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Samenvatting
In opdracht van Teken- en Adviesbureau Otte bv heeft ArGeoBoor een archeologisch
bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de
Hansweertsestraatweg 1 te Kruiningen (Gemeente Reimerswaal). De aanleiding van het
onderzoek is de toekomstige uitbreiding van het bestaande kerkgebouw met 325 m2. Bij de
bouw zal de bodem ontgraven worden tot maximaal 1,0 m-mv. Het plangebied ligt in een zone
met een hoge archeologische verwachting voor resten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd
binnen het Laagpakket van Walcheren (beleidscategorie 4).
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat direct onder de bouwvoor in het Laagpakket van
Walcheren resten uit de perioden Middeleeuwen en Nieuwe Tijd verwacht kunnen worden. Er
dient rekening te worden gehouden met bodemverstoring als gevolg van de bouw en sloop
van 20e eeuwse bebouwing.
Uit het verkennend booronderzoek wordt geconcludeerd dat er archeologische resten
aanwezig zijn in sterk zandige kleilagen, die vanaf 110 cm-mv voorkomen. In boring 1 zijn vanaf
110 cm-mv tot 205-mv cm diepte: houtskoolbrokken, veel schelpenresten en puinfragmenten
aangetroffen, die mogelijk samenhangen met een veldoven.
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde archeologisch onderzoek en het feit dat bij de
actuele plannen geen graafwerkzaamheden voorzien zijn dieper dan 100 cm-mv wordt een
archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.
Mochten de plannen wijzigen en worden graafwerkzaamheden dieper dan 110 cm-mv
uitgevoerd, dan wordt een archeologische vervolgonderzoek wel aanbevolen. De aard
(proefsleufonderzoek of een archeologische begeleiding) van dat onderzoek is in dat geval
afhankelijk van omvang van de werkzaamheden dieper dan 110 cm-mv. Gravend onderzoek
mag alleen worden uitgevoerd op basis van een door de bevoegde overheid goedgekeurd
Programma van Eisen (PvE).
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, is het als gevolg van de gebruikte
methode (steekproef) niet uit te sluiten dat er toch archeologische waarden binnen 100 cmmv in het plangebied aanwezig zijn. Mochten bij toekomstige graafwerkzaamheden nog
archeologische resten worden aangetroffen, zogenaamde toevalsvondsten, dan geldt op basis
van de Monumentenwet artikel 53 de plicht om eventuele vondsten te melden. Dit kan bij de
SCEZ (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland/ T: 0118-670870).

ArGeoBoor rapport 1362, definitief Kruiningen, Hansweertsestraatweg 1
Opdrachtgever: Teken- en Advies Bureau Otte bv

3

1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Teken- en Adviesbureau Otte bv heeft ArGeoBoor een archeologisch
bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de
Hansweertsestraatweg 1 te Kruiningen (Gemeente Reimerswaal). De aanleiding van het
onderzoek is de toekomstige uitbreiding van het bestaande kerkgebouw met 325 m2. Bij de
bouw zal de bodem ontgraven worden tot maximaal 1,0 m-mv. De voorziene uitbreiding is
groter dan het bestaande bouwblok, waardoor een vergroting van het bouwblok noodzakelijk
is. Hiervoor dient een ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld. Het plangebied ligt in
een zone waaraan de dubbelbestemming archeologie is toegekend.1 De dubbelbestemming
archeologie is het gevolg van de ligging van het plangebied in een zone met een hoge
archeologische verwachting voor resten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd binnen het
Laagpakket van Walcheren. In het archeologie beleid van de gemeente Reimerswaal valt een
dergelijke verwachting onder beleidscategorie 4. Beleidscategorie 4 houdt in dat archeologisch
onderzoek verplicht is bij ingrepen met een omvang groter dan 250 m2 en dieper dan 40 cmmv (bestemmingsplan Kruiningen, dossiernr. NL.IMRO.0703.03KnBPKom-va01).2 Er worden
geen archeologische resten uit vroegere perioden verwacht.

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 worden geselecteerd voor vervolgonderzoek en dat gebieden met een
lage archeologische verwachting hiervan worden uitgesloten. 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
3.3.3 Ook is rekening gehouden met de aanvullende richtlijnen van de Provincie Zeeland.4 Aan
deze richtlijnen konden helaas niet alle boringen voldoen. Als gevolg van puin in de bodem zijn
niet alle boringen tot de geeiste diepte worden doorgezet.
1

Gemeente Reimerswaal 2013
Gemeente Reimerswaal, beleidsnota archeologie 2011
3
Centraal College van Deskundigen 2013
4
Provincie Zeeland 2014
2
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1.3

Administratieve data
Soort onderzoek
Provincie
Gemeente
Plaats
Adres:
Toponiemen:
Overige namen:
Kadastrale nrs.
Opdrachtgever:

bevoegd gezag:
Contactpersoon:

Adviseur bevoegd gezag

Centrum Coördinaat:
Archeologische status
Waarnemingen en
vondstmeldingen
Oppervlakte:
Status terrein archeologische
monumenten kaart:
Archis waarnemingen:
Zeeuws Archeologisch Archief
Kaartblad:
CIS Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknummer
Vondstmeldingsnummer
Beheer en plaats van vondsten
Beheer en plaats van
documentatie

Beheer en plaats van digitale
documentatie
Nieuw aangetroffen vindplaatsen
Complextype en datering van
nieuw aangetroffen vindplaatsen

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek verkennende fase
Zeeland
Reimerswaal
Kruiningen
Hansweertsestraatweg 1
Hansweertsestraatweg / Hoofdstraat
Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente in Kruiningen
Gemeente Kruiningen sectie G, nr. 2466
Teken- en Adviesbureau Otte bv
Contactpersoon: dhr. Leen Otte
T: 0113-382896 / 06-20249923
E: ottetekenbureau@kliksafe.nl
Gemeente Reimerswaal
Mevr. C. Sinke
Postbus 70
4416 ZH Kruiningen
T: 140113
E: c.sinke@reimerswaal.nl
SCEZ
Dhr. K.J. Kerckhaert
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Postbus 49
4330 AA Middelburg
M 06-20436477
E: kjr.kerckhaert@scez.nl
60645 / 385538
Het plangebied ligt in een zone met een hoge archeologische verwachting.
Binnen het plangebied zijn geen waarnemingen of vondstmeldingen bekend in
ARCHIS en het Zeeuws Archeologisch Archief.
2
325 m
Geen status.
Geen waarnemingen
Geen informatie bekend
49C
65967
53252
426661
Niet van toepassing
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
e-depot Nederlandse archeologie (www.edna.nl + www.argeoboor.nl)
Vanaf 110 cm-mv is in boring 5 een brandlaag of kuil aangeboord (veldoven).
Brandlaag Economisch / oven? LMEB-NTB.
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.5

2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt direct ten noordwesten van het centrum van Kruiningen. Het betreft
perceel Hansweertsestraatweg 1, dat ligt op de hoek met de Hoofdstraat. Het perceel is
bebouwd met een kerkgebouw dat aan de straatzijde omringd wordt door een tuin. De
uitbreiding van het kerkgebouw is voorzien aan de Hoofdstraatzijde (zie afbeelding 2). Uit een
kaart met gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het maaiveld van
plangebied ligt op een hoogte van rond 0,7 m + NAP.6

2.2

Voorziene ontwikkeling
Het bestaande kerkgebouw zal aan de Hoofdstraatzijde worden uitgebreid met een
oppervlakte van 325 m2. Onder het nieuwe deel van kerkgebouw dient in verband met
koolmonoxide afvoer een kruipruimte aanwezig te zijn. Hiervoor zal de bodem tot circa 1,0
meter worden ontgraven.

5
6

Kadaster 2012
AHN 2007-2012
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Afbeelding 2. Detailkaart van het plangebied met boorpunten.

3
3.1

Bureauonderzoek
Methode
Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een
archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.
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.7 Derhalve is met name gebruik gemaakt 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 paleogeografische kaarten schaal 1: 500.000.
Daarnaast zijn enkele nabijgelegen boringen uit het dinoloket bekeken.8

7
8

Rijks Geologische Dienst 1978
TNO 2015
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Afbeelding 3.
Bovenste kaart: uitsnede van een kaart met de diepteligging van de afzettingen van Calais (nu:
Laagpakket van Wormer). Legenda blauw= zandige geulafzettingen tot > 25 meter; paars=
zandige geulafzettingen tot < 25 m; licht paars=deklaag zand en klei.
Onderste kaart: Uitsnede van een kaart met afzettingen van Duinkerke (nu: Laagpakket van
Walcheren). Legenda donker groen= geulafzettingen ouder dan de eerste bedijking (1250 na
Chr.); lichtgroen=geulafzettingen na de eerste bedijking; lichtgeel=deklaag zand en klei.9
Uit de geologische kaarten in afbeelding 3 blijkt dat afzettingen van Calais (tegenwoordig
Laagpakket van Wormer) op grote diepte voorkomen langs een noordwest-zuidoost
georiënteerde geul (afbeelding 3, bovenste kaart). De afzettingen van Calais zijn vervolgens
volledig bedekt door een dikke veenlaag (zie paleogeografische kaarten, afbeelding 5).
Vervolgens is het veengebied van Zeeland na de Romeinse tijd tot in de late middeleeuwen
opnieuw overstroomd en hebben zich brede getijdengeulen gevormd waar de ondergrond tot
grote diepte is weggespoeld. De mariene afzettingen van deze overstromingsfase worden
gerekend tot de afzettingen van Duinkerke (nu: Laagpakket van Walcheren). Buiten de geulen
is het veen afgedekt met een kleilaag. Uit de geologische kaart blijkt dat het plangebied in een
zone ligt waar Duinkerke geulafzettingen aan de oppervlakte voorkomen. Het gaat om
geulafzettingen afgezet vóór de eerste bedijking (zie paleogeografische kaarten in afbeelding
5, kaart 1.000 na Chr.).

9

Rijks Geologische Dienst 1996 (geologische kaarten 1:250.000 nrs. 2 en 4)
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Uit het dinoloket blijkt dat in de omgeving enkele boringen zijn gezet (zie afbeelding 4).
Op ruim 100 meter ten westen van het plangebied, ten zuidwesten van de kreekrug waarop
het plangebied ligt, is een boring uitgevoerd. Hier is tot 1,4 m –mv klei aanwezig, dat ligt op
een zandlaag, die doorloopt tot 2,0 m-mv (Laagpakket van Walcheren). Hieronder ligt tussen
2,0 en 3,1 m –mv een veenlaag (Hollandveen Laagpakket). Dieper dan 3,1 m-mv komt een
dunne kleilaag voor op zandige afzettingen van het Laagpakket van Wormer (boring
B49C15141).
Op 280 meter ten zuidwesten van het plangebied, ten zuiden van de kreekrug, is een
vergelijkbare bodemopbouw aangetroffen (boring B49C15442). Het Hollandveen Laagpakket
ligt hier tussen 2,4 en 3,6 m-mv. Op 330 meter ten oosten van het plangebied, in het centrum
van Kruiningen, op of nabij de kreekrug, zijn de afzettingen van het Laagpakket van Walcheren
aanzienlijk dikker en reiken tot 3,5 m-mv. Het Hollandveen Laagpakket komt voor tussen 3,5
en 4,5 m-mv en ligt op het Laagpakket van Wormer (boring B49C1557). Mogelijk zijn hier
ophogingslagen aanwezig. Ten noordwesten van het plangebied is een boring gezet langs de
Goversweg (B49C1538). Hieruit blijkt dat de tot 2,4 m-mv kleilagen van het Laagpakket van
Walcheren voorkomen op een veenlaagje van slechts 5 cm dik (Hollandveen Laagpakket).
Hieronder liggen klei- en vanaf 3,9 m –mv zandlagen van het Laagpakket van Wormer. De
oorspronkelijke aanwezige veenlaag is hier afgegraven (zie hoogtekaart in afbeelding 6).

Afbeelding 4. Ligging van de beschreven boringen uit het dinoloket.10

10

TNO 2015
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Paleogeografische ontwikkeling11
Aan het eind van de laatste ijstijd, tot circa 11.000 jaar geleden, is een dikke laag dekzand
afgezet. In de loop van het Holoceen is, als gevolg van de stijgende zee- en grondwaterspiegel,
het dekzand bedekt met een dunne veenlaag (Basisveenlaag). Later volgden de
overstromingen, waarbij de Basisveenlaag en de top van het pleistoceen geërodeerd zijn. Ter
plaatse zijn de getijdenafzettingen afgezet tussen ongeveer 8000 tot 4000 jaar geleden
(Laagpakket van Wormer). In de loop van het Holoceen raakte, als gevolg van de vorming van
de strandwallen, een groot deel van de zeegaten en de daarachter gelegen getijdengeulen
buiten gebruik. Als gevolg van een stijgende grondwaterspiegel, vormde zich achter de
strandwallen een groot veenmoeras. Tussen 5000 en 1500 jaar geleden raakte grote delen van
Zeeland bedekt met een dikke veenlaag. Archeologische waarnemingen en opgravingen
hebben aangetoond dat op dit veen in de late ijzertijd en in de Romeinse tijd nederzettingen
lagen.
In de loop van de ijzertijd, vanaf circa 2.500 voor heden, kwamen er weer openingen in de uit
strandwallen opgebouwde kustbarrière. Er vormden zich kreken die delen van het veengebied
van Zeeland ontwaterden en juist daardoor begaanbaar maakten. De situatie nabij het
plangebied in de Romeinse tijd is in afbeelding 5 weergegeven. Vindplaatsen bevinden zich ten
westen en noorden van het plangebied.
Na de Romeinse tijd overstroomde het veengebied. En rond 350 na Chr. maakt het plangebied
deel uit van een uitgestrekt getijdengebied. Deze getijdenafzettingen werden voorheen
gerekend tot de Duinkerke II afzettingen. Hierbij ontwikkelde zich twee kleine geulen nabij het
plangebied. Ter plaatse van geulen zal het onderliggende veen ten dele of geheel geërodeerd
zijn, terwijl ter plaatse van wad- of kwelderplaten het veen is afgedekt en in eerste aanleg
bewaard is gebleven (later zijn grote delen afgegraven ten behoeve van veenwinning, ook
moerneren genoemd).
De hoog opgeslibde schorren en oevers van kreken worden waarschijnlijk rond 800 na Chr.
bewoonbaar. Op de paleogeografische kaart van rond het jaar 1.000 zijn vindplaatsen ten
westen van Kruiningen aanwezig. Uit historische bronnen is bekend dat vanaf het begin van de
12e eeuw dijken werden aangelegd in het gebied. Heel Zuid-Beveland en ook het dorp
Kruiningen heeft in de loop van de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd te kampen gehad met
talrijke overstromingen, met name de vloed van 1530 heeft grote gevolgen gehad.12 Waarbij
met name ten oosten en noorden van Kruiningen grote delen van voorheen bedijkt land weer
zee zijn geworden (zie afbeelding 4, vergelijk de kaart van 1.250 na Chr. met die van 1.750 na
Chr.

11
12

Rijks Geologische Dienst 1996 (Paleogeografische kaarten)
Sandberg 1982
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Afbeelding 5. De landschappelijke situatie rond de midden ijzertijd, Romeinse tijd, 350-, 1.000-,
1250 en 1750 na Chr.13 (Legenda: bruin=kustveenmoeras; groen=getijdengebied; paars=bedijkt
gebied; blauw =water).

13

Rijks Geologische Dienst 1996 (Paleogeografische kaarten)
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Op de bodemkaart ligt het plangebied in bebouwd gebied. Ten zuiden van het dorp komen
kalkrijke poldervaaggronden voor (code: Mn56A). Ten noorden van het dorp komen
geëgaliseerde en verweerde zeekleigronden met plaatselijk veen binnen 120 cm voor (code
AEm9).14
Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied eveneens in bebouwd gebied. Op basis van
interpolatie komen waarschijnlijk van nature welvingen of vlakte van getijafzettingen voor
(codes 3L20 en 2M35).15

3.3

Luchtfoto en Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
Uit een luchtfoto van 1959 blijkt dat het plangebied bebouwd is met twee gebouwen (zie
afbeelding 7. Een overzichtskaart op basis van het AHN-2 maakt duidelijk dat het plangebied
ligt op een kreekrug (zie afbeelding 6). Geomorfologische of bodemkundige details zijn als
gevolg van de bebouwing niet zichtbaar. Het gaat om een smalle kreekrug. Ten noordwesten
van Kruiningen bevindt zich nog een kreekrug met smalle uitlopers richting Kruiningen.
Kruiningen-centrum lijkt zich te bevinden op een plek waar diverse kreeklopen samenkomen.
Ten zuidwesten van het plangebied, langs de Hansweertsestraatweg, neemt de hoogte snel af.
Het hoogteverschil is circa 1,5 m. De laaggelegen gebieden op de kaart zijn zones waar
(ingeklonken) veen voorkomt en waar rekening dient te worden gehouden met veenwinning.
Daar ontwatering is het veen ingeklonken, waardoor het tegenwoordig laag gelegen gebieden
zijn. De veengebieden waar veenwinning plaatsvond veranderden in poelen en worden
daarom ook wel aangeduid als ‘poelgronden’.

Afbeelding 6. Kruiningen op een kaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland
(legenda is in meter ten op zichte van NAP).16 De kreekrug waarop het plangebied ligt, is rood
omkaderd.

14

Alterra 1965-1995
Alterra 2003
16
AHN 2007-2012
15
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Afbeelding 7. Ligging van het plangebied op een luchtfoto uit 1959.17

17

Provincie Zeeland Geoweb 2015
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3.4

Historische gegevens
In het Zeeuws Archeologisch Archief is geen aanvullende archeologische informatie bekend
met betrekking tot het plangebied, aldus dhr. H. Jongepier van de SCEZ.
De Bevelanden worden voor het eerst genoemd bij de goederen die door Geertruida, dochter
van Pippijn van Landen, werden nagelaten. Zij stierf in 659 als abdis van het Klooster Nivelles.
Het landschap zal bestaan hebben uit schorren met rietland, doorsneden door kleine kreken,
die overgingen in grote geulen. Waarschijnlijk kwamen plaatselijk al moergronden voor, waar
zout werd gewonnen uit verdronken veen. In de loop van de 10e eeuw ontstonden
nederzettingen op hoog opgeslibde schorren, die zonder bedijking bewoonbaar waren. Men
leefde van de schapenhouderij, visserij, moernering en de bijkomende handel.18

Afbeelding 8. De omgeving van Kruiningen met kreken en dijken tussen 1100 en 1300.19
Voor de landschappelijke geschiedenis van Zuid-Beveland is de stormvloed van 1134 van groot
belang geweest. Bij deze overstroming ontstond de Hinkele, een grote kreek ten zuidoosten
van het dorp. In en om Kruiningen lagen diverse lange smalle kreken. Ten zuiden van
Kruiningen, nabij het plangebied, was dit de Cruninge kreek (zie afbeelding 8).20
18

Aarssen 1977
Sandberg 1982
20
Sandberg 1982
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Het is mogelijk dat deze overstroming de aanleiding vormde om met het aanleggen van dijken
te beginnen. Een schets van de ligging van dammen, kreken en dijken rondom Kruiningen
tussen 1100 en 1300 is opgenomen in afbeelding 8.21 In het oosten lag de bedijkte en afdamde
Hinkele-kreek, in het westen de Yerseke-kreek en in het zuidwesten de Honte. In het
noordoosten lag de Tolsende dijk en waarschijnlijk heeft zich ten zuidwesten van de Tolsende
dijk nog een dijk bevonden. In het bedijkte gebied bevinden zich nog een aantal andere
kreken. Historische bronnen wijzen op 11e eeuwse bewoning in Kruiningen. Directe
verwijzingen zijn beschikbaar vanaf het begin van de 13e eeuw. In 1203 noemt een zekere
Wouter zich Walterus de Cruninga.22
Uit historische documenten uit het begin van de 13e eeuw blijkt dat Walterus de Cruningha als
een belangrijk persoon werd aangezien. Govert, Wouter zijn enige zoon volgde hem op en
huwde omstreeks 1240 Oda van Gageldonk. In 1323 droegen (waarschijnlijk gedwongen) Jan
van Kruiningen en zijn vrouw een slot over aan de Graaf van Holland. Het ging om een huis
(slot) met gracht, hofstede met nederhof en ambacht en erf, gelegen binnen het dorp.
Aangenomen wordt dat het hier om het kasteel van Kruiningen ging. Het kasteel bestond in
ieder geval in het jaar 1305. Uit historische bronnen blijkt dat in 1720 of 1721 de toenmalige
eigenaar van het kasteel liet slechten. Naast het kasteel kende Kruiningen nog een historisch
gebouw.23 Dit betrof Huis Voorhoute, dat lag ten zuidoosten van de kerk van Kruiningen. Dit
huis wordt genoemd in bronnen uit 1433. Dit huis, ook een klein slot, werd in 1751
afgebroken.
Met betrekking tot overstromingen van de polder Kruiningen is in het Zeeuws Archief de
onderstaande informatie over het waterschap Kruiningen (1574-1960) en de Kruiningen polder
gevonden.24
“De Kruiningenpolder werd voortdurend bedreigd door stormen en dijkvallen. Op 5 november
1530 werd de polder overstroomd, doch direct hierna weer herdijkt. Waarschijnlijk is de polder
ook in 1570 overstroomd. Van Empel en Pieters noemen 1570 het bedijkingsjaar van de huidige
polder. In het midden van de 16de eeuw vreesde men een dijkval bij Hansweert en dat, indien
de dijk doorbrak de Honte zijn loop zou verleggen door de Hansweertsedijk naar de Schelde,
dus de huidige Oosterschelde. Op 29 maart 1549 verleende keizer Karel V enige vrijdommen
aan de polder voor het herstel en onderhoud van de zeedijk.
In 1808 brak de zeedijk over 80 roede en de in 1730 aangelegde inlaagdijk bij Hansweert door
en overstroomde het waterschap.
Met een 1100 meter lange dijk werd het waterschap herbedijkt, doch men moest ca. 39 ha aan
de zee-prijsgeven. Ten gevolge van de oorlogsomstandigheden werd het waterschap, evenals
de Nieuw-Olzendepolder door het Nederlandse, leger van november 1939-mei 1940
geïnundeerd. Hierna volgde een ruilverkaveling van 1941-1949 met een onderbreking tussen
1943 en 1945.
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Op 1 februari 1953 werd het waterschap weer zwaar geteisterd door het zeewater. Er
ontstonden drie stroomgaten. Het Westelijk Gat met een lengte van 80 meter lag tussen de
vluchthaven van Hansweert en de Veerhaven. Tussen de Veerhaven. en de Kadijk lag het
Oostelijk Gat met een lengte van 200 meter. Binnen enkele dagen hernam de stroomgeul de
oude loop van de Hinkele. In de Veerhaven ontstonden de grootste vernielingen. Toen de
coupure op 1 februari om 2 uur gesloten zou worden, stroomde het buitenwater reeds door de
opening en viel er aan afsluiten niet meer te denken. De westelijke havendijk werd geheel en de
oostelijke gedeeltelijk weggeslagen. Aan de landzijde werd de bodem van de havengeul tot
N.A.P.-20 meter uitgeschuurd.
Bij de tweede vloed van 1 februari bezweken ook de binnendijken tussen dit waterschap en het
waterschap Waarde op 13 plaatsen. Voor het herstel werden eerst de gaten in de Kadijk en
Lavendeldijk gedicht, welk werk op 23 april gereed kwam. Op 9 mei werd het Westelijk Gat met
een caisson van 66 meter gesloten. Het Oostelijk Gat werd met een 750 meter lange ringdijk
over het maaiveld en een caisson van 33 meter gesloten pp 13 juni. Tenslotte kwam de
Veerhaven aan de beurt. Op 20 april was reeds het gat tussen de westelijke havendam en de
zeedijk met Rupelleem gedicht. Het grote stroomgat tussen de westelijke havendam en de
oostelijke havendijk werd met 7 caissons op 24 juli gesloten. Voor de droogmaking van het
laatste nog onder water staande gebied van Zuid-Beveland werd de intact gebleven
uitwateringssluis en een pompinstallatie gebruikt. Op 25 augustus stond het gehele waterschap
weer droog.”
Oude kaarten
Op de overzichtskaart van Zeeland van Jacob van Deventer van rond 1545, staat het dorp
Kruiningen (Cruninge) ingetekend. Ten oosten van Kruiningen is een gigantisch gebied
verdronken, waarbij talrijke dorpen verloren zijn gegaan, ‘het verdronken land van ZuidBeveland’ (zie afbeelding 9).

Afbeelding 9. Kruiningen op een kaart van Jacob van Deventer van rond 1545 (niet op schaal,
niet exact noordgericht).25
25

Van Deventer 1545
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Op de kaarten van Visscher-Roman (1650, zie afbeelding 10) en Hattinga uit 1753 (zie
afbeelding 11) zijn wat meer details af te lezen. De nauwkeurigheid van de kaart van Visscher
Roman laat te wensen over, maar wel kan worden opgemaakt dat er huizen rondom de
splitsing van de wegen stonden. Op de kaart van Hattinga is de T-splitsing, zoals deze nu nog
bestaat wel duidelijk aanwezig, maar ontbreekt bebouwing. De Hansweertsestraatweg werd
toen nog ‘Agterweg’ genoemd. Dit is ook op de kadastrale overzichtskaart het geval. Uit de
minuutplan en het bijbehorende landgebruik uit 1811-1832 blijkt dat het plangebied in gebruik
was als bouwland. Een verzamelkaart van de minuutplannen is opgenomen in de afbeeldingen
12a en 12b (meer ingezoomd).

Afbeelding 10. Kruiningen op de kaart van Visscher en Roman uit circa 1650 (kaart
noordgericht, niet op schaal).26

26

Visscher en Roman 1650
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Afbeelding 11. Kruiningen op de kaart van Hattinga uit 1753 (noordgericht, niet op schaal).27
Uit de kadastrale kaart van 1832 en de bijbehorende oorspronkelijke aanwijzende tafels blijkt
dat het plangebied in gebruik was als bouwland.28 De Cruninge kreek lag ten zuiden van het
plangebied.

Afbeelding 12a. Plangebied op een kadastrale verzamelkaart van Kruiningen uit de periode
1811-1832.29

27

Hattinga 1753
Minuutplan 1811-1832
29
Kadaster 1811-1832
28
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Afbeelding 12b. Plangebied op een kadastrale verzamelkaart van Kruiningen uit de periode
1811-1832.30

Afbeelding 13. Plangebied op kaarten vanaf 1850 tot 1995.31
Na 1850, maar voor 1916 is het plangebied bebouwd met een rij woningen langs de
Hoofdstraat. De opdrachtgever dhr. Engelte van het bestuur voor de uitbouw van de kerk geeft
aan dat het eerste deel van de kerk gebouwd is 1934. De kerk is uitgebreid in de jaren 1975,
1995 en 2006. De huizen langs de Hoofdstraat ter plaatse van de huidige uitbreiding zijn
gesloopt in 1975. De kerk komt voor het eerst op een kaart uit 1949 voor (zie afbeelding 13).
Een foto van het kerkgebouw uit die tijd is opgenomen in afbeelding 14. In afbeelding 15 is de
bouw van de grote uitbreiding aan de noordoostzijde op een foto te zien.
30
31

Kadaster 1811-1832
Bureau Militaire Verkenningen 1850-1864, 1916 en 1949; kadaster 1995
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Afbeelding 14. Kerkgebouw tussen 1932 en 1976.32

Afbeelding 15. Uitbreiding van het toenmalige kerkgebouw. Met langs de Hoofdstraat de
toenmalige bebouwing nog aanwezig.33
Onder het gesloopte huis bevond zich een kelder, die in 1976 eveneens is weggehaald. De
kelder is oorspronkelijk zo’n 0,5 meter diep geweest. De fundering van de gesloopte

32

Foto @ Kruiningen in vroeger tijden (geraadpleegd op
http://www.orgelsinzeeland.nl/navigatie_plaats_kruiningen_gerefgem.htm)
33
http://www.kerktijden.nl/gem/222/geref-gem-kruiningen
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bebouwing zou tot circa 1,0 meter diepte zijn ingegraven.34 De huidige situatie is weergeven in
afbeelding 16.

Afbeelding 16. Huidige situatie van het plangebied.35

34
35

Bron: mondelinge mededeling dhr. L. Otte
http://www.kerktijden.nl/gem/222/geref-gem-kruiningen
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3.5

Bekende archeologische waarden en uitgevoerd onderzoek
Er is contact gezocht met de AWN zeeland. Vooralsnog is er geen informatie verkregen.
Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed (RCE).36

Afbeelding 17. AMK-terrein (bruin), waarnemingen (geel) en onderzoeksmeldingen (blauw) in
Archis.
Archeologische Monumentenkaart (AMK)(zie afbeelding 17)
Het plangebied ligt op circa 100 meter ten noordwesten van het historische centrum van
Kruiningen (AMK-terrein 13392). In Archis staat het volgende: Kruiningen wordt al in de 10e
eeuw genoemd en de parochie bestond reeds in de 12e eeuw. De kerktoren stamt uit de 14e
eeuw. De kerk is in het midden van de 15e eeuw verbrand, waarbij de toren behouden bleef. In
het dorp stond het kasteel van de Heren van Kruiningen (waarneming 21047). In oktober 2003
is wellicht een aanzet van de oude dorpsgracht aangetroffen, die ter plekke van de Langeviele
moet hebben gelopen. De oudste vondsten gaan terug tot in de 11e en 12e eeuw. Verder
vermeld archis dat Kruiningen is ontstaan op een van de oorspronkelijke eilandjes die later
Zuid-Beveland vormden en die al droog waren voor de bedijkingen van na circa 1100. Het
gebied was op een hoogte (kruin) gelegen en nabij water (uitgang –inge), waarmee de naam
verklaard is.

36

Archis 2013
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Onderzoeksmeldingen en Waarnemingen en vondstmeldingen (zie afbeelding 17)
Binnen de historische kern van Kruiningen hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden.
Onderzoeksmelding 18983 (Hoogstraat 59 (C-1000 locatie): betreft een bureauonderzoek. Er is
geen vervolgonderzoek uitgevoerd, waarschijnlijk zijn de plannen niet doorgegaan.
Onderzoeksmelding 6016 (Gemeentehuis, Oude Plein 1): In 2004 heeft hier een proefsleuf
onderzoek plaatsgevonden waarbij behoudenswaardige archeologische resten zijn
aangetroffen. Het gaat om bakstenen funderingen en vloeren uit de 14e – 16e eeuw, een kelder
uit de 18e eeuw en een mest- en rietlaag met greppel uit de 13e en 14e eeuw op 1,48 m-NAP
(waarneming 404753). Er is besloten om archeologie-vriendelijke te bouwen om de schade aan
het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk te beperken. Waarneming 49823 betreft
archeologische indicatoren bestaande uit aardewerk, puinbrokjes en mestlagen aangetroffen
bij een booronderzoek, die in ieder geval teruggaan tot voor de 17e eeuw (onderzoeksmelding
7792, uitbreiding gemeentehuis).
Onderzoeksmelding 59773 betreft een archeologisch booronderzoek uitgevoerd in de
Brouwerijstraat. Er is aanbevolen om een archeologische begeleiding uit te voeren.
Waarneming 443491 betreft vondsten van baksteen en aardewerk uit de periode 15e-20e eeuw
gedaan bij een bouwputinspectie van deze locatie aan de Brouwerijstraat. Er werden in de
bouwput die tot 70 cm-mv werd uitgegraven geen archeologische grondsporen of funderingen
aangetroffen.
Waarneming 403682 aan de Snelle Markt 1 te Kruiningen betreft de vondst van diverse
funderingen van een woonhuis, een houten tonput, die gedateerd kon worden in de 15e eeuw.
De vondsten werden gedaan bij niet archeologisch graafwerk.
Onderzoeksmelding 5201 (Langeviele/Achterstraat/Markt): Na karterend en waarderend
booronderzoek is een proefsleufonderzoek en een archeologische begeleiding uitgevoerd.
Hierbij zijn talrijke archeologische sporen en funderingen aangetroffen. Waarneming 49808
meldt dat de zuidzijde van de vindplaats op een kreekrug, die aansluit op een met klei gevulde
geul. Onderin deze geul werd materiaal aangetroffen uit de 12e en 13e eeuw
Onderzoeksmelding 56386 betreft een proefsleufonderzoek ter plaatse van de markt 17-21
van Kruiningen. Er zijn talrijke funderingen van laatmiddeleeuwse tot 18e eeuwse huizen
aangetroffen, die een mooie fasering laten zien.
Ruim tweehonderd meter ten noorden van het plangebied aan de Rijksweg is een
archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Er zijn afzettingen van Walcheren op een verstoord
veenoppervlak opgeboord. Een vervolgonderzoek werd niet nodig geacht (onderzoeksmelding
15883).
Vierhonderd meter ten westen van het plangebied aan de Zandweg heeft archeologisch
booronderzoek plaatsgevonden (onderzoeksmelding 5907). In drie boringen zijn
archeologische indicatoren aangetroffen die een aanwijzingen kunnen zijn voor de
aanwezigheid van een veldoven (waarneming 49973).
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4

Archeologische verwachting
Op basis van de geologische ondergrond worden archeologische resten verwacht binnen en op
de afzettingen van het Laagpakket van Walcheren. De Hollandveenlaag en de top van het
Laagpakket van Wormer zijn geërodeerd en waarschijnlijk is ook de top van de Pleistocene
ondergrond geërodeerd. De bevindingen komen overeen met de archeologische beleidskaart
van de gemeente Reimerswaal, die op de geologische kaart gebaseerd is.37 De verwachting is
dat de schorren en hoog opgeslibde kreekoevers rond de 9e eeuw in gebruik zijn genomen. In
de 11e eeuw is het dorp Kruiningen al aanwezig. De kern van het laatmiddeleeuwse dorp ligt
binnen het AMK-terrein 13392.
Uit oude kaarten blijkt dat het plangebied ligt bij de splitsing van de noordwestelijke
uitvalsweg uit Kruiningen. Op basis van de Visscher Romankaart van rond 1650 komt er nabij
het plangebied bebouwing voor. Een exacte ligging van de bebouwing is op basis van deze
kaart niet te reconstrueren. Op oude kaarten blijkt dat het plangebied nog onbebouwd in
1864. Op de kaart uit 1916 staat een rij woningen langs de Hoofdstraat. Hieruit volgt dat de
bebouwing tussen 1864 en 1916 heeft plaatsgevonden. De Kruiningen polder waarin het
plangebied heeft door de eeuwen heen vaak te maken gehad met overstromingen. De invloed
van deze overstromingen op de archeologische verwachting wordt niet al te groot geacht,
omdat de polder niet al te lang onder water lijkt te hebben gestaan. Een eventueel gevolg is
dat huis- en boerderijplaatsen verhoogd werden.
Direct onder de bouwvoor kunnen resten uit de periode middeleeuwen en nieuwe tijd
verwacht worden in de naar verwachting kleiige oeverafzettingen, die de top van de kreekrug
vormen.
Geologische
laag
Laagpakket
van
Walcheren

Periode/datering

Complex

Middeleeuwen en
e
1 helft nieuwe
tijd (kaart
Visscher Roman)

Boerderijen, huisplaatsen
(hout- en steenbouw)
agrarisch en later industrie
zout- en turfwinning (Late
middeleeuwen)

Omvang
2
(m )
500
(huisplaat
s)-10.000
(dorp)

Prospectie kenmerken
‘vuile humeuze kleilaag’ met
houtskool, verbrand leem,
baksteen, aardewerk, bot,
fosfaatvlekken

Eventuele archeologische resten uit de middeleeuwen kunnen bestaan uit sporen van
akkerbouw, greppels, boerderijplaatsen of sporen die te maken hebben met industriële
activiteiten, die gekoppeld kunnen worden aan de veenwinning ten behoeve van zout- en/of
later turfwinning. De archeologische verwachting is in de tabel hierboven samengevat.
Bekende bodemverstoringen
Binnen het hele plangebied wordt een bouwvoor verwacht met een dikte van 20-30 cm uit de
periode van vóór 1916 toen de locatie deel uitmaakte van landbouwgrond. De kans is groot
dat het terrein met de bouw van de woningen voor 1916 is opgehoogd. Daarnaast zijn
bodemverstoringen tot tenminste een halve meter (kelder) en tot circa 100 cm (funderingen)
te verwachten ter plaatse van de bebouwing die op het plangebied gestaan tot 1976.

37

Gemeente Reimerswaal 2011. Maatregelenkaarten 1 t/m 3
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5

Archeologisch booronderzoek
Het veldwerk is uitgevoerd door L.C. Nijdam (senior prospector) op 7 april 2015. Er is hierbij
rekening gehouden met de eisen van de Provincie Zeeland aan dergelijk onderzoek stelt.38

5.1

Methode
In het plangebied zijn 5 boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm een
guts met een diameter van 3 cm. De boringen zijn ingemeten ten op zichte van de lokale
topografie. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.39
Archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische
Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB), zijn indien aanwezig beschreven.40.

Afbeelding 18. Boorpuntenkaart.

5.2

Resultaten en Interpretatie
De ligging van de boorpunten is aangegeven in afbeelding 18. De boorbeschrijvingen zijn
opgenomen in bijlage 1.
Bodemopbouw.
De boringen 1 en 2 zijn ondiep gestuit op hard puin, dat naar verwacht afkomstig is van de in
1976 gesloopte woningen.
De boringen 3 t/m 5 konden dieper worden doorgezet. Alle opgeboorde lagen zijn kalkrijk. De
bodemopbouw van de drie boringen was behoorlijk heterogeen, derhalve wordt de
bodemopbouw per boring beschreven.

38

Provincie Zeeland 2014
Nederlands Normalisatie-instituut 1989
40
Bosch 2007
39
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In boring 3 is tot 65 cm-mv een donkergrijze, uiterst siltige, zwak humeuze zandlaag aanwezig.
De laag is matig puinhoudend en kalkrijk, het betreft een opgebrachte laag. De laag gaat
scherp over in een sterk siltige kleilaag, die rond 135 cm-mv onscherp overgaat in een sterk
zandige kalkrijke kleilaag. Van 135 tot 160 komt een sterk zandige, grijs bruine kleilaag voor.
Vanaf 160 tot 190 is de laag grijs/blauw met humeuze vlekken. De laag is kalkrijk en heeft een
scherpe ondergrens. Tussen 190 en 200 cm-mv is een zwak humeuze, sterk siltige, donkergrijze
kleilaag aanwezig. Vanaf 200 cm-mv is kalkrijk donkergrijs sterk siltig, kreekbedding zand
aangeboord.
In boring 4 bestaat de 60 cm dikke toplaag uit zwak puinhoudend, kalkrijk, sterk zandige, zwak
humeuze klei. Hieronder komt tot 170 cm-mv zeer fijn uiterst siltig zand voor, dat rond 170
cm-mv overgaat in matig fijn, matig siltig zand.
In boring 5 is de geroerde toplaag 100 cm dik. Het gaat om sterk siltig, zwak humeus,
donkergrijs, matig puinhoudend zand. Deze laag gaat op 100 cm-mv scherp over in sterk
zandige kleilaag, die zwak schelphoudend is. Vanaf 110 tot 145 cm-mv komt een sterk zandige
kleilaag voor met een zwakke bijmenging met puin, houtskoolbrokjes en fosfaatvlekken. Vanaf
145 cm tot 205 cm-mv is een grijze sterk siltige kleilaag aanwezig met een matige
puinbijmenging, houtskoolbrokken, veel schelpen (kokkels) en onverbrand bot. De dunne
zandlaag hieronder kent dezelfde bijmengingen. De ondergrens van de laag is scherp en ligt op
matig fijn, matig siltig zand.
Archeologische indicatoren.
In boring 5 komen tussen 110 en 205 cm-mv talrijke archeologische indicatoren voor (zie
hierboven). De bijmenging met puin in de toplaag van de overige boringen wordt
toegeschreven aan het de bouw en sloop van de woning tussen circa 1910 en 1995.
Interpretatie
Het kreekbeddingzand dat in de boringen 3 t/m 5 is aangetroffen komt overeen met de
geologische verwachting op basis van het bureauonderzoek. Deze zandige kreekafzettingen,
afgezet in voormalige geulen, zijn als gevolg van differentiële klink in de loop van de
middeleeuwen als een hoge rug in het landschap komen te liggen. Op het kreekbeddingzand
zijn in de boringen 3 en 5 vanaf 135 respectievelijk 100 cm-mv kleiige oeverafzettingen
aanwezig. De humeuze vlekken in de kleilaag tussen 135 en 160 cm-mv en de humeuze kleilaag
tussen 190 en 200 cm-mv duiden op een diepere bodemverstoring. In boring 3 ligt op deze
oeverafzettingen een schone ‘opgebrachte’ zandlaag. In boring 4 ontbreken de
oeverafzettingen in zijn geheel. Aangenomen wordt dat deze ontbreken als gevolg van een
diepere bodemverstoring. In boring 5 is onder de oeverafzettingen een archeologische laag
aangetroffen, een grondspoor. Het kan gaan om een afvalkuil. De aangetroffen indicatoren
wijzen in de richting van een kalkbranderij of veldoven.
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6

Conclusies










Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Het plangebied ligt op een kreekrug, waarop in twee boringen nog oevers aanwezig
zijn. Plaatselijk ontbreken deze oeverafzettingen als gevolg van diepere
bodemverstoring. Het geheel wordt afgedekt door een 60 tot 100 cm dikke geroerde
zwak humeuze laag.
Op de kreekrug kunnen sporen van bewoning verwacht worden vanaf naar
verwachting de 8e of 9e eeuw, maar de kans is groter op het aantreffen van sporen uit
de periode vanaf de 12e eeuw.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Uit het bureauonderzoek blijkt dat rond de 12e eeuw het dorp Kruiningen is ontstaan
en neemt de bewoningsdichtheid en daarmee de kans op het doen van archeologische
vondsten sterk toe. In de laaggelegen gebieden rondom de kreekruggen vond op grote
schaal moernering plaats. Het plangebied ligt langs de noordwestelijke uitvalsweg van
Kruiningen, bij een splitsing. Op de kaart van Visscher Roman van rond 1650 lijkt
bebouwing te staan in de omgeving van het plangebied. Later wordt het gebied
bebouwd na 1864. De archeologische verwachting is met name hoog voor resten uit
de periode 12e eeuw tot heden. Archeologische resten worden verwacht in
oeverafzettingen van kreken, vermoedelijke bestaande uit zandige kleilagen.
Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?.
Op basis van het verkennend booronderzoek kunnen archeologische resten in het
plangebied worden verwacht in de kleilagen vanaf 110 cm ter plaatse van boring 5 en
135 cm-mv ter plaatse van boring 3. De archeologische indicatoren in boring 5 kunnen
een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een veldoven en gezien de hoeveelheid
schelpenresten (kokkels) gaat het mogelijk om de resten van een kalkbranderij.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
De graafwerkzaamheden voor de uitbreiding van het kerkgebouw reiken niet dieper
dan 100 cm-mv. De kleilagen waarin de archeologische resten verwacht worden,
worden hierdoor niet geroerd.
Is een vervolgonderzoek nodig, zo ja welk type? Bij graafwerkzaamheden tot 110 cmmv wordt aangeraden om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Bij
ingrepen dieper dan 110 cm-mv wordt aangeraden op wel een archeologisch
vervolgonderzoek uit te voeren. Voor de actuele plannen is een archeologisch
vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
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7

Aanbeveling
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde archeologisch onderzoek en het feit dat bij de
actuele plannen geen graafwerkzaamheden voorzien zijn dieper dan 100 cm-mv, wordt een
archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.
Mochten de plannen wijzigen en worden wel graafwerkzaamheden dieper dan 110 cm-mv
uitgevoerd, dan wordt een archeologische vervolgonderzoek wel aanbevolen. De aard
(proefsleufonderzoek of een archeologische begeleiding) van dat onderzoek is afhankelijk van
omvang van de werkzaamheden. Gravend onderzoek mag alleen worden uitgevoerd op basis
van een door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen (PvE).
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, is het als gevolg van de gebruikte
methode (steekproef) niet uit te sluiten dat er toch archeologische waarden binnen 100cmmv binnen het plangebied 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. In Zeeland worden toevalsvondsten gemeld bij
het meldpunt van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ, T: 0118670870).
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Bijlage 1: Boorstaten
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Boring 1
mv (cm)
0

Klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruin, kalkrijk, boring gestuit na 3 pogingen
25

Boring 2
mv (cm)
0

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht
25
50
60

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig
puinhoudend, opgebracht
puinlaag boring gestuit na 1 poging

Boring 3
mv (cm)
0

Zand, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, matig
puinhoudend, kalkrijk, opgebracht geroerd
Zand, matig fijn, sterk siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, matig roesthoudend,
kalkrijk

50
65

Klei, sterk zandig, grijs/blauw, scherpe ondergrens, kalkrijk, humeuze vlekken

100

150

200

135

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk

160

Zand, zeer fijn, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk, kreekbedding

190
200

250

300

Klei, sterk zandig, grijs/bruin, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk

300

Boring 4
mv (cm)
0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend,
kalkrijk, geroerd

50

60

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, matig roesthoudend,
matig schelphoudend, kalkrijk
Zand, zeer fijn, uiterst siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk
Zand, matig fijn, matig siltig, grijs, kalkrijk, kreekbedding

100
120

150
170

200

250

250

Boring 5
mv (cm)
0

Zand, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, matig puinhoudend,
zwak schelphoudend, kalkrijk, opgebracht geroerd
Klei, zeer fijn, sterk zandig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk

50
Klei, sterk zandig, grijs/groen, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend, kalkrijk,
houtskool brokken en fosfaatvlekken
100

100
110

145

150

200

Klei, sterk siltig, donkerbruin, scherpe ondergrens, matig puinhoudend, sterk
schelphoudend, kalkrijk, houtskool brokken kokkels onverbrand bot
Zand, zeer fijn, uiterst siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, veel schelpen en
houtskool brokken brandlaag?
Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, kreekbedding

205
210
230

