--Klei, zwak siltig. Grijs. IJzer/Oer matig.
kalkloos .

--Klei, zwak siltig. Grijs/Blauw. kalkloos .

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

Boring 18 (260cm) datum: 07-02-2013 13:32

Boormeester: LC Nijdam

--Klei, matig siltig, zwak humeus. Bruin. kalkloos
scherpe ondergrens bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Lichtbruin/Grijs. IJzer/Oer
zwak. kalkloos geleidelijke ondergrens .

--Klei, matig siltig. Bruin/Grijs. IJzer/Oer zwak.

--Klei, sterk siltig. Lichtgrijs/Blauw. kalkrijk
scherpe ondergrens .

--Klei, zwak siltig. Lichtgrijs/Blauw.
Plantenresten zwak. kalkloos .



AOGB.049 Geurdelandboorstaten

projectnummer

AOGB.049
blad

10/13
locatie

Andelst 
opdrachtgever

Team 2
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Geurdeland

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

Boring 19 (270cm) datum: 07-02-2013 13:58

Boormeester: LC Nijdam

--Klei, matig siltig, zwak humeus. Bruin. kalkloos
scherpe ondergrens bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos mangaan scherpe ondergrens .

--Klei, sterk siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer matig.
kalkrijk scherpe ondergrens .

--Klei, zwak siltig, zwak humeus. Grijs/Bruin.
kalkloos scherpe ondergrens laklaag .

--Klei, zwak siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos scherpe ondergrens .

--Klei, zwak siltig. Blauw/Grijs. Plantenresten
zwak. kalkloos .

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

Boring 20 (250cm) datum: 07-02-2013 14:18

Boormeester: LC Nijdam

Puin zwak.Klei, matig siltig. Bruin/Grijs. opgebracht
scherpe ondergrens .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos scherpe ondergrens .

--Klei, zwak siltig. Grijs. IJzer/Oer zwak. kalkloos
scherpe ondergrens .

--Klei, zwak siltig. Grijs/Blauw. Plantenresten
zwak. kalkloos .



AOGB.049 Geurdelandboorstaten

projectnummer

AOGB.049
blad

11/13
locatie

Andelst 
opdrachtgever

Team 2
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Geurdeland

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

Boring 21 (200cm) datum: 07-02-2013 14:21

Boormeester: LC Nijdam

--Klei, matig siltig. Bruin/Grijs. kalkloos scherpe
ondergrens brokken opgebracht .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos scherpe ondergrens mangaan .

--Klei, matig siltig. Grijs/Zwart. kalkloos kalkarm
scherpe ondergrens humeuze vlekjes .

--
Klei, zwak siltig. Donkergrijs/Bruin. IJzer/Oer
zwak. kalkloos geleidelijke ondergrens laklaag
.

--Klei, zwak siltig. Blauw/Grijs. Plantenresten
zwak. kalkloos .

50cm

100cm

150cm

200cm

Boring 22 (200cm) datum: 07-02-2013 14:48

Boormeester: LC Nijdam

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. kalkloos scherpe
ondergrens opgebracht .

--Klei, matig siltig, zwak humeus. Bruin. kalkloos
scherpe ondergrens oude bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos mangaan scherpe ondergrens .

--Klei, sterk siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkrijk humeuze vlekjes .

--Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkloos geleidelijke ondergrens laklaag .

--Klei, zwak siltig. Lichtgrijs/Blauw. kalkloos .



AOGB.049 Geurdelandboorstaten

projectnummer

AOGB.049
blad

12/13
locatie

Andelst 
opdrachtgever

Team 2
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Geurdeland

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

Boring 23 (260cm) datum: 07-02-2013 15:04

Boormeester: LC Nijdam

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. kalkloos scherpe
ondergrens opgebracht .

--Klei, matig siltig, zwak humeus. Bruin. scherpe
ondergrens oude bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos mangaan.

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkrijk scherpe ondergrens .

--Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkloos geleidelijke ondergrens laklaag .

--Klei, zwak siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos scherpe ondergrens .

--Klei, zwak siltig. Blauw/Grijs. Plantenresten
zwak. kalkloos .

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

Boring 24 (260cm) datum: 07-02-2013 15:21

Boormeester: LC Nijdam

--Bruin. kalkloos scherpe ondergrens bouwvoor
.

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkrijk mangaam .

--Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkloos geleidelijke ondergrens laklaag .

--Klei, zwak siltig. Lichtgrijs/Blauw. kalkloos .



AOGB.049 Geurdelandboorstaten

projectnummer

AOGB.049
blad

13/13
locatie

Andelst 
opdrachtgever

Team 2
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Geurdeland

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

Boring 25 (270cm) datum: 07-02-2013 15:38

Boormeester: LC Nijdam

Puin zwak, koolas zwak.Klei, sterk siltig, zwak humeus. Grijs/Bruin.
kalkloos scherpe ondergrens bouwvoor .

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos mangaan scherpe ondergrens .

--Klei, zwak siltig. Grijs/Groen. kalkloos
geleidelijke ondergrens .

--Klei, sterk siltig. Grijs/Blauw. kalkrijk .

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

Boring 26 (280cm) datum: 07-02-2013 15:58

Boormeester: LC Nijdam

--Klei, matig siltig, zwak humeus. Bruin. kalkloos
scherpe ondergrens bouwvoor .

--
Klei, matig zandig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos mangaan
.

--Klei, matig siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkrijk .

--
Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
IJzer/Oer zwak. kalkloos geleidelijke
ondergrens .

--Klei, zwak siltig. Grijs/Bruin. IJzer/Oer zwak.
kalkloos .

--Klei, matig siltig. Blauw/Grijs. Plantenresten
zwak. kalkloos geleidelijke ondergrens .

--Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. Zand laagjes.
kalkrijk .
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