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Samenvatting 

In opdracht van Gemeente Reimerswaal heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek 

uitgevoerd op twee percelen (2 x circa 3.000 m2) gelegen binnen het bedrijven terrein De Poort 

te Rilland (Gemeente Reimerswaal). De aanleiding van het onderzoek is de toekomstige 

ontwikkeling op de percelen. De verwachting is dat de ontwikkeling van de terreinen gepaard 

zal gaan met diverse bodemverstorende (bouw)werkzaamheden. 

De archeologische verwachting is opgesteld op basis van een eerder uitgevoerd 

bureauonderzoek voor het gebied (toekomstige uitbreiding De Poort) direct ten zuiden van het 

huidige plangebied. Uit dit bureauonderzoek is gebleken 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. Er worden geen 
resten uit de 2e helft van de nieuwe tijd verwacht. 
 

Uit het ten zuiden van het plangebied uitgevoerde verkennend booronderzoek is gebleken dat 

de getijden afzettingen van na de overstroming in 1530 een dikte hebben van 2 tot meer dan 3 

meter. Hieronder, op een diepte van meer dan 2,0 m –mv, is op een aantal plekken een 

humeuze laag aangetroffen met plaatselijk baksteenbrokjes en ook houtskool daarin. De 

verwachting is dat het verspoelde resten betreft uit de periode 1200-1530. Deze 

bodemopbouw kan ook binnen het onderhavig onderzoek worden aangetroffen.  

Bij het onderhavig verkennend booronderzoek is een bodemopbouw aangetroffen die 

overeenkomt met de bodemopbouw zoals aangetroffen bij het onderzoek ten zuiden van het 

huidige plangebied. In de oost- en westzijde van het plangebied is een verspoelde humeuze 

laag aanwezig met plaatselijk puinspikkels. In het centrale deel van het plangebied ontbreekt 

deze laag. De laag, waarin zich mogelijk verspoelde resten uit de periode 1200-1530 kunnen 

bevinden komt voor vanaf 200 cm-mv. 

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

dan 200 cm-mv wordt voor de twee zones een archeologische begeleiding van de 

graafwerkzaamheden aanbevolen. Voor het andere deel van het plangebied wordt een 

archeologisch vervolgonderzoek niet nodig geacht.  

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 

SCEZ (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland). 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Gemeente Reimerswaal heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek 

uitgevoerd op twee percelen (2 x circa 3.000 m2) gelegen in het bedrijventerrein De Poort te 

Rilland (Gemeente Reimerswaal). De percelen hebben momenteel een dubbelbestemming 

Waarde archeologie. Bij wijziging van het bestemmingsplan en daarop volgende 

bouwwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met mogelijke archeologische 

resten in het plangebied. De aanleiding van het onderzoek is de toekomstige ontwikkeling van 

de percelen. De verwachting is dat de ontwikkeling van de terreinen gepaard zal gaan met 

diverse bodemverstorende (bouw)werkzaamheden.  

De bij dit onderzoek geformuleerde archeologische verwachting is gebaseerd op een in 2013 

uitgevoerd bureauonderzoek en verkennend booronderzoek direct ten zuiden van het 

onderhavige plangebied (zie afbeelding 1).1 De gemeente Reimerswaal heeft bepaald dat het 

verwachtingsmodel van het destijds uitgevoerde bureauonderzoek kan dienen als basis voor 

het onderhavig verkennend booronderzoek. Er is voor dit onderzoek dus geen nieuw 

bureauonderzoek opgesteld. Op de beleidskaart van de Gemeente Reimerswaal ligt het 

plangebied in een zone met een hoge 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. 

1.2 Doel en Vraagstelling 

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 3.3 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013). Ook is rekening gehouden 

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

Zeeland.3  

                                                           
1
 Nijdam 2013 

2
 Alkemade e.a. 2011 

3
 Provincie Zeeland 2009 
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1.3 Administratieve data 

Soort onderzoek Inventariserend veldonderzoek verkennende fase 
Provincie Zeeland 
Gemeente  Reimerswaal 
Plaats Rilland 
Adres: De Poort te Rilland 
Toponiem: De Poort / Valckenisseweg 
Projectnaam n.v.t. 
Kadastrale nrs.  Gemeente Reimerswaal M395 en M417 
Opdrachtgever: Gemeente Reimerswaal 
 Mevr. C. Sinke 

T 140113 
Postbus 70 
4416 ZH Kruiningen 
c.sinke@reimerswaal.nl 

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

Adviseur bevoegd gezag SCEZ 
 Dhr. Kerckhaert 

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
OAS Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband 
Postbus 49 
4330 AA Middelburg 
T 06-20436477 

 e-mail: k.kerckheart@goes.nl 
Coördinaten: 71.924/ 382.172 71.964/382.256 72.081/382.273 72.079/382.192 
Archeologische status Geen AMK-terrein 
Waarnemingen en 
vondstmeldingen 

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

Oppervlakte: Circa 6.000 m
2
 

Kaartblad: 49d 
Onderzoekmeldingsnummer: 62853 
Onderzoeknummer 50772 
Beheer en plaats van vondsten Provinciaal Archeologisch Depot (ZAD) 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  
Complextype en datering van 
nieuw aangetroffen vindplaatsen 

Niet van toepassing 

 

 

http://www.edna.nl/
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

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

de A58 en ten noordoosten van het dorp Rilland (zie afbeelding 1). Het plangebied bestaat uit 

twee naast elkaar gelegen percelen van ongeveer gelijke grootte in totaal 6.000 m2. De beide 

percelen bestaan uit grasland (braakliggend). Uit een kaart met gegevens van het Actueel 

Hoogtebestand Nederland blijkt dat het maaiveld van het plangebied ligt op circa 1,5 m + 

NAP.4 

 

Afbeelding 1. Ligging van het onderhavig plangebied (paars) en het plangebied van het bureau 
en verkennend booronderzoek in 2013 op een topografische kaart.5 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

De twee percelen zullen in de toekomst naar verwachting worden bebouwd met 

bedrijfspanden. De bodemverstoring bij de toekomstige inrichting zal bestaan uit het 

aanleggen van ondergrondse infrastructuur zoals riolering, kabels en leidingen. Daarnaast 

zullen diverse bodemverstoringen plaatsvinden ten behoeve van de nieuwbouw van de 

voorziene bedrijfspanden. Hierbij kan gedacht worden aan het graven van kruipruimten, laad- 

en loskuilen, vorstranden en het aanbrengen van heipalen. 

 

 

                                                           
4
 AHN 2007-2012 

5
 Kadaster 2012 
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Afbeelding 3. Maatregelenkaart voor het Laagpakket van Walcheren. paars = gematigde 
verwachting. 

3 Archeologische verwachting6 

Bewoning kan hebben plaatsgevonden in of op de volgende geologische lagen: 

De top van het pleistocene dekzand. Gezien de ligging van het plangebied op een in de 

ondergrond gelegen dekzandrug krijgt het plangebied een hoge archeologische verwachting 

voor de top van de pleistocene ondergrond (dieper dan 6,0 m-mv). Deze zal met onderhavig 

booronderzoek niet worden bereikt. 

De top van het Hollandveen Laagpakket (ijzertijd en Romeinse tijd) 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. Bij het verkennend booronderzoek langs de Putkilweg 

direct ten zuiden van de onderhavige locatie is in geen van de uitgevoerde boringen een 

intacte veenlaag aangetroffen.7 De kans op intacte veenlagen is ook in het onderhavig 

plangebied klein. 

Binnen het Laagpakket van Walcheren uit de periode vóór 1530. 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. Na de 

overstromingen vanaf het jaar 1530 is het plangebied pas na 1780 weer in gebruik genomen. 

Uit oude kaarten blijkt dat in de nieuwe tijd geen bebouwing meer binnen het plangebied 

gestaan heeft. 

                                                           
6
 Gebaseerd op het bureauonderzoek van Nijdam 2013 

7
 Nijdam 2013 
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Derhalve worden er geen resten uit de 2e helft van de nieuwe tijd verwacht. 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. 

Bij hierboven al aangehaalde verkennend booronderzoek zijn in verspoelde lagen dieper dan 

200 cm –mv archeologische indicatoren als baksteenbrokjes en houtskoolspikkels 

waargenomen. Deze kunnen ook in onderhavig plangebied verwacht worden. Eventuele niet 

verspoelde 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 een kabel (zie afbeelding 5). 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. 

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.8 In overleg met de adviseur van de bevoegde overheid, 

mevrouw I. Haas, is voor nabijgelegen project in 2013 besloten om de boringen door te zetten 

tot 3,0 m –mv. Deze diepte is ook bij onderhavig plangebied aangehouden.  

                                                           
8
 Provincie Zeeland 2009 
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4 Archeologisch booronderzoek 

Het veldwerk is uitgevoerd door Ivo Beckers (prospector en KNA-archeoloog) op 21 augustus 

2014. 

4.1 Methode 

In het plangebied zijn 8 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 5104.9 

Archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische 

Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB), zijn indien aanwezig beschreven.10. 

 
Afbeelding 4. Boorpuntenkaart. 

4.2 Resultaten en Interpretatie 

De ligging van de boorpunten is aangegeven in afbeelding 4. De boorstaten zijn opgenomen in 

bijlage 1.  

Van boven naar onder komen de volgende bodemlagen voor (alle bodemlagen zijn kalkrijk): 

- De bouwvoor of anders geroerde lagen bestaan voornamelijk uit matig zandige, zwak 
humeuze, klei. De dikte van de geroerde toplaag bedraagt circa 70 cm. 

- Onder deze geroerde lagen liggen sterk siltige kleilagen op matige zandige kleilagen, die 
tussen 120 en 170 cm –mv overgaan in matig fijn zand. De overgang tussen de kleilaag en 
de onderliggende zandlaag is vrij scherp.  

- Deze zandlaag heeft een sterk wisselende dikte van 30 cm in boring 5 tot 190 cm in boring 
8. De ondergrens van de zandlaag ligt tussen 150 cm- mv tot dieper dan 300 cm –mv, maar 
ligt in de meeste boringen rond 200 cm-mv. De zandlaag ligt erosief op de onderliggende 
lagen. Plaatselijk komen in de zandlaag veenbrokjes voor.  

                                                           
9
 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 

10
 Bosch 2007 
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Deze zandlaag wordt geïnterpreteerd als kreekbeddingzand van de overstromingen na 
1530.  

- Vanaf circa 200 cm-mv komen, met uitzondering van boring 8) matig zandige of sterk 
siltige kleilagen voor met dunne zandlaagjes en veenbrokjes. Dit zijn kreekafzettingen van 
voor 1530, die het voormalige (mogelijk reeds gemoerneerde) veenpakket verspoeld 
hebben.  
 

Tabel 1. Bodemopbouw/interpretatie per boring 

boring Zand en kleilagen Klei matig 
zand 
zwak 
humeus 

klei sterk 
siltig/matig 
zandig 

zand Klei met 
zandbadjes 

Humeuze kleilaag met 
veenbrokjes 

Klei met 
zandbandes 
en 
veenbrokken 

interpretatie Opgebracht/verstoord bouwvoor wadplaat geul wadplaat Wadplaat/veenbrokjes Oudere 
kreekafzetting 

1  0-50 50-120 120-210 210-300   

2  0-65 65-120 120-200 200-230 230-260 260-300 

3 0-30 30-70 70-160 160-210 210-300   

4  0-65 65-140 140-220 220-255 255-300 1 x 
baksteenspikkel 

 

5  0-70 70-120 120-
150(veenbrokjes) 

150-300   

6 0-70 70-90 90-160 160-205 205-230 230-280 280-300 

7  0-70 70-150 150-200  200-260 260-300 

8  0-20 20-110 110-300    

 

Humeuze zandige kleilaag met veenbrokjes 

In de boringen 2, 4, 6 en 7 is een zwak tot matig humeuze, matig zandige kleilaag aangeboord 

met veenbrokjes en in boring 4 een baksteenspikkel. Ook deze laag is kalkrijk. De laag ligt aan 

de basis van jonge getijden afzettingen en op de oudere kreekafzettingen. Vooralsnog wordt 

de laag geïnterpreteerd als een tussen 1530 en 1780 verspoelde afzetting. De puinspikkels 

kunnen afkomstig zijn van bebouwing of een verhardig van vóór 1530. 

 
Foto van de verspoelde veenlagen van boring 7 (230-270 cm-mv) (foto: Ivo Beckers). 

Archeologische indicatoren. 

De baksteenspikkel in boring 4 bevindt zich onder het beddingzand en de hieronder gelegen 

matige siltige kleilaag.  
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De humeuze laag met de baksteenspikkel ligt niet op de top van de afzettingen van vóór 1530, 

maar bevindt zich onderin de beddingafzettingen van na 1530. Zoals hierboven reeds vermeld, 

lijkt de baksteenspikkel 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 die tijd.11  

Afbeelding 5. Resultaat en advies.  

5 Conclusies  

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 
plangebied ligt? 
De huidige bouwvoor, de hieronder gelegen kleiige wadplaat- en het kreekbeddingzand 
zijn afgezet na de overstroming van 1530. De kreekbedding zand ligt erosief op oudere 
getijdenafzettingen. De ouderdom van deze afzettingen is niet nauwkeuriger bepaald 
dan ouder dan 1530 na Chr. Er zijn geen intacte veenlagen. Aangetroffen veenbrokjes 
duiden op verspoelde veenlagen.   

 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. De laag waarin zich verspoelde archeologische resten kunnen bevinden 

                                                           
11

 Nijdam 2013 
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ligt tussen 200 en 300 cm -mv. Op basis van de historische- en geologische context 

wordt de aangetroffen baksteenspikkel gezien als een aanwijzing voor bewoning in het 

plangebied tussen circa 1200 en 1530. Het kan gaan om een verspoelde huisplaats of 

boerderijplaats. Een humeuze laag, zonder archeologische indicatoren. is aangetroffen 

in de boringen 2, 6 en 7. Op basis van het bovenstaande zijn 2 gebieden geselecteerd 

waar zich mogelijk nog ‘verspoelde’ archeologische resten in de bodem kunnen 

bevinden. (zie afbeelding 5). 

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

Eventuele archeologische resten liggen in een verspoelde context tussen 200 en 300 

cm-mv en zijn waarschijnlijk uit de periode tussen circa 1200 en 1530. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Vooralsnog zijn er geen concrete plannen. Archeologische resten worden bedreigd bij 

graafwerkzaamheden dieper dan 200 cm-mv in de zone aangegeven in afbeelding 5 

(boringen 2, 4, 6 en 7. 

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

hierboven geselecteerde gebieden dieper dan 200 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. 

 

6 Aanbeveling 

Bij graafwerkzaamheden dieper dan 200 cm-mv in de in afbeelding 5 geselecteerde gebieden 

wordt aanbevolen om een vervolgonderzoek te doen. Voor het overige plangebied zijn geen 

bezwaren tegen bodemverstoringen en worden geen archeologische resten verwacht tot de 

geboorde diepte van 3,0 m –mv. 

In de top van het dekzand kunnen nog wel archeologische resten voorkomen. Dit niveau wordt 

rond 6 meter onder het maaiveld verwacht. Graafwerkzaamheden tot deze diepte worden niet 

verwacht.12 

Eventueel vervolgonderzoek ter plaatse van de geselecteerde gebieden 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 

contextloos en het verwachte archeologische werk zal eerder bestaan uit het bergen van 

vondsten dan uit 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. 

                                                           
12

Nijdam 2013 
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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  

SCEZ (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland).  
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Bijlage 1: Boorstaten 

 

Tabel met coördinaten van de boorpunten:  

 



Rilland, De Poort

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

mv (cm)

200

mv (cm)

250

mv (cm)

300

Boring 1       RD-coördinaten: 71957/382171

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
bouwvoor

80

Klei, sterk siltig, bruin/grijs, matig roesthoudend, zwak schelphoudend, kalkrijk

120

Klei, matig zandig, bruin/grijs, matig roesthoudend, zwak schelphoudend, kalkrijk

210

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, veenbrokjes

250

Klei, matig siltig, grijs, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

300

Klei, matig zandig, grijs, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes, veenbrokjes

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

mv (cm)

200

mv (cm)

250

mv (cm)

300

Boring 2       RD-coördinaten: 71950/382200

65

Klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
bouwvoor

75 Klei, sterk siltig, bruin/grijs, matig roesthoudend, zwak schelphoudend, kalkrijk

120

Klei, matig zandig, bruin/grijs, matig roesthoudend, zwak schelphoudend, kalkrijk

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, veenbrokjes

230

Klei, matig siltig, grijs, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

260

Klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk, verspoeld veen

300

Klei, matig siltig, grijs, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes, verspoeld veen
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mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

mv (cm)

200

mv (cm)

250

mv (cm)

300

Boring 3       RD-coördinaten: 71989/382221

15
Klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
bouwvoor

30
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, opgebracht

70 Klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
bouwvoor80

Klei, sterk siltig, bruin/grijs, matig roesthoudend, zwak schelphoudend, kalkrijk

160

Klei, matig zandig, bruin/grijs, matig roesthoudend, zwak schelphoudend, kalkrijk

210

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk

300

Klei, matig siltig, grijs, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

mv (cm)

200

mv (cm)

250

mv (cm)

300

Boring 4       RD-coördinaten: 71972/382246

65

Klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
bouwvoor

140

Klei, matig zandig, bruin/grijs, matig roesthoudend, zwak schelphoudend, kalkrijk

220

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk

255

Klei, matig siltig, grijs, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

300

Klei, matig zandig, sterk humeus, donkergrijs, kalkrijk, veenbrokjes, 1 baksteenspikkel
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mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

mv (cm)

200

mv (cm)

250

mv (cm)

300

Boring 5       RD-coördinaten: 72034/382252

70

Klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, zwak 
baksteenhoudend, bouwvoor

95

Klei, sterk siltig, bruin/grijs, matig roesthoudend, zwak schelphoudend, kalkrijk

120
Klei, matig zandig, bruin/grijs, matig roesthoudend, zwak schelphoudend, kalkrijk

150
Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, veenbrokjes

230

Klei, sterk siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk, veenbrokjes

300

Klei, matig zandig, grijs, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes, veenbrokjes

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

mv (cm)

200

mv (cm)

250

mv (cm)

300

Boring 6       RD-coördinaten: 72039/382227

20
Klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
bouwvoor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, opgebracht

90
Klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
bouwvoor

100
Klei, sterk siltig, bruin/grijs, matig roesthoudend, zwak schelphoudend, kalkrijk

160

Klei, matig zandig, bruin/grijs, matig roesthoudend, zwak schelphoudend, kalkrijk

205

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk

230

Klei, sterk siltig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, veenbrokjes

280

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes, 
veenbrokjes

300
Klei, matig zandig, grijs, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes, veenbrokjes
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mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

mv (cm)

200

mv (cm)

250

mv (cm)

300

Boring 7       RD-coördinaten: 72062/382251

70

Klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, zwak 
koolgruishoudend, zwak baksteenhoudend, bouwvoor

130

Klei, sterk siltig, bruin/grijs, matig roesthoudend, zwak schelphoudend, kalkrijk

150
Klei, matig zandig, bruin/grijs, matig roesthoudend, zwak schelphoudend, kalkrijk

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk

260

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk, veel dunne zandbandjes,  enkele 
dunne veen-/humusbandjes, veenlaag, gelaagd, verspoeld veen

300

Klei, matig siltig, grijs, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes,  enkele dunne veen-
/humusbandjes, gelaagd

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

mv (cm)

200

mv (cm)

250

mv (cm)

300

Boring 8       RD-coördinaten: 72078/382213

20
Klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
bouwvoor

40 Klei, sterk siltig, bruin/grijs, matig roesthoudend, zwak schelphoudend, kalkrijk

110

Klei, matig zandig, bruin/grijs, matig roesthoudend, zwak schelphoudend, kalkrijk

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, bruin/grijs, matig roesthoudend, kalkrijk

300

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, bruin/grijs, scherpe ondergrens,  kalkrijk


