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Samenvatting 

In opdracht van Agel adviseurs heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Putkilweg te Rilland (Gemeente Reimerswaal). 

De aanleiding van het onderzoek is de toekomstige ontwikkeling van het gebied van akkerland 

naar bedrijven terrein. Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 10 hectare. De 

toekomstige werkzaamheden zijn grotendeels nog onbekend. De verwachting is dat deze 

gepaard gaan met diverse bodemverstorende werkzaamheden. Op de beleidskaart van de 

Gemeente Reimerswaal ligt het plangebied in een zone met een hoge en middelhoge 

verwachtingswaarde voor zowel archeologische resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd op de 

top van het Hollandveen als voor resten uit met name de middeleeuwen binnen de afzettingen 

van het Laagpakket van Walcheren.1 Archeologisch onderzoek is verplicht bij ingrepen met een 

oppervlakte groter dan 250 m2  in gebieden met een hoge verwachting of 500 m2 in gebieden 

met een middelhoge verwachting. Uit het bureauonderzoek blijkt dat bewoning kan hebben 

plaatsgevonden in of op de volgende geologische lagen: 

 de top van het pleistocene dekzand. 

 de top van het Hollandveen Laagpakket (ijzertijd en Romeinse tijd) 

 binnen het Laagpakket van Walcheren uit de periode vóór 1530. 
 

Na de overstromingen is het plangebied pas na 1780 weer in gebruik genomen. Uit oude 

kaarten blijkt dat geen bebouwing meer binnen het plangebied gestaan heeft. Er worden geen 

resten uit de 2e helft van de nieuwe tijd verwacht. 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de getijden afzettingen van na de 

overstroming in 1530 een dikte hebben van 2 tot meer dan 3 meter. De afzettingen liggen 

erosief op een uiterst siltige kleilaag met veenbrokjes, die wordt gedateerd vóór 1530. Tussen 

deze twee lagen is in een aantal boringen een humeuze laag aangetroffen met plaatselijk 

baksteenbrokjes en ook houtskool daarin. De verwachting is dat het verspoelde resten betreft 

uit de periode 1200-1530. Binnen het plangebied zijn vier locaties geselecteerd waar mogelijk 

verspoelde resten voorkomen. 

In het geval van verstoring van de geselecteerde gebieden door graafwerkzaamheden dieper 

dan de in de onderstaande tabel genoemde waarden wordt voor de 4 geselecteerde locaties 

een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden aanbevolen. Voor het grootste 

deel van het plangebied wordt een archeologisch vervolgonderzoek niet nodig geacht.  

Selectie Gebied  Diepteligging 

archeologische laag 

vanaf (cm-mv)  

Toegestane graafdiepte in cm –mv met 

bufferzone van 20 cm. 

A  240  220 

B 270 250 

C 200 180 

D  250 230 

 

                                                           
1
 Alkemade e.a. 2011 



ArGeoBoor rapport 1261, concept 1: Putkilweg te Rilland (De Poort III) 
Opdrachtgever: Agel Adviseurs 4 

Ondanks dan het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, is het als gevolg van de gebruikte 

methode (steekproef) niet uit sluiten dat er toch archeologische waarden binnen het 

plangebied, maar buiten de hier geselecteerde gebieden aanwezig zijn. Mochten hier bij 

toekomstige graafwerkzaamheden nog archeologische resten worden aangetroffen, dan geldt 

op basis van de Monumentenwet de plicht om eventuele vondsten te melden. Dit kan bij de 

Gemeente Reimerswaal of bij de SCEZ (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland). 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Agel adviseurs heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Putkilweg te Rilland (Gemeente Reimerswaal). 

De aanleiding van het onderzoek is de toekomstige ontwikkeling van het gebied van akkerland 

naar bedrijven terrein. Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 10 hectare en de 

toekomstige bouwwerkzaamheden zijn nog onbekend. De verwachting is dat de ontwikkeling 

van het terrein gepaard zal gaan met diverse bodemverstorende werkzaamheden. Op de 

beleidskaart van de Gemeente Reimerswaal ligt het plangebied in een zone met een hoge en 

middelhoge verwachtingswaarde voor zowel archeologische resten uit de ijzertijd en Romeinse 

tijd op de top van het Hollandveen als voor resten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd binnen 

de afzettingen van het Laagpakket van Walcheren.2 Archeologisch onderzoek is verplicht bij 

ingrepen met een oppervlakte groter dan 250 m2 in gebieden met een hoge verwachting of 

500 m2 in gebieden met een middelhoge verwachting. 

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische 

verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, historische- en 

archeologische gegevens. Daarnaast wordt gekeken naar bekende bodemverstoringen, 

waardoor eventuele archeologische waarden al vergraven kunnen zijn. Het verkennend 

bodemonderzoek toetst de archeologische verwachting en is geschikt voor het bepalen van de 

bodemopbouw (natuurlijke bodem en bodemverstoringen). Het resultaat is dat gebieden met 

een hoge verwachting kunnen worden geselecteerd voor vervolgonderzoek en dat gebieden 

met een lage archeologische verwachting kunnen worden vrijgegeven. De volgende vragen 

staan bij het onderzoek centraal: 

 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? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is een vervolgonderzoek nodig, zo ja welk type? 

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

versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011). Ook is rekening gehouden 

met de aanvullende richtlijnen waaraan het onderzoek moet voldoen van de Provincie 

Zeeland.3  

                                                           
2
 Alkemade e.a. 2011 

3
 Provincie Zeeland 2009 
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1.3 Administratieve data 

Soort onderzoek Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek verkennende fase 
Provincie Zeeland 
Gemeente  Reimerswaal 
Plaats Rilland 
Adres: Putkilweg te Rilland 
Toponiem: Putkilweg 
Projectnaam De Poort III 
Kadastrale nrs.  Gemeente Reimerswaal M263 en M426 
Opdrachtgever: Agel Adviseurs 
 Dhr. C. Hoetelmans 

T 0162-456481 
Postbus 4156  
4900 CD Oosterhout 
choetelmans@ageladviseurs.nl 

bevoegd gezag: Gemeente Reimerswaal 
dhr. B. van Heze 
Postbus 70 
4416 ZH Kruiningen 
E: b.van.heze@reimerswaal.nl  

Adviseur bevoegd gezag SCEZ 
 Mevrouw I. M. Haas 

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
OAS Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband 
Postbus 49 
4330 AA Middelburg 
T: +31 (0) 113-249749/ (o) 118-670613 
M: +31 (0) 6-20436477 

 e-mail: im.haas@scez.nl 
Coördinaten: 72.026/382.111 72.383/381.938 72.260/381.705 71.916/381.873 
Archeologische status Geen AMK-terrein 
Waarnemingen en 
vondstmeldingen 

Er zijn geen waarnemingen of vondstmeldingen bekend in ARCHIS en Zeeuws 
Archeologisch Archief  

Oppervlakte: Circa 10 ha 
Kaartblad: 49d 
Onderzoekmeldingsnummer: 58847 
Onderzoeknummer 47837 
Vondstmeldingsnummer 424243 
Beheer en plaats van vondsten Provinciaal Archeologisch Depot (PAD) Zeeland 

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) 
Postbus 49 
4330 AA Middelburg 
Depotbeheerder: dhr. H. Hendrikse T 0118-623732 
e-mail: h.hendrikse@scez.nl 

Beheer en plaats van 
documentatie 

Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA) 
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) 
Postbus 49 
4330 AA Middelburg 
Beheerder: dhr. J.J.B. Kuipers 
0118-670879 
e-mail: jjb.kuipers@scez.nl 

Beheer en plaats van digitale 
documentatie 

e-depot Nederlandse archeologie (www.edna.nl + www.argeoboor.nl) 

Nieuw aangetroffen vindplaatsen Niet van toepassing (voorals puinbrokjes en houtskool aangetroffen) 
Complextype en datering van 
nieuw aangetroffen vindplaatsen 

Niet van toepssing 

 

 

mailto:im.haas@scez.nl
http://www.edna.nl/
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt ten zuidwesten van het huidige bedrijventerrein De Poort, dat ligt direct 

ten zuiden van de A58, ten noordwesten van de Putkilweg en ten noordoosten van het dorp 

Rilland (zie afbeelding 1). Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 10 ha. en is in 

gebruik als akkerland. Uit een kaart met gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland 

blijkt dat het maaiveld van plangebied ligt op een hoogte tussen 1,1 en 1,3 m + NAP.4 

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.5 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Het is de bedoeling om het plangebied in de toekomst in te richten als bedrijventerrein. In 

afbeelding 2 is op een inrichtingskaart te zien dat rondom het terrein een watergang wordt 

gegraven met in de noordpunt een verbreding. Daarnaast is de aanleg van een centrale weg 

aangegeven. In de paarse gebieden zijn bedrijfsgebouwen voorzien. De inrichting en de exacte 

bodemverstoring die zullen gaan plaatsvinden zijn nog onbekend.  

                                                           
4
 AHN 2007-2012 

5
 Kadaster 2012 
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Afbeelding 2. De inrichting van het plangebied. 

De bodemverstoring bij de toekomstige inrichting zal voor zover nu bekend plaatsvinden bij 

het graven van de rondom het plangebied voorziene watergang. Naar verwachting zal de 

toekomstige verstoring bestaan uit het aanleggen van boven- en ondergrondse infrastructuur 

zoals riolering, kabels, leidingen en diverse bodemverstoringen ten behoeve van de 

nieuwbouw van de voorziene bedrijfspanden. Hierbij kan gedacht worden aan het graven van 

laad- en loskuilen, vorstranden en het aanbrengen van heipalen. 

3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een 

archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

Voor de historie van het gebied is met name gebruik gemaakt van het boek Rilland, Bath en 

Maire in de loop der eeuwen van P.J. Aarssen uit 1977. In dit boek wordt een beeld geschetst 

van de geschiedenis van het gebied van vóór en na de desastreuze overstromingen in 1530. 

Voor het onderzoek is geen Plan van Aanpak of Programma van Eisen opgesteld. 

3.2 Aardkundige gegevens 

De Rijks Geologische Dienst heeft voor dit kaartblad geen geologische kaart 1:50.000 

gepubliceerd. De hier gebruikte gegevens van de geologische ondergrond zijn afkomstig van de 

publicatie; ”Holocene Evolution of Zeeland” uit 1997 van P.C. Vos en R.M. van Heeringen met 

de bijgevoegde Geologische kaarten van Zeeland schaal 1:250.000 en Paleografische kaarten 

schaal 1: 500.000. Daarnaast is gebruik gemaakt van boorgegevens uit het Dinoloket van 

boringen in de directe omgeving van het plangebied.6  

                                                           
6
 Dinoloket 2013 
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Afbeelding 3. Geologische kaart met in paarse tinten de ligging van afzettingen van het 
Laagpakket van Wormer (voorheen afzettingen van Calais). De licht bruine kleur is het 
pleistocene dekzand. Groen gekleurd zijn geulafzettingen behorende tot het Laagpakket van 
Walcheren (voorheen Duinkerke) die het Laagpakket van Wormer plaatselijk geërodeerd 
hebben.7 

 
Afbeelding 4. Het voorkomen van het Laagpakket van Walcheren (voorheen in dit gebied 
Duinkerke II, IIIa en IIIb). Donkergroen zijn geulafzettingen van vóór de 1e bedijking en fel groen 
zijn geulafzettingen van na de 1e bedijking. De lichtgroene kleur is een deklaag bestaande uit 
zand en klei. De zwarte lijn ten noorden van het plangebied is de ligging van een bij de kaart 
gevoegd geologisch profiel. Een gedeelte van dit profiel is weergegeven in afbeelding 5.8 

Uit de geologische kaarten van Zeeland (afbeeldingen 3 en 4 en het geologisch profiel B-B’ 

weergegeven in afbeelding 5) blijkt dat binnen het plangebied, van onder naar boven, de 

volgende geologische bodemlagen verwacht kunnen worden.9 

 Pleistocene ondergrond, waarschijnlijk dekzand, Formatie van Boxtel, Laagpakket van 
Wierden (diepteligging: 2 tot 4 m –NAP = 3 tot 5 m-mv). 

 Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket, omdat er geen Laagpakket van 
Wormer is afgezet kan ook gesteld worden dat de Basisveen Laag ter plaatse erg dik is. 

 Formatie van Naaldwijk. Laagpakket van Walcheren.  

                                                           
7
 Rijks Geologische Dienst 1996 

8
 Rijks Geologische Dienst 1996 

9
 Rijks Geologische Dienst 1996 
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Voorheen werden de getijdenafzettingen, die liggen op het Hollandveen, gerekend tot 
de afzettingen van Duinkerke. Binnen de afzettingen van Duinkerke werd onder 
andere onderscheid gemaakt in afzettingen van Duinkerke II (afzettingsfase na de 
Romeinse tijd), Duinkerke IIIa (afzettingen vanaf circa 900 tot 1200 na Chr. van vóór de 
bedijking. De jongste afzettingen, van na de bedijking, werden gerekend tot de 
Duinkerke IIIb afzettingen. 
 

Uit de geologische kaarten is af te lezen dat in het plangebied het Laagpakket van Wormer 

(voorheen afzettingen van Calais) ontbreekt. Deze afzetting komt wel ten oosten, westen en 

noorden van het plangebied voor. Het ontbreken van het Laagpakket van Wormer hangt 

samen met het voorkomen van een dekzandrug in de ondergrond (zie afbeelding 3). Deze 

hoogte maakt deel uit van de ‘Rilland ridge’.10 Direct ten noorden van het plangebied komen 

Schelde afzettingen voor. 

 
Afbeelding 5. Profiel door oostelijk Zuid-Beveland. De rode pijl geeft ongeveer de ligging van 
het plangebied aan. 

Op basis van boorgegevens uit het Dinoloket kan de globale diepteligging van de geologische 

lage nabij het plangebied worden bepaald. In afbeelding 6 is de ligging van de bestudeerde 

boringen weergegeven. In de onderstaande tabel is de bodemopbouw van de boringen 

beschreven. 

                                                           
10

 Vos en Van Heeringen 1997 
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Afbeelding 6. Ligging en nummers van de geraadpleegde boringen in het Dinoloket. 

 

 Geologische Laag 

Dino nr. Walcheren Laagpakket 
 

Hollandveen 
Laagpakket 

Laagpakket van 
Wormer/Schelde 
afzettingen 

Pleistocene 
ondergrond 
(dekzand) 

B49D1070 0-1,8 klei 1,8-3,0 zand 3,0-4,7 klei  4,7-7,0 veen  7,0-7,3 zand 

B49D1050 0-5,1 klei    5,1-6,9 veen 6,9-7,9 klei 7,9-8,1 zand 

B49D1073 0-3,7 klei    3,7-6,0 veen  6,0-6,2 zand 

B49D0943 0-2,0 klei 2,0-2,8 zand 2,8-5,7 klei  5,7-7,7 veen  7,7-7,8 zand 

B49D0949 0-1,2 klei 1,2-2,0 zand 2,0-6,0 klei  6,0-6,8 veen  6,8-7,0 zand 

B49D0952 0-1,6 klei 1,6-3,0 zand 3,0-4,9 klei 4,9-5,6 
zand 

5,6-7,3 veen   

B49D0955 0-2,0 klei 2,0-2,7 zand 2,7-4,2 klei  4,2-6,0 veen  6,0-6,2 zand 

Tabel met bodemgegevens afkomstig uit het Dinoloket.11 

Uit de boorgegevens blijkt dat de dikte van de klei- en zandlagen van het Laagpakket van 

Walcheren tussen de 3,7 en 6,0 meter bedraagt en liggen op het Hollandveen Laagpakket. Het 

verschil in dikte van de lagen binnen het Laagpakket van Walcheren kan verklaard worden 

door het verschil in erosie ter plaatse van geulen en afdekking ter plaatse van schorren. Het 

Hollandveen Laagpakket heeft een dikte tussen de 0,8 en 3,3 meter. In de meest westelijk 

geraadpleegde boring (nr. B49D1050) is onder het veen nog een kleilaag van 1 meter dikte 

aanwezig, die ontbreekt in de overige boringen waar het veen direct op de pleistocene 

ondergrond ligt. Deze kleilaag behoort tot het Laagpakket van Wormer, dat ten westen van het 

plangebied wel voorkomt. 

Uit de geomorfologische kaart blijkt dat het plangebied ligt binnen een uitgestrekte vlakte van 

getij-afzettingen (hooggelegen, code 2M35a).12 Op de bodemkaart is het plangebied 

gekarteerd als een kalkrijke poldervaaggrond; lichte klei, profielverloop 5 (code MN35A).13 

                                                           
11

 TNO 2013 
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Paleografische ontwikkeling14 

Aan het eind van de laatste ijstijd, tot circa 11.000 jaar geleden, is een dikke laag dekzand 

afgezet. Ter plaatse van het plangebied is het zand afgezet in een zuid-noord gelegen rug, die 

ten westen van de rivier/kreek de Schelde lag. Deze dekzandrug lag ten tijde van het afzetten 

van de klei van het laagpakket van Wormer, 8000 tot 4000 jaar geleden, dermate hoog dat 

deze niet overstroomde en er geen klei werd afgezet. 

In de loop van het Holoceen raakte, als gevolg van de vorming van de strandwallen, een groot 

deel van de zeegaten en daarachter gelegen getijdengeulen buiten gebruik. Samen met de 

vernatting, als gevolg van een stijgende zeespiegel, vormde zich achter de strandwallen een 

groot veenmoeras. Het gevolg was dat tussen 5000 en 1500 jaar geleden grote delen van 

Zeeland werden bedekt met een dikke veenlaag.  

In de loop van de ijzertijd, vanaf circa 2500 voor heden, komen er weer openingen in de uit 

strandwallen opgebouwde kustbarrière. Er vormen zich kreken die grote delen van het 

veengebied van Zeeland eroderen. De situatie nabij het plangebied aan het eind van de 

Romeinse tijd is hieronder weergegeven (zie afbeelding 7).  

 
Afbeelding 7. De landschappelijke situatie rond 350 na Chr.15 (Legenda: bruin=kustveenmoeras; 
groen=getijdegebied; beige= hogere gronden; paars=bedijkt gebied; blauw =water) 

De verdrinking van het veen vordert gestaag en tussen 500 en 750 na Chr. komt ook het 

onderzoeksgebied onder invloed van de zee te liggen en worden klei- en zandlagen afgezet (zie 

afbeelding 8). Deze afzettingen werden voorheen gerekend tot de Duinkerke II en IIIa-

afzettingen. Hierbij ontwikkelde zich geulen ten noorden en later ook ten oosten van het 

plangebied. 

                                                                                                                                                                          
12

 Alterra 2003 
13

 Alterra 1965-1995 
14

 Paleografische kaarten afkomstig van de Rijks Geologische Dienst 1997 
15

 Rijks Geologische Dienst 1996 kaart 13 
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Afbeelding 8. De landschappelijke situatie rond 1000 na Chr.16 (Legenda: 
bruin=kustveenmoeras; groen=getijdegebied; beige= hogere gronden; paars=bedijkt gebied; 
blauw =water) 

De hoog opgeslibde schorren en oevers van kreken worden waarschijnlijk rond 800 na Chr. 

bewoonbaar. Uit historische bronnen is bekend dat vanaf het begin de 12e eeuw dijken 

werden aangelegd in het gebied. Op afbeelding 9 wordt het plangebied buiten de toenmalige 

kernpolder van Rilland gesitueerd. In de twee eeuwen die volgden werden ten oosten van het 

eiland Rilland steeds weer nieuwe stukken land bedijkt. 

 
Afbeelding 9. De landschappelijk situatie rond 1250 na Chr.17 (Legenda: groen=getijdegebied; 
beige= hogere gronden; paars=bedijkt gebied; blauw =water) 

Na 1500 vonden een aantal grote overstromingen plaats waardoor grote delen van oostelijk 

Zuid-Beveland, met daarin steden, dorpen en losse boerderijen, onder water kwamen te staan 

en eb-en vloed weer vrij spel hadden (zie afbeelding 10).  
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Een gedeelte van dit uitgestrekte gebied werd pas na 1750 weer bedijkt en vormt tot op heden 

de smalle strook land van het huidige oostelijk Zuid-Beveland. Het grootste deel van het 

gebied is echter niet meer herbedijkt. De laatste watersnoodramp is die van 1953, waardoor 

het gebied rondom Rilland zwaar werd getroffen. 

 
Afbeelding 10. De landschappelijke situatie rond 1750 na Chr. enkele jaren voor de 
herbedijking.18 (Legenda: groen=getijdegebied; beige= hogere gronden; paars=bedijkt gebied; 
blauw =water) 

3.3 Luchtfoto’s en AHN 

 
Afbeelding 11. Luchtfoto uit 1959 Bron:. 
http://zldags.zeeland.nl/geoweb/geowebinternet/web/ViewerSP.aspx?Site=Historische_Lucht-
foto’s. 

                                                           
18

 Rijks Geologische Dienst 1996 kaart 19 



ArGeoBoor rapport 1261, concept 1: Putkilweg te Rilland (De Poort III) 
Opdrachtgever: Agel Adviseurs 15 

Op een luchtfoto uit 1959 zijn enkele hoekige witte lijnen zichtbaar in het perceel ten westen 

van het plangebied, die doorlopen in de westzijde van het plangebied. Mogelijk gaat het om 

zandige vullingen van gedempte sloten. Centraal in het noordoostelijk deel van het plangebied 

is een dunne donkere lijn moeilijk te herkennen, dit zou een kleiige vulling van een klein 

kreekje kunnen zijn. 

 
Afbeelding 12. AHN beeld van het plangebied.19 

Een langwerpige laagte komt in het zuidoosthoek het plangebied binnen. Er lopen enkele 

hogere lijnen met name ten zuiden van het plangebied. De aard en achtergrond van deze lijn 

elementen is niet direct duidelijk, maar ze hangen mogelijk samen met oude getijdegeultjes of 

verkaveling van voor de laatste overstroming in 1953. 

3.4 Historische gegevens 

“In het Zeeuws Archeologisch Archief is geen aanvullende archeologische informatie bekend 

met betrekking tot het plangebied. Wel zou zich 600 meter ten noordoosten van het 

plangebied het verdronken dorpje Ouderdinge moeten bevinden”, aldus dhr. H. Jongepier van 

de SCEZ. 

Uit historische bronnen is een aardig beeld te vormen voor de ontwikkeling van het gebied in 

de periode tussen 1000 en 1530 na Chr.  

De Bevelanden worden voor het eerste genoemd bij de goederen die door Geertruida, dochter 

van Pippijn van Landen, werden nagelaten. Zij stierf in 659 als abtis van het Klooster Nivelles. 

Het landschap zal bestaan hebben uit schorren met rietland, doorsneden door kleine kreken, 

die overgingen in grote geulen. Waarschijnlijk kwamen met hier en daar al moergronden voor, 

waar zout werd gewonnen uit verdronken veen. Waarschijnlijk ontstonden in de loop van de 

10e eeuw nederzettingen op hoog opgeslibde schorren, die zonder bedijking bewoonbaar 

waren. Men leefde van de schaaphouderij, visserij, moernering en de bijkomende handel. In 

deze tijd zullen de dorpjes Bath , Rilland en Maire ontstaan zijn.20 In de loop van de 12e eeuw 

werd begonnen met het aanleggen van dijken. Het wordt aangenomen dat gestart is met het 

aanleggen van een dijk om het eiland Rilland na de overstroming in 1134.  
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Afbeelding 13. Een reconstructie met de ligging van de verschillende polders van oostelijk Zuid-
Beveland in de middeleeuwen. Op basis van afbeelding 9 wordt het plangebied ten oosten van 
het oude land van Rilland en Marte geprojecteerd.21 

Voortschrijdend door nader onderzoek heeft intussen een nieuwere kaart opgeleverd met een 

overzicht van alle bekende verdronken dorpen (zie afbeelding 14). Ouderdinge wordt hier ten 

noordwesten van het plangebied gesitueerd. 

 
Afbeelding 14. Plangebied geprojecteerd op een kaart met bekende verdronken dorpen. 
Nummer 60 betreft het verdronken Ouderdinge (1530); 58=Hinkeloord (1552); 70=Oud-
Bath(1552). 22 

Uit afbeelding 9 lijkt het plangebied zich te bevinden ten oosten van deze kernpolder en ten 

westen van een kreek genaamd ‘De Diepekreeke’. Deze kreek werd in de loop van de 14e eeuw 

eveneens ingepolderd. Mogelijk ligt het plangebied ter plaatse van de vroegere 

J. Arnoudspolder, die bedijkt is tussen 1366 en 1371 of de meer naar het zuiden gelegen Polder 

beoosten den Bade of Polder van den Bade zelf, die beiden vóór 1350 worden bedijkt. 
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Een voorstelling van de situatie in oostelijk Zuid-Beveland van vóór de overstromingen in 1530 

is weergegeven in afbeelding 13. Er lagen geen dorpjes in de directe omgeving van het 

plangebied, maar er kunnen losse boerderijen gestaan hebben. Uit de historie van het dorp 

Agger dat in 1190 en 1276 al genoemd wordt, blijkt dat niet uitgesloten kan worden dat in het 

plangebied al bewoning plaatsvond vóór de aanleg van de 1e dijken.23 Dit kan dus ook ter 

plaats van het plangebied het geval zijn geweest. 

In 1530 en de decennia daarna overstroomden grote delen van de in de eeuwen hiervoor 

bedijkte gebieden in Zuid-Beveland. De oorzaak voor deze overstromingen wordt gezocht in 

onder andere: 

 lasten verzwaring waardoor er minder geld beschikbaar was voor goed onderhoud, 

 het onderhoud van de dijken werd steeds duurder werd, 

 het ontstaan van een grote getijdengeul, de Honte, in plaats van meerder kleinere 

geultjes. Een krachtiger stroming met meer erosieve kracht was het gevolg, 

 de stormfrequentie nam toe.  

 etc etc. 24 

Het gevolg van deze situatie is dat de gaten in de dijken niet goed meer hersteld konden 

worden. Pogingen daartoe werden in de 1e jaren na 1530 nog wel ondernomen, onder andere 

met gelden uit Antwerpen. De kwaliteit van de werkzaamheden was onvoldoende, waardoor 

de dijken bij volgende stormvloeden weer wegspoelden. Op de kaart van Visscher-Roman van 

circa 1650 is de situatie van toen in beeld gebracht (zie afbeelding 15). Het plangebied ligt in 

een schorren gebied met enkele diepe geulen. De locaties van de verdronken dorpen is nog op 

de kaart aangegeven. 
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Afbeelding 15. Situatie op de kaart van Visscher en Roman uit circa 1650 (Geraadpleegd op 

http://zldgwb.zeeland.nl/geowebsl/?Viewer=Cultuur%20Historie) 

Uit de topografische karteringen van Hattinga uit 1747 en 1748 blijkt dat het gebied nog valt 
binnen de ‘slikken van Rilland’ en dat van bedijking nog geen sprake is.25 Het duurde dus tot na 
1750 (ruim 200 jaar later) voordat het plangebied weer in gebruik kon worden genomen door 
het aanleggen van dijken. Na de bedijking komt het plangebied te liggen in de Reigersbergsche 
Polder tussen de vierde weg (oostzijde), de Hoofdweg (zuidzijde), de derde weg (westzijde) en 
een zeedijk in het noorden. De situatie van na de herbedijking is weergegeven in de 
afbeeldingen 16, 17 en 18.

 
Afbeelding 16. Plangebied op een verzamelkaart van de minuutplannen uit de periode 1811-
1832.26 
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Afbeelding 17. Het plangebied op een militaire nettekening uit 1830-1850, gebaseerd op de 
minuutplannen uit de periode hiervoor. Oude kreekloopjes van voor de bedijking zijn dan nog 
goed in het landschap zichtbaar. 
 

Afbeelding 18 is een kaartje van het plangebied samengesteld door Laurens Boeren in 1782. 

De kreek in het noordoosten van het blok is nog wat groter dan op de latere verzamelaart van 

de minuutplans hierboven. Dit kan het geultje zijn dat zichtbaar is op de luchtfoto uit 1959 

(afbeelding 11). 

 
Afbeelding 18. Een kaartje van het plangebied uit 1782 (door: Laurens Boeren).27 
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De eerste boeren die rond 1780 in de Reigersbergse polder boerden kregen de beschikking 

over grote kavels met mooie grote boerderijen. Binnen het plangebied kwamen toen geen 

boerderijen voor. Ook later heeft, althans voorzover op kaarten aangegeven, binnen het 

plangebied nooit bebouwing gestaan. 

Rilland en andere dorpen hebben het zwaar te verduren gehad bij de overstromingsramp van 

1953. Een dijkdoorbraak even ten westen van Bath zorgde voor een grote vloedgolf. Er 

ontstond een geul die vanaf Bath ten zuiden van de Hoofdweg naar het westen liep en daar 

door de vierde weg heen brak. Met slechts grote inspanningen kon enkele weken later het gat 

in de dijk gedicht worden. Op eventuele archeologie binnen het plangebied heeft de ramp 

weinig invloed gehad, eventuele resten lagen al onder een dikke klei- of zandlaag, mogelijk dat 

een dunne laag slib is afgezet.28 

3.5 Bekende archeologische waarden en vondsten 

Er is contact opgenomen met mevrouw Dicky de Koning van de AWN Zeeland. Binnen het 
plangebied zijn geen bijzonderheden bekend. Wel wees ze mij op de publicaties van Aarssen 
en Dekker, waarin informatie te vinden is. 

Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed (RCE).29

 
Afbeelding 19. Monumenten (bruin), waarnemingen (geel) en onderzoeksmeldingen (blauw) in 
Archis. 
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Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

Op ruim 1000 meter ten westen van het plangebied ligt AMK-terrein 13641. Dit is een terrein 

van hoge archeologische waarde. Het is een terrein met een veekraal/schaapskooi (stelberg). 

Dat is een kunstmatige hoogte waar de herder zich met de schapen kon terugtrekken bij hoge 

vloeden. De exacte datering is onbekend, maar de berg zal waarschijnlijk van vóór de bedijking 

in de 18e eeuw zijn. Het is niet duidelijk of waarneming 21057 betrekking heeft op het zojuist 

genoemde monument. Deze waarneming meldt dat een stelberg bij de boerderij Veldzicht is 

verdwenen. 

Waarnemingen en vondstmeldingen (zie afbeelding 19) 

Waarneming 21056 heeft betrekking op de funderingen van een klooster dat gebouwd is 1903 

en gesloopt is na 1966. 

Waarneming 21070 betreft de resten van een stelberg (veekraal/schaapskooi) in de vorm van 

een lichte verhoging, die is aangelegd in 1773. 

Waarneming 21064 zou de locatie zijn van het verdronken laatmiddeleeuwse dorp Ouderdinge 

(zie voorgaande hoofdstuk, afbeelding 15). It komt niet overeen met de kaart van verdronken 

dorpen in Zeeland 9afbeelding 14 

In 2007 is ruim 3 km ten westen van het plangebied in de 1e Bath-polder een vondstmelding 

gedaan. Bij de aanleg van een gasleiding (zie onderzoeksmelding 22335) in 2007 is door dhr. 

Bas Chamuleau een vondstmelding gedaan. Het betreft de vondst van bakstenen tot op de 

diepte van de gegraven sleuf, circa 3 meter. De bakstenen komen tot aan de bovenkant van 

het veen. De aard van de stenen en of deze daadwerkelijk tot een huisplaats of ander 

bouwwerk behoren is niet duidelijk. De geologische ligging van de stenen maakt het 

waarschijnlijk dat het mogelijk om bakstenen gaat uit de periode vóór de overstromingen van 

1530.30 

Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 6) 

Onderzoeksmelding 56292 betreft de uitvoering van een archeologisch booronderzoek. Er zijn 

geen vondsten gedaan en er is aanbevolen om geen vervolgonderzoek te doen. 

Onderzoeksmelding 22335 omvat de archeologische begeleiding van de aanleg van een 

gasleiding. Voor het gedeelte van het tracé ten noorden van het plangebied heeft geen 

begeleiding plaatsgevonden.  

Onderzoeksmelding 54376 is een uitgevoerd booronderzoek ter plaatse van 

hoogspanningsmastlocaties. Nadere informatie ontbreekt. Onderzoeksmelding 55066 betreft 

een bureauonderzoek. Beide onderzoek hebben nabij het plangebied geen vondstmeldingen 

opgeleverd. 

Onderzoeksmelding 43996 heeft betrekking op een grootschalig bureauonderzoek ten 

behoeve van waterberging in het Volkerak-Zoommeer. Hier wordt geen aanvullende 

informatie verwacht die van belang is voor de archeologische verwachting van het plangebied. 
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Archeologische maatregelenkaart-in-lagen 

Het archeologisch beleid is beschreven in een rapport met als bijlage vier 

maatregelenkaarten.31 Uit deze kaarten blijkt dat de noordwestelijke helft van het plangebied 

een hoge archeologische verwachting heeft gekregen voor resten uit de middeleeuwen binnen 

de afzettingen van Walcheren (zie afbeelding 20) en voor resten uit de ijzertijd en Romeinse 

tijd op de top van het Hollandveen. De zuidwestelijke helft van het plangebied krijgt een 

gematigde verwachting voor deze perioden.32 De grens tussen de hoge en gematigde 

verwachting voor beide maatregelenkaarten is dezelfde. Uit het rapport is niet duidelijk 

geworden waarop de grens tussen hoge verwachting en gematigde verwachting gebaseerd is. 

Voor de afzettingen van Wormer krijgt het plangebied geen archeologische verwachting.33 

Voor de top van het pleistoceen geld een gematigde archeologische verwachting.34  

Afbeelding 20. Maatregelenkaart voor het Laagpakket van Walcheren. Donker paars is hoge 
verwachting, paars = gematigde verwachting.  
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4 Archeologische verwachting 

Voor de verschillende geologische lagen kunnen archeologische verwachtingen worden 

opgesteld. Gezien de ligging van het plangebied op een in de ondergelegen dekzandrug krijgt 

het plangebied een hoge archeologische verwachting voor de top van de pleistocene 

ondergrond.  

De verwachting voor de top van het Hollandveen is sterk afhankelijk van mogelijk erosie van 

dit niveau door het bovengelegen Laagpakket van Walcheren. Indien veraard veen aanwezig is, 

dan kunnen archeologische resten verwacht worden uit de periode ijzertijd en Romeinse tijd. 

Archeologische resten kunnen bestaan uit resten van nederzettingen of sporen van 

moernering en zoutwinning. Is sprake van erosie van de top van het veen dan worden geen 

archeologische resten meer verwacht. Voor het Laagpakket van Walcheren geldt net als voor 

het Hollandveen Laagpakket dat erosie van oudere lagen kan hebben plaatsgevonden door 

jongere overstromingen binnen deze periode. Binnen het Laagpakket van Walcheren kunnen 

meerdere archeologische niveaus aanwezig zijn. Uit oude kaarten blijkt dat er geen resten uit 

de nieuwe tijd in het plangebied verwacht worden van na de overstroming in 1530. Uit de 

inpolderingsgeschiedenis blijkt dat bewoning in de polder kan hebben plaatsgevonden op de 

locatie tussen circa 1200 en 1530. Ook vóór de bedijking kan bewoning hebben 

plaatsgevonden vanaf circa 800 na Chr. Indien oudere afzettingen geërodeerd zijn door de 

jongere afzettingen van na 1530 is de kans op het aantreffen van archeologische resten klein. 

Eventuele archeologische resten uit de middeleeuwen kunnen bestaan uit sporen van 

akkerbouw, greppels, boerderijplaatsen of sporen die te maken hebben met veenwinning ten 

behoeve van zout- en/of later turfwinning. Daarnaast kunnen binnen het plangebied resten 

van dijken uit de periode 12e-16e eeuw aanwezig zijn, de periode van grote landaanwinst in het 

gebied. Waar de vroegere dijken gelegen hebben is niet bekend, wel dat er dijken geweest zijn. 

De archeologische verwachting is hieronder samengevat. 

Geologische 
laag 

Periode/datering Complex Omvang (m
2
) Prospectie kenmerken 

Top 
Pleistoceen 

Steentijd tot veengroei 
(waarschijnlijk 
neolithicum)) 

Kampen van Jagers en 
verzamelaars 

100-2.000 Strooiing van 
overwegend vuursteen 

Top 
Hollandveen 
Laagpakket 

IJzertijd en Romeinse tijd Nederzetting 
(industrie 
(zoutwinning uit veen 
en kalkbranderijen) 

500-5.000 Strooiing van aardewerk, 
houtskool, verbrand 
leem, humeuze kleilagen 
op het veen.  

Laagpakket 
van 
Walcheren 

Volle en late Middeleeuwen  Dijken, verdronken 
boerderij/huisplaatsen 
agrarisch industrie 
zoutwinning en 
turfwinning  

500 
(huisplaats)-
10.000 (dorp) 

‘vuile laag’ met 
houtskool, verbrand 
leem, baksteen, 
aardewerk, bot, 
fosfaatvlekken 

 

Bekende bodemverstoringen 

Binnen het plangebied zijn geen bodemverstoringen bekend met uitzondering van reguliere 

agrarische grondbewerking. Gezien de verwachte afdekking van het plangebied met een klei- 

of zanddek van na 1530 en het ontbreken van aanwijzingen van bewoning van de periode 

hierna, zullen bij het landgebruik vanaf 1780 archeologische resten niet verstoord zijn. 

Er liggen geen kabels en leidingen binnen het plangebied.  
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Beleid 

Het archeologische beleid van de Provincie Zeeland stelt dat archeologisch onderzoek verplicht 

is in gebieden met veen. Er dienen controle boringen met een dichtheid van 8 boringen per 

hectare te worden uitgevoerd.35 In overleg met de adviseur van de bevoegde overheid, 

mevrouw I. Haas, is besloten om de boringen door te zetten tot 3,0 m –mv.   
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5 Archeologisch booronderzoek 

Het veldwerk is uitgevoerd door Ivo Beckers (prospector en KNA-archeoloog) van 4 t/m 11 

november 2013. 

5.1 Methode 

In het plangebied zijn 82 boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm 

een guts met een diameter van 3 cm. De boringen zijn met een GPS tot op 3 meter nauwkeurig 

ingemeten. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.36 

Archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische 

Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB), zijn indien aanwezig beschreven.37. 

 
Afbeelding 21. Boorpuntenkaart. 

5.2 Resultaten en Interpretatie 

De ligging van de boorpunten is aangegeven in afbeelding 21. De boorbeschrijvingen zijn 

opgenomen in bijlage 1. Wat betreft de interpretaties van de bodemlagen in de boorstaten 

wordt het volgende opgemerkt: 

- met Duinkerke III wordt bedoeld de afzettingen na 1530 

- met Duinkerke II wordt bedoeld: afgezet vóór 1530. 

Van boven naar onder komen de volgende bodemlagen voor (zie profiel in afbeelding 22). De 

bouwvoor bestaat uit een uiterst siltige, matig humeuze kleilaag met een dikte van 40-60 cm. 

Onder de bouwvoor ligt een uiterst siltige kleilaag die in vrijwel alle boringen binnen 70 cm-mv 

over gaat in een matig zandige kleilaag. Hieronder, vanaf circa 100 cm-mv komt zwak siltig, 

matig fijn zand voor. 
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Deze zandlaag heeft een dikte van 1,25 tot meer dan 2,7 meter (= maximaal geboorde diepte). 

In bijna de helft van de boringen loopt de zandlaag dieper door dan de maximaal geboorde 

diepte van 3,0 meter. Oudere lagen zijn dan minimaal tot deze diepte geërodeerd. In de 

overige boringen ligt de zandlaag erosief op een uiterst siltige kleilaag met veenbrokjes (zie 

afbeelding 22). Tussen de uiterst siltige kleilaag met veenbrokjes en de hierboven gelegen 

zandlaag komen veenbrokken en humeuze kleilagen voor (zie afbeelding 23).  

 

Afbeelding 22. Kaart met een overzicht van de bodemopbouw in het plangebied en de 
ruimtelijke spreiding van de archeologische indicatoren. 
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Veen 

Veen is aangeboord in de boringen 12, 33, 35, 37 en 61. In boring 12 lijkt het te gaan om een 

verslagen veenbrok. In boringen 33 en 35 is het veen aangeboord tussen 290 en 300 cm-mv en 

is niet duidelijk of het verslagen veen betreft. In boring 37 ligt het veen opvallend hoog in het 

profiel (tussen 220 en 235 cm-mv) en heeft het een geleidelijke ondergrens. De onderliggende 

kleilaag bevat echter ook veenbrokjes, waardoor het waarschijnlijk toch om verspoeld veen 

gaat. In boring 61 is een dikkere veenlaag aanwezig tussen 250 en 290 cm -mv en lijkt het te 

gaan om in situ (niet verslagen) veen. Het zou een restant van een veendammetje kunnen zijn. 

Indien dit het geval is zou al het andere veen zijn afgegraven. Het aangetroffen veen is niet 

veraard. 

Humeuze kleilaag 

In de boringen 32, 33, 49, 60, 65, 72, 78, 79 en 81 is een zwak tot matig humeuze, matig siltige 

kleilaag aangeboord en er lijkt sprake van een archeologisch niveau. In deze laag zijn 

archeologische indicatoren in de vorm van baksteenbrokjes en houtskool aangetroffen. In 

boring 64 is van 40 tot 80 cm –mv een humeuze kleilaag aanwezig met baksteen. Deze laag 

wordt op basis van diepteligging beschouwd als een recente verstoring. 
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Afbeelding 23. Bodemprofiel A-A’ met archeologische indicatoren. 
 

Uit het profiel in afbeelding 23 is af te lezen dat de zandige kreekbeddingafzettingen de 

hieronder gelegen uiterst siltige kleilaag met veenbrokjes tot verschillende diepte geërodeerd 

heeft. In boring 71 heeft de erosie tot 210 cm plaatsgevonden, terwijl in boringen 73 en 75 de 

erosie dieper dan 300 cm is. De humeuze laag met de archeologisch indicatoren ligt tussen 255 

en 280 cm –mv. Op deze diepte ligt ook het niet geërodeerde veen in boring 61. Tevens is af te 

lezen dat de humeuze kleilaag met de archeologische indicatoren niet de top van de 

afzettingen van vóór 1530 betreft. In boringen 71, 76 en 80 komt de uiterst siltige kleilaag met 

veenbrokjes op gelijk niveau of hoger in het profiel voor, maar is geen humeuze laag, die kan 

duiden op bodemvorming aanwezig. Dit is vreemd omdat normaliter de archeologische lagen 

op de hoogste delen van de afzettingen liggen. Dit pleit ervoor om de archeologische 

indicatoren in verspoelde context te plaatsen. 
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Archeologische indicatoren 

Onder de Duinkerke III beddingafzettingen zijn in de boringen 43, 72 en 78 puinbrokjes 

aangetroffen in een matig zandige humeuze kleilaag. In een soortgelijke laag is in boring 79 

een houtskoolbrokje opgeboord. De archeologische indicatoren bevinden zich onder het 

beddingzand en hebben een scherpe onder- en bovengrens. Het archeologisch niveau ligt niet 

op de top van de afzettingen van Duinkerke II, afgezet vóór 1530, maar bevinden zich onderin 

de beddingafzettingen van Duinkerke III. Zoals hierboven reeds vermeld, lijken de 

archeologische indicatoren zich in verspoelde context bevinden. Het is voorstelbaar dat indien 

een huisplaats verspoeld er puinbrokken, losse bakstenen met b.v. houten balken en dergelijke 

op de kreekbodem komen te liggen. Deze vormen vervolgens een barrière waar de stroming 

sterk in kracht afneemt en waar slib of veenbrokjes kunnen bezinken en een humeuze laag kan 

ontstaan, zoals is aangetroffen in de hierboven genoemde boringen. Een dergelijke verspoelde 

huisplaats kan nog wel informatie bevatten over het leven van voor de overstroming in de 

vorm van gebruiksvoorwerpen uit tijd. Ook in boringen 32 (vanaf 200 cm-mv), 49 (vanaf 230 

cm –mv), 60 (vanaf 280 cm –mv), 65 (vanaf 270 cm –mv) en 81 (vanaf 250 cm-mv) zijn 

soortgelijke humeuze lagen aanwezig. Hier ontbreken de archeologische indicatoren in de 

boringen, maar deze kunnen er best zijn. 

Ook de aangetroffen veenlaag in boring 61 verdient de aandacht. Hoe komt het dat alleen in 

deze boring nog een intacte veenlaag aanwezig is? Kan het zo zijn dat er tijdens de vorige 

overstroming waarbij de uiterst siltige kleilaag met veenbrokjes is afgezet, deze locatie 

mogelijk afgedekt was, waardoor er hier geen erosie van het veen heeft plaatsgevonden? Of 

was een groot gedeelte van het veen al afgegraven ten tijde van de afzettingen van Duinkerke 

II, behalve een gedeelte bij boring 61? 

Boven de Duinkerke III afzetting van na 1530 is in boring 64 baksteen aangetroffen. Dit lijkt te 

gaan om een recente, mogelijk dempingmateriaal van een greppel of laagte. 

6 Conclusies  

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 
plangebied ligt? Onder erosief afgezet kreekbeddingzand, dat wordt geïnterpreteerd 
als een afzetting van na 1530, komt in circa de helft van het plangebied vanaf circa 250 
cm –mv een oudere afzetting voor. De ouderdom van deze afzettingen is niet 
nauwkeuriger geschat dan ouder dan 1530 na Chr. Met uitzondering van boring 61 zijn 
er geen intacte veengronden aangetroffen. Het is nog niet duidelijk waarom het veen in 
boring 61 niet geërodeerd is en in alle andere boringen wel.   

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Tot een diepte van 

200 cm –mv zijn geen archeologische resten in het gebied te verwachten. Bij de 

boringen 72, 78, 79 en 43 zijn vanaf 250 cm -mv archeologische indicatoren 

aangetroffen. De kans wordt groot geacht deze indicatoren zich bevinden in verspoelde 

context, omdat ze niet op de top liggen van de onderliggende geologische laag, maar 

op een lager niveau. Op basis van de historische- en geologische context en het feit dat 

er baksteebrokjes zijn aangetroffen, worden de archeologische indicatoren gezien als 

een aanwijzing voor bewoning in het plangebied tussen circa 1200 en 1530. Het kan 

gaan om een verspoelde huisplaats of boerderijplaats. Geen indicatoren maar wel een 

humeuze laag is aangetroffen in de boringen 32, 49, 60, 65 en 81.  
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Ook de intacte veenlaag in boring 61 wordt gezien als archeologische indicator. Op 

basis van het bovenstaande zijn 4 gebieden geselecteerd waar zich mogelijk nog 

archeologische ‘verspoelde’ resten in de bodem kunnen bevinden. (zie afbeelding 24). 

De gebieden zijn A, B, C en D genoemd. 

 Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? De 

oppervlakte en diepteligging van het humeuze niveau van de geselecteerde gebieden 

zijn in de onderstaande tabel samengevat. 

 
Gebied (centrum- 

coördinaat x,y) 

Boringen Oppervlakte  Diepteligging 

vanaf (cm-mv)  

periode 1200-

1530; aard; 

A (72339/381932) 65, 78 t/m 81, 60 

en 61 

Circa 8000 m
2
   240  Onbekend 

mogelijk 

verspoelde 

huisplaats? 

B (72228/381877) 43 Circa 1400 m
2
  270 Onbekend 

verspoelde 

resten? 

C (72038/381966) 32, 33 en 49 Circa 4200 m
2
 200 Onbekend 

verspoelde 

resten? 

D  (72076/382072) 72 Circa 1300 m
2
 250 Onbekend 

verspoelde resten 

 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? Uit afbeelding 23 blijkt dat de voorziene 

watergang door de oostkant van locatie A gaat en door de westzijde van locatie D. 

Indien de graafwerkzaamheden dieper zijn dan 240 cm-mv (locatie A) of 250 cm-mv 

(locatie B) dan wordt gegraven in de waarschijnlijk verspoelde resten uit de periode 

1200-1530. Wordt deze diepte bij de graafwerkzaamheden niet bereikt dan worden de 

resten niet vergraven. 

 Is een vervolgonderzoek nodig, zo ja welk type? Bij graafwerkzaamheden in de 

hierboven geselecteerde gebieden dieper dan de hierboven aangegeven waarden (cm –

mv)wordt aanbevolen om een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Gezien 

het vermoedelijk verspoelde karakter van de resten wordt aanbevolen om toekomstige 

verstoring door heipalen geen aanleiding te laten zijn voor vervolgonderzoek. 
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Afbeelding 24. Kaart met geselecteerde gebieden voor vervolgonderzoek indien verstoring door 
middel van graafwerkzaamheden plaatsvindt dieper dan de hierboven genoemde dieptes. 
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7 Aanbeveling/Selectieadvies 

Bij graafwerkzaamheden binnen de geselecteerde gebieden A t/m D, die dieper reiken dan de 

hierboven genoemde waarden, wordt aanbevolen om een vervolgonderzoek te doen. Dit geldt 

ook voor de, bij de huidige plannen voorziene watergang, die ten dele door de geselecteerde 

gebieden A en D is gepland. Hieronder is nogmaals de tabel overgenomen waarin diepteligging 

in cm –mv van de laag met archeologische indicatoren is aangetroffen. Aanraden wordt om 

niet dieper te graven dan 20 cm boven deze diepte  

Selectie Gebied  Diepteligging 

archeologische laag 

vanaf (cm-mv)  

Toegestane graafdiepte in cm –mv met 

bufferzone van 20 cm. 

A  240  220 

B 270 250 

C 200 180 

D  250 230 

 

Voor het overige plangebied zijn geen bezwaren tegen bodemverstoringen en worden geen 

archeologische resten meer verwacht tot de geboorde diepte van 3,0 m –mv. 

In de top van het dekzand kunnen nog wel archeologische resten voorkomen. Uit de gegevens 

van het Dinoloket wordt de top van het dekzand verwacht op 6 meter onder het maaiveld. 

Graafwerkzaamheden tot deze diepte worden niet verwacht. 

Eventueel vervolgonderzoek ter plaatse van de geselecteerde kan bestaan uit een 

archeologische begeleiding conform het protocol opgraven. Dat wil zeggen dat aangetroffen 

sporen worden afgewerkt en gedocumenteerd en vondsten worden geborgen. Er wordt 

gekozen voor een begeleiding, omdat verwacht wordt dat sprake is van verspoelde 

archeologische resten. Eventueel aangetroffen resten zijn wat dat betreft voor een deel 

context loos en het verwachte archeologische werk zal eerder bestaan uit het bergen van 

vondsten dan om het documenteren van grondsporen. Verwacht wordt dat dit type 

werkzaamheden goed in een begeleiding zijn in te passen. Voor gravend onderzoek is een door 

de bevoegde overheid goedgekeurd PvE nodig. 

Ondanks dan het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, is het als gevolg van de gebruikte 

methode (steekproef) niet uit sluiten dat er toch archeologische waarden binnen het 

plangebied, maar buiten de hier geselecteerde gebieden aanwezig zijn. Mochten hier bij 

toekomstige graafwerkzaamheden nog archeologische resten worden aangetroffen, dan geldt 

op basis van de Monumentenwet de plicht om eventuele vondsten te melden. Dit kan bij de 

Gemeente Reimerswaal of bij de SCEZ (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland). 
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Bijlage 1: Boorstaten 

 

Tabel met coördinaten van de boorpunten 

boorpunten x-coördinaat y-coördinaat 

1 72250.8 381731.1 

2 72213.5 381749.2 

3 72178.9 381767.4 

4 72143.1 381784.5 

5 72.102,0 381803.8 

6 72067.8 381822.4 

7 72024.5 381841.3 

8 71988.7 381860.3 

9 71957.6 381873.3 

10 71929.2 381887.5 

11 71955.1 381913.3 

12 71986.9 381899,0 

13 72020.8 381879,0 

14 72058.5 381862.9 

15 72098.8 381842,0 

16 72137.3 381824.9 

17 72179.5 381808.6 

18 72210.7 381788,0 

19 72248.4 381768.1 

20 72276.2 381753.3 

21 72.281,0 381788,0 

22 72242.7 381806.7 

23 72210.6 381822.9 

24 72.171,0 381848,0 

25 72136.9 381866.1 

26 72096.6 381882.4 

27 72.057,0 381903.1 

28 72020.3 381923.9 

29 71.989,0 381941,0 

30 71960.8 381957.3 

31 71988.8 381978.6 

32 72.018,0 381961.4 

33 72054.8 381943.5 

34 72.088,0 381921.9 

35 72135.7 381903.8 

36 72167.9 381886.7 

37 72208.2 381867.7 

38 72241.5 381844.3 

39 72276.3 381826.4 

40 72306.9 381806.8 

41 72.308,0 381848.1 
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42 72272.4 381865.8 

43 72240.2 381887.4 

44 72200.7 381902.8 

45 72167.9 381921.6 

46 72129.1 381938.8 

47 72089.4 381963.1 

48 72050.9 381980.3 

49 72019.7 381998.3 

50 71989.8 382011,0 

51 72017.9 382031.5 

52 72049.1 382012.6 

53 72.082,0 381995.4 

54 72123.5 381973.7 

55 72163.8 381960.3 

56 72199.7 381942.2 

57 72234.4 381922.4 

58 72269.3 381906.2 

59 72303.1 381890,0 

60 72336.9 381872.6 

61 72337.6 381911.7 

62 72299.7 381928.1 

63 72264.3 381946.5 

64 72228.7 381960.1 

65 72195.7 381978.1 

66 72.157,0 381997,0 

67 72117.5 382016,0 

68 72080.8 382034.9 

69 72046.9 382053.8 

70 72015.9 382067.4 

71 72044.8 382089.7 

72 72073.1 382075.9 

73 72104.7 382056.3 

74 72133.5 382042.1 

75 72167.3 382029.7 

76 72190.8 382014.9 

77 72215.8 382001.3 

78 72243.7 381988.8 

79 72274.7 381973.5 

80 72.307,0 381957.2 

81 72.333,0 381944.6 

82 72369.7 381929.2 
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0

mv (cm)   

50

mv (cm)   

100

mv (cm)   

150

mv (cm)   

200

mv (cm)   

250

mv (cm)   

300

Boring 1

40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

100

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, kleilaagjes, top gelamineerd, Duinkerke 3
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mv (cm)   
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Boring 2

40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

100

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

275

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, verspoeld/gemoerneerd, Duinkerke 2
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Boring 3

40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

55
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

95

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

165

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

260

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, verspoeld/gemoerneerd, Duinkerke 2
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30

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

90

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

280

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300
Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, verspoeld/gemoerneerd, Duinkerke 2
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

55
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

105

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

165

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

270

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, veenbrokjes, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, verspoeld/gemoerneerd, Duinkerke 2
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

100

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

120
Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

270

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, veenbrokjes, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, Veel veenbrokjes, zandlaagjes, verspoeld, Duinkerke 2
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45

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

100

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

155

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

65

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

95

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

225

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, gelaagd, kleilaagjes, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, gelaagd, zandlaagjes, verspoeld, Duinkerke 2
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

90

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

250

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, verspoeld, Duinkerke 2
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300

Boring 10

40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

50 Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

105

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

165

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, veenbrokken, Duinkerke 3
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30

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

75

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

110

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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Boring 12

30

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

85

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

245

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, gelaagd, kleilaagjes, Duinkerke 3

250 Veen, sterk kleiig, sterk humeus, geleidelijke ondergrens
zwart, gyttja

300

Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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30

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

75

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

230

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, gelaagd, kleilaagjes, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, zandlaagjes, Duinkerke 2
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

110

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

130
Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

260

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, verspoeld, veenbrokken, Duinkerke 2
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

120

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

210

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3



De Poort III, Rilland

mv (cm)   
0

mv (cm)   

50

mv (cm)   

100

mv (cm)   

150

mv (cm)   

200

mv (cm)   

250

mv (cm)   

300

Boring 16

30

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

65

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

100

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

240

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, verspoeld, veenbrokken, Duinkerke 2
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

100

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

120
Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

270

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, veenbrokken, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, verspoeld, zandlaagjes, veenbrokken, Duinkerke 2
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

100

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

145

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

235

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
donkergrijs, veenbrokjes , Duinkerke 2
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

100

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

275

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, veenbrokjes, gelaagd, kleilaagjes, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, verspoeld, zandlaagjes, veenbrokjes, Duinkerke 2
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50

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

70
Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, omgewerkt, gevlekt/verstoord

110

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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50

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

120

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

230

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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Boring 22

40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

55
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

90

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

270

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, gelaagd, kleilaagjes, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, verspoeld, veenbrokjes, Duinkerke 2
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50

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

75

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

110

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

155

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

265

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, gelaagd, kleilaagjes, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, verspoeld, veenbrokjes, Duinkerke 2
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Boring 24

40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

100

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

270

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, gelaagd, kleilaagjes, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, verspoeld, veenbrokjes, Duinkerke 2



De Poort III, Rilland

mv (cm)   
0

mv (cm)   

50

mv (cm)   

100

mv (cm)   

150

mv (cm)   

200

mv (cm)   

250

mv (cm)   

300

Boring 25

45

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

80

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

200

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, sterk siltig
grijs, veenbrokjes, humeuze laagjes, Duinkerke 2
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45

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

55 Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

110

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

165

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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45

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

55 Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

95

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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45

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

120

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3



De Poort III, Rilland

mv (cm)   
0

mv (cm)   

50

mv (cm)   

100

mv (cm)   

150

mv (cm)   

200

mv (cm)   

250

mv (cm)   

300

Boring 29

50

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

100

Zand, matig siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, kleilaagjes, Duinkerke 3

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

275

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig, zwak humeus
grijs, kalkrijk, zandlaagjes, gelaagd, Duinkerke 2
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45

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

70

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

110

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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50

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

90

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

270

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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50

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

75

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

90
Zand, matig fijn, matig siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

200

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

220
Klei, uiterst siltig, matig humeus, geleidelijke ondergrens
donkergrijs, vegetatiehorizont, Duinkerke 2

300

Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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45

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

70

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

110

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

165

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

290

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300 Veen, matig kleiig, sterk humeus
donkergrijs, vegetatiehorizont, Duinkerke 2
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

95

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

270

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, verspoeld, veenbrokjes, Duinkerke 2
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

55
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

100

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

290

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300 Veen, matig kleiig, sterk humeus
donkergrijs, vegetatiehorizont, grijze vlekken, Duinkerke 2
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

105

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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45

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

85

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

165

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

220

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

235
Veen, geleidelijke ondergrens
bruin, ho, Hollandveen

300

Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

110

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

120 Zand, matig fijn, matig siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

265

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

110

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

155

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

270

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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50

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

90

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

155

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

280

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300
Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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45

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

65
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

110

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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35

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

70

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, scherpe ondergrens
grijs/bruin, omgewerkt, gevlekt/verstoord

80 Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

105
Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

270

Zand, matig grof, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, matig siltig, sortering: slecht
grijs, schelpen, kleilaagjes, Duinkerke 3
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35

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

80

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

100
Zand, matig fijn, matig siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

270

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, sterk siltig, matig humeus
donkergrijs, bevat baksteen, archeologische laag, Duinkerke 2
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35

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

50
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

110

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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50

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

100

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

160

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

270

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, matig siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

100

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

80
Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, C
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45

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

90

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

260

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, humeuze lagen, heterogeen, Duinkerke 2
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45

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

90

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

230

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

250
Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, vegetatiehorizont, Duinkerke 2

300

Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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60

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

90

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

120

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

210

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

50 Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

90

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

210

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, veenbrokjes, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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30

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

100

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

280

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, veenbrokjes, Duinkerke 3

300
Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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30

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

85

Zand, matig siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

190

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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30

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

70

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

90
Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

95

Zand, matig siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3



De Poort III, Rilland

mv (cm) 
0

mv (cm) 

50

mv (cm) 

100

mv (cm) 

150

mv (cm) 

200

mv (cm) 

250

mv (cm) 

300

Boring 56

40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

70

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

105

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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35

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

70

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

115

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

100

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

270

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

80
Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

120

Zand, matig siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

290

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300 Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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Boring 60

35

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

80

Klei, matig zandig, zwak humeus, scherpe ondergrens
lichtgrijs/bruin, zwak roesthoudend, omgewerkt, veenbrokjes, gevlekt/verstoord

130

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

280

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300
Klei, zwak zandig, matig humeus
grijs/bruin, vegetatiehorizont, Duinkerke 2
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35

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

50
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

80

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, kleilaagjes, Duinkerke 3

250

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

270
Veen, sterk humeus, geleidelijke ondergrens
donkerbruin, ho, bosveen, Hollandveen

290
Veen, sterk humeus
bruin, riet, rietveen, kleilaagjes, Hollandveen
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30

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

110

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

250

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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60

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

80
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

150

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

170
Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

80

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs/bruin, bevat baksteen, omgewerkt, gevlekt/verstoord

120

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

105

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

270

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

275 Klei, matig zandig, matig humeus
donkergrijs, vegetatiehorizont, Duinkerke 2

300 Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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30

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

90

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, bevat baksteen, omgewerkt, gevlekt/verstoord

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

175 Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, scherpe ondergrens, sortering: matig
donkergrijs, bevat baksteen, archeologische laag, Duinkerke 3

230

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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35

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

50
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

100

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

230

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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50

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

95

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3
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35

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

90

Klei, matig zandig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

165

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

240

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

70

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

140

Zand, matig siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

160
Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, kleilaagjes, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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55

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

70
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

100

Zand, matig siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

120
Zand, matig siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, kleilaagjes, Duinkerke 3

210

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, zwak roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

290

Klei, uiterst siltig, scherpe ondergrens
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2

300 Klei, uiterst siltig, zwak humeus
donkergrijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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50

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

70
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

110

Zand, matig siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

250

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, zwak roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

255 Klei, uiterst siltig, scherpe ondergrens
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2

260

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bevat baksteen, archeologische laag, Duinkerke 2

300 Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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55

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

105

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

230

Zand, matig siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

245
Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3



De Poort III, Rilland

mv (cm) 
0

mv (cm) 

50

mv (cm) 

100

mv (cm) 

150

mv (cm) 

200

mv (cm) 

250

mv (cm) 

300

Boring 74

50

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60 Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

100

Zand, matig siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

280

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300
Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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50

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

100

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3
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50

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

80

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

100
Zand, matig siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

250

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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50

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

80

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

100
Zand, matig siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

175

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

275

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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50

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

80

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

100
Zand, matig siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

260

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

270 Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bevat baksteen, archeologische laag, Duinkerke 2

300
Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, kleilaagjes, Duinkerke 2
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40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60
Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

100

Zand, matig siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

260

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

280
Klei, matig zandig, matig humeus, scherpe ondergrens
grijs, met houtskool, archeologische laag, Duinkerke 2

300
Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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45

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

80

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

140

Zand, matig siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

250

Zand, matig fijn, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Klei, uiterst siltig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2
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35

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

60

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

105

Zand, matig siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

250

Zand, matig grof, zwak siltig, scherpe ondergrens, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3

260 Klei, matig zandig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, archeologische laag, Duinkerke 2

300

Klei, matig zandig
grijs, veenbrokjes, Duinkerke 2



De Poort III, Rilland
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Boring 82

40

Klei, uiterst siltig, matig humeus, scherpe ondergrens
donkergrijs, bouwvoor

65

Klei, uiterst siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, Duinkerke 3

130

Zand, matig siltig, geleidelijke ondergrens
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, geleidelijke ondergrens, sortering: matig
grijs/bruin, matig roesthoudend, schelpen, Duinkerke 3

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sortering: matig
grijs, schelpen, Duinkerke 3


