ArGeoBoor
Archeologisch vooronderzoek & advies

KARTEREND BOORONDERZOEK

Heukelum, plas Koornwaard
(Gemeente Lingewaal)
Een karterend booronderzoek

ArGeoBoor rapport 1374
Status: eindversie(definitief)
auteur: L.C. Nijdam (senior
prospector)

Plangebied op de kadastrale
minuutplan uit 1811-1832.
Bron: www.watwaswaar.nl

paraaf voor vrijgave:
datum: 19 oktober 2015
Opdrachtgever: K3 Delta/Grondbank
GMG
ISSN: 2351-9975

www.ArGeoBoor.nl
E info@argeoboor.nl
T 06-28559693

INHOUDSOPGAVE
Samenvatting........................................................................................................................................... 3
1

2

Inleiding ........................................................................................................................................... 4
1.1

Kader ....................................................................................................................................... 4

1.2

Doel en Vraagstelling............................................................................................................... 4

1.3

Administratieve data ............................................................................................................... 4

Gegevens plangebied ...................................................................................................................... 5
2.1

Beschrijving plangebied........................................................................................................... 5

2.2

Voorziene ontwikkeling ........................................................................................................... 5

3

Archeologische verwachting ........................................................................................................... 7

4

Karterend booronderzoek ............................................................................................................... 8
4.1

Methode .................................................................................................................................. 8

4.2

Resultaat en interpretatie ....................................................................................................... 9

5

Conclusie ......................................................................................................................................... 9

6

Aanbeveling ..................................................................................................................................... 9

Literatuur ............................................................................................................................................... 11
Kaarten .................................................................................................................................................. 11
Bijlage 1 boorstaten
Bijlage 2 Raaiprofielen

ArGeoBoor rapport 1374: Heukelum, plas Koornwaard, eindversie
Opdrachtgever: K3 Delta/Grondbank GMG

2

Samenvatting
In opdracht van K3 Delta/Grondbank GMG heeft ArGeoBoor een karterend booronderzoek
uitgevoerd op een smal stuk grond gelegen tussen de Linge en de plas Koornwaard nabij
Heukelum (Gemeente Lingewaal). De totale oppervlakte bedraagt circa 1.300 m2. De
aanleiding van het onderzoek vormt de voorziene realisatie van een waterverbinding tussen de
Linge en de plas Koornwaard. Een eerder uitgevoerd bureauonderzoek heeft uitgewezen dat
ter plaatse een kade aanwezig is, die mogelijk teruggaat tot het begin van de 19e eeuw, maar
een hogere ouderdom kan niet worden uitgesloten. Het karterend booronderzoek is
uitgevoerd om deze kade te onderzoeken op de aanwezigheid van bodemlagen die inzicht
kunnen geven in de aard van de kade en mogelijk worden er indicatoren aangetroffen die iets
vertellen over de ouderdom.
Uit het karterend booronderzoek is gebleken dat natuurlijke oeverafzettingen van de Linge tot
nabij het maaiveld aanwezig zijn. De oeverafzettingen gaan rond 150 cm-mv over in
beddingafzettingen. Langs de randen van de kade, die in de kern bestaat uit natuurlijke
afzettingen, komen opgebrachte of geroerde gronden voor.
Geconcludeerd wordt dat de kade een restant is van de natuurlijke oeverafzettingen van de
Linge. Bij het afgraven van de Koornwaard, dat blijkbaar al voor de 1e helft van de 19e eeuw
heeft plaatsgevonden, is een dunne strook grond langs de rand van de waard achtergebleven.
Waarschijnlijk hebben de kleiwinners deze rand bewust laten staan om te dienen als
kade/zomerdijk om zo de achtergelegen grond droog te houden bij hoog water in de Linge.
Het uitgevoerde karterend booronderzoek geeft geen aanleiding voor het uitvoeren van een
archeologisch vervolgonderzoek binnen het onderzochte gebied.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van K3 Delta/Grondbank GMG heeft ArGeoBoor een karterend booronderzoek
uitgevoerd op een smal stuk grond gelegen tussen de Linge en de plas Koornwaard nabij
Heukelum (Gemeente Lingewaal). De totale oppervlakte bedraagt circa 1.300 m2. De
aanleiding van het onderzoek vormt de voorziene realisatie van een waterverbinding tussen de
Linge en de plas Koornwaard. Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verstoord
worden. Het gemeentelijk beleid geeft het plangebied een hoge archeologische verwachting
en schrijft voor dat bij een bodemverstoring met een oppervlakte groter dan 100 m2 en een
verstoringsdiepte van 30 cm-mv of dieper een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is.
Onderhavig karterend booronderzoek is een vervolg op een in 2013 uitgevoerd
bureauonderzoek.1 Bij het bureauonderzoek bestond het plangebied oorspronkelijk uit twee
locatie, een noordelijke en een zuidelijke doorgang. Uit oude kaarten bleek dat de noordelijk
doorgang wordt gegraven op een plek die al een keer een opening heeft gevormd. Voor de
zuidelijke locatie zijn geen aanwijzingen voor bodemverstoringen in het verleden gevonden.
Uit oude kaarten bleek dat ter plaatse mogelijk sprake was van een dijk of kade die rondom de
gehele Koornwaard heeft gelegen. Deze dijk of kade is al aanwezig op de kadastrale
minuutplan. De ouderdom van de dijk of kade kan mogelijk verder teruggaan.
Het karterend booronderzoek is uitgevoerd in september 2015.

1.2

Doel en Vraagstelling
De doelstelling van het karterend booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw
waarbij de aandacht uitgaat naar opgebrachte lagen die mogelijk een aanwijzing geven over de
aard van het dijkvormige lichaam.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.3 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013).

1.3

Administratieve data
Adres:
Toponiem:
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
bevoegd gezag:
Coördinaten:
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:

1

Plas Koornwaard te Heukelum
Koornwaard/Zuidelijke Lingedijk
Gelderland
Lingewaal
K3 Delta/Grondbank GMG
Gemeente Lingewaal
132.449/430.628; 132.485/430.609; 132.500/430.562;
132.456/430.589
2
1.300 m
38H
3297935100

Nijdam 2013
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied bestaat uit ligt ten westen van de Lingedijk tussen de Lingerivier en de
Koornwaard plas. Het maaiveld ligt op circa 1,3 m + NAP. Plaatselijk zijn resten van een lage
zomerdijk of kade aanwezig.2

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (paars) op een topografische kaart.3

2.2

Voorziene ontwikkeling
In het plangebied zullen in de toekomst waterverbindingen tussen de Linge en de plas
Koornwaard gerealiseerd worden (afbeelding 2). Om de verbindingen te maken zal de strook
land die nu nog tussen de Linge en de Koornwaard plas ligt, moeten worden weggegraven.
Daarnaast wordt de plas Koornwaard gedeeltelijk gedempt, zodat meerdere eilandjes
ontstaan.

2
3

AHN-2 2007-2012
Kadaster 2012
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Afbeelding 2. Detailkaart van de huidige topografie op het inrichtingsontwerp.4 Het blauw
gearceerde gebied is het bestaande water. Ter plaatse van locatie B, het huidige plangebied is
een doorgang met brug voorzien. Uit het bureauonderzoek bleek dat bij locatie A in het
verleden reeds een doorgang was, die later weer gedeeltelijk gedempt is.

4

Kadaster 2012
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3

Archeologische verwachting5
Het plangebied ligt op de overgang van de stroomgeul (watervoerende restgeul ) naar de
oeverafzettingen. Deze afzettingen zijn van net vóór de afdamming van de Linge bij Tiel.
Binnen het plangebied zijn geen resten te verwachten van vóór de afdamming van de Linge in
1304 na Chr., met uitzondering van scheepswrakken welke zich in de beddingafzettingen van
de Linge kunnen bevinden. Waarschijnlijk is de Linge bevaren vanaf de Romeinse tijd, mogelijk
late ijzertijd, tot heden. Na de afdamming is het gebied gevoelig gebleven voor
overstromingen als gevolg van het openzetten van de sluis bij Tiel bij hoog water in de Waal.
Hieruit volgt dat bewoning in de late middeleeuwen zou moeten hebben plaatsen gevonden
op (huis)terpen. Binnen het plangebied zijn geen aanwijzingen gevonden voor de
aanwezigheid van een terp. De ligging van het plangebied dicht langs de stroomgeul, in een
van oorsprong relatief laag gebied, maakt het opwerpen van een terp ter plaatse ook niet
aannemelijk.
Uit kaarten vanaf het begin van de 19e eeuw blijkt dat binnen het plangebied er geen
bebouwing heeft gestaan. Wel is op de minuutplan uit het begin van de 19e eeuw een
zomerdijk of kade aanwezig (zie afbeelding 4). Over de kade is geen nadere informatie bekend,
deze kan teruggaan tot de afdamming in 1304. Een hogere ouderdom lijkt onwaarschijnlijk. Uit
kaarten uit 1936 en 1953 blijkt dat de noordoostzijde van de plangebied waarschijnlijk reeds
vergraven is geweest en later weer is aangevuld om de strook land weer breder te maken. De
bodem is hier waarschijnlijk verstoord. Nabij het plangebied is ondanks het behoorlijk aantal
onderzoeken dat in de omgeving is uitgevoerd slecht 1 waarneming gedaan en zijn bij een
booronderzoek mogelijk terplagen aangetroffen uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd en is
een vervolgonderzoek aanbevolen.
Op basis van het bureauonderzoek kan de hoge archeologische verwachting van de
beleidskaart van de gemeente Lingewaal niet bevestigd worden. In plaats daarvan wordt
voorgesteld om het plangebied een lage archeologische verwachting te geven voor de
aanwezigheid van een huisplaats of nederzetting. Wel zijn resten te verwachten van de
zomerdijk of kade die rondom de Koornwaard lag en ligt. Ook dient rekening te worden
gehouden met een kans op het aantreffen van scheepswrakken in de beddingafzettingen van
de Linge. Eventuele scheepswrakken in het beddingzand van de Linge zullen uit de periode zijn
van vóór de afdamming in 1304.

5

Nijdam 2013

ArGeoBoor rapport 1374: Heukelum, plas Koornwaard, eindversie
Opdrachtgever: K3 Delta/Grondbank GMG

7

4

Karterend booronderzoek
De ligging van de boorpunten is opgenomen in afbeelding 3. De boorstaten zijn opgenomen in
bijlage 1 en de raaiprofielen in bijlage 2.

4.1

Methode
In het plangebied zijn zeven boringen (nrs. 1/t/m 7) gezet in twee raaien dwars op de kade met
een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een diameter van 3 cm. De
boringen zijn doorgezet tot in de beddingafzettingen van de Linge tussen 150 en 200 cm-mv.
De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.6 De archeologisch
belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.7
De boringen zijn in gemeten met een DGPS op 0,5 - 1,0 meter nauwkeurig. De hoogteligging
van het maaiveld ter plaatse van de boringen is gehaald uit gegevens van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN-2).8

Afbeelding 3. Boorlocaties op een afbeelding van het AHN. Het maaiveld ligt op circa 1,3 m
+NAP.

6

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bosch 2007
8
AHN-2 2007-2012
7
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4.2

Resultaat en interpretatie
De bodemopbouw bestaat uit een geroerde laag met een dikte tussen 95 cm en 10 cm. Onder
de geroerde lagen komt een matig siltige, kalkrijke kleilaag voor. Rond 100 cm-mv gaat deze
laag geleidelijk over in een sterk zandige kleilaag met enkele dunne zandlaagjes. Vanaf 150 tot
200 cm-mv gaat de zandige klei over in matig siltig, zeer fijn zand met enkele dunne siltlaagjes.
De geroerde lagen zijn in de eerste raai (boringen 1 t/m 4) het dikst aan de randen van de
onderzochte kade (in boring 195 cm en in boring 4 85 cm). In het midden van de kade is de
geroerde laag aanzienlijk minder dik (boring 2 – 30 cm; boring 3 – 10 cm). In rij 2 is de
verstoorde laag dun in boring 5 (10 cm) en dikker in boringen 6 en 7 (zie bijlage 2 voor de
raaiprofielen).
Er zijn geen humeuze lagen of een gelaagdheid gevonden die een aanwijzing vormen voor de
aanwezigheid van een opgeworpen kade of dijk. Opvallend is dat natuurlijke oeverafzettingen
van de Linge bijna tot aan het maaiveld reiken. In de opgeboorde grond zijn naast enkele
puinbrokjes geen archeologische indicatoren aangetroffen, die een aanwijzing vormen voor
een vindplaats ter plaatse.

5

Conclusie
Op basis van het uitgevoerde karterend booronderzoek wordt geconcludeerd dat de
aanwezige kade in het plangebied niet het resultaat is van het opwerpen van grond. De
aangetroffen kade is een restant van de oorspronkelijke oeverafzettingen die, na het
ontgraven van de Koornwaard ten behoeve van de baksteenindustrie, bewust is laten staan.
De opgebrachte, geroerde grond langs de rand van de kade zijn later aangevoerde gronden en
hebben mogelijk gediend om het achtergebleven kleilichaam wat te verstevigen.
De kleiwinning in de Koornwaard heeft dus al plaatsgevonden voor het vervaardigen van de
kaarten uit de periode 1811-1832.

6

Aanbeveling
Het uitgevoerde karterend booronderzoek geeft geen aanleiding voor het uitvoeren van een
archeologisch vervolgonderzoek binnen het onderzochte gebied.
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Afbeelding 4. Plangebied op de kadastrale minuutplan. De Koornwaard is dan reeds
afgegraven. De ingetekende kade is geen opgeworpen dijk, maar een restant van de
oorspronkelijke oever die is laten staan door de kleiwinners.9

9

Kadaster 1811-1832
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Bijlage 1 boorstaten
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Boring 1

RD-coördinaten: 132481/430602

mv (cm) NAP(m)
0
1,25
30

Klei, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, zwak
doorworteld, kalkloos
Klei, matig siltig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkloos

50

0,75
65
80
85
95

100

0,25

140

150

-0,25

200

-0,75

Klei, matig siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk
Klei, sterk siltig, lichtgrijs/bruin, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, matig
schelphoudend, kalkrijk
Klei, sterk siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak doorworteld, zwak roesthoudend,
kalkrijk, gevlekt/verstoord, groene vlekken, stug, brokken
Klei, sterk zandig, grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, matig plantenresten, veel
dunne zandbandjes, oeverafzettingen

200

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, veel dikke
siltlagen, beddingafzettingen
Zand, uiterst fijn, matig siltig, grijs, kalkrijk, enkele dunne siltbandjes,
beddingafzettingen

250

-1,25

Boring 2

260

RD-coördinaten: 132479/430598

mv (cm) NAP(m)
0
1,32
30

50

Klei, matig siltig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, zwak doorworteld, zwak
roesthoudend, kalkrijk, oeverafzettingen

0,82
80

100

0,32

Klei, sterk zandig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend, kalkrijk,
gevlekt/verstoord

105

Klei, sterk zandig, grijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk
Klei, uiterst fijn, sterk zandig, grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, weinig
plantenresten, veel dunne zandbandjes, oeverafzettingen
Zand, uiterst fijn, matig siltig, grijs, kalkrijk, enkele dunne siltbandjes,
beddingafzettingen

150

-0,18
180

200

-0,68
215

Boring 3
mv (cm) NAP(m)
0
1,34

50

0,84

RD-coördinaten: 132477/430594

10

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, zwak
puinhoudend, kalkrijk, gevlekt/verstoord
Klei, matig siltig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk,
oeverafzettingen
Klei, sterk siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk,
oeverafzettingen

100

150

200

0,34

-0,16

-0,66

Boring 4

110

150

190
200

RD-coördinaten: 132475/430591

Klei, sterk zandig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend, kalkrijk,
gevlekt/verstoord
40

0,68
85

100

-0,32

Klei, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkloos, weinig plantenresten,
opgebracht, opgebracht
Klei, sterk zandig, grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, weinig plantenresten, veel
dunne zandbandjes
Zand, matig siltig, grijs, kalkrijk, weinig plantenresten, enkele dunne siltbandjes,
beddingafzettingen

0,18

140

150

Zand, uiterst fijn, matig siltig, grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, veel dunne
siltbandjes, oeverafzettingen
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs, kalkrijk, enkele dunne siltbandjes,
beddingafzettingen

mv (cm) NAP(m)
0
1,18

50

Klei, sterk zandig, grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, veel dunne zandbandjes,
oeverafzettingen

160

Boring 5
mv (cm) NAP(m)
0
1,35

50

RD-coördinaten: 132464/430608

10

Klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk,
bouwvoor

40

Klei, matig siltig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk,
oeverafzettingen

0,85

Klei, matig siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, kalkrijk, oeverafzettingen
100

150

0,35

-0,15

105

150

Klei, sterk zandig, grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, oeverafzettingen
Zand, uiterst fijn, matig siltig, beige, kalkrijk, enkele dunne siltbandjes,
beddingafzettingen

170

Boring 6

RD-coördinaten: 132462/430604

mv (cm) NAP(m)
0
1,42

50

0,92

Klei, sterk zandig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, gevlekt/verstoord

60

Klei, sterk siltig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk,
oeverafzettingen
Klei, sterk zandig, grijs, kalkrijk, weinig plantenresten, veel dunne zandbandjes,
oeverafzettingen

100

0,42

100

Zand, uiterst fijn, matig siltig, grijs, kalkrijk, enkele dunne siltbandjes,
beddingafzettingen

140

150

-8,00000000000001E-02 160

Boring 7
mv (cm) NAP(m)
0
1,29

50

RD-coördinaten: 132460/430600

5

Klei, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend,
kalkloos, opgebracht

0,79
70

100

150

Klei, uiterst fijn, sterk zandig, grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, weinig
plantenresten, veel dunne siltbandjes, oeverafzettingen
Zand, uiterst fijn, matig siltig, grijs kalkrijk, enkele dunne siltbandjes,
beddingafzettingen

0,29

-0,21

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, kalkloos, gevlekt/verstoord

140
150

Bijlage 2 Raaiprofielen
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Raaiprofiel van de boringen 1 t/m 4.
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Raaiprofiel van de boringen 5, 6 en 7
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