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Samenvatting

In februari 2013 voerde RAAP Archeologisch Adviesbureau in opdracht van de gemeente Wijk en 

Aalburg een bureauonderzoek en karterend booronderzoek uit in plangebieden ‘Spijk e.o.’ te Wijk 

en Aalburg en ‘Wielstraat e.o.’ te Veen in de gemeente Aalburg. Het onderzoek richtte zich op 24 

deelgebieden (figuur 1), verspreid over de plangebieden, waar een bestemmingswijziging gepland 

is met het oog op (toekomstige) bouwmogelijkheden, en diende om per deelgebied inzichtelijk te 

krijgen of de geplande ingrepen bedreigend zijn voor archeologische resten.

De plangebieden zijn onderdeel van het rivierengebied in het noorden van de provincie Noord-Bra-

bant. De basis van dit landschap bestaat uit zandige grindrijke sedimenten die door de (voorgan-

gers van) Maas en Waal tijdens de laatste ijstijd zijn afgezet. In de loop van het warmere Holoceen 

(circa 10.000 jaar geleden) veranderde de uitgestrekte grindvlakte in een systeem van zandige 

stroomgordels met tussenliggende kleiige komgebieden waarin uitgestrekte moerassen ontston-

den. Dit laat zich ook afleiden uit de bodemkundige situatie die in de plangebieden bestaat uit een 

afwisseling van ooivaaggronden in lichte zavel, poldervaaggronden in lichte zavel en poldervaag-

gronden in lichte klei. De voortgaande sedimentatie en veengroei zorgden er voor dat verlaten 

stroomgordels na verloop van tijd werden afgedekt. Daardoor gaan onder het huidige maaiveld, 

plaatselijk (meerdere) stroomgordels schuil. 

Het dynamische rivierenlandschap heeft vanwege de vruchtbare rivierafzettingen altijd een sterke 

aantrekkingskracht gehad op de mens, zowel op de jager-verzamelaars, als later op de landbou-

wers. In de Bronstijd was er zelfs al sprake van een echt agrarisch landschap. Bewoningssporen 

van de Prehistorische landbouwers zijn in het gebied vooral gekoppeld aan de stroomgordels. 

Langdurige plaatsvaste bewoning resulteerde plaatselijk in ophoping van archeologische resten en 

het ontstaan van zogenaamde ‘woerden’ (oude woongronden). Zowel in Veen als in Spijk komen 

oude woongronden voor. Vanaf de Middeleeuwen kreeg de mens een onomkeerbare invloed op de 

vorm van het landschap. Om de voortdurende dreiging van overstroming tegen te gaan, werden al 

vanaf de 11e eeuw dijken aangelegd, waarmee een einde kwam aan de voortdurende sedimentatie 

in het gebied. Bekende archeologische vindplaatsen in het gebied betreffen vooral bewoningsspo-

ren en dateren hoofdzakelijk uit de Late Middeleeuwen en de Romeinse tijd. Op basis van de op 

de beleidskaart weergegeven archeologische waarden, wordt verwacht dat in alle 24 deelgebieden 

archeologische resten schuilgaan. Het betreft vooral bewoningssporen uit de landbouwersperiode. 

De sporen zijn veelal ingebed in (enigszins) afgedekte stroomgordels en kennen daarom naar ver-

wachting een hoge gaafheid.

Om de archeologische verwachting te toetsen en eventuele vindplaatsen op te sporen is een kar-

terend booronderzoek uitgevoerd. In het algemeen stemmen de resultaten daarvan redelijk goed 

overeen met hetgeen op basis van het bureauonderzoek verwacht werd. Doorgaans werd tussen 

0 en 150 cm -Mv een stroomgordel aangetroffen, veelal met kenmerken die wijzen op de aanwe-
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zigheid van bewoningssporen, zoals een oude woongrond en fragmenten aardewerk. Dat laatste 

geeft overigens een goede indicatie van de datering van de te verwachten archeologische resten. 

In hoofdzaak is uit de boringen materiaal verzameld dat dateert uit de Late Middeleeuwen. De 

resultaten van het onderzoek zijn ook grafisch weergegeven in een atlas (bijlage 2).

In 19 van de deelgebieden is de verwachte landschappelijke en archeologische context deels of 

volledig bevestigd. Slechts in acht deelgebieden kon op basis van het booronderzoek de verwach-

ting naar beneden worden bijgesteld, waarbij in vier van die deelgebieden na afronding van het 

onderzoek helemaal geen archeologische resten meer verwacht worden. In alle overige gebieden 

zijn tijdens het booronderzoek aanwijzingen aangetroffen die de aanwezigheid van bewoningsspo-

ren doen vermoeden.

Het onderzoek heeft daarmee de grote archeologische potentie van het gebied bevestigd. De 

onderzoeksresultaten hebben echter ook afwijkingen en nieuwe inzichten opgeleverd. Zo is geble-

ken dat de begrenzingen van de stroomgordels zoals vastgesteld op de gemeentelijke archeolo-

giekaart zowel in horizontale als verticale zin kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Verder is 

gebleken dat de ligging in historische bewoningskernen een goede indicator vormt voor de aanwe-

zigheid van bewoningssporen op plekken waar dat op basis van de landschappelijke kenmerken 

niet direct verwacht zou worden. Een verklaring hiervoor is dat na de middeleeuwse bedijking van 

het gebied de door de mens zelf aangelegde elementen, zoals dijken en kades, het landschappe-

lijk substraat als het ware ‘overruleden’. 

Op basis van de onderzoeksresultaten is geadviseerd om bodem ingrepen dieper dan de diepte 

van het archeologisch niveau te voorkomen door (waar mogelijk) de plannen aan te passen. Indien 

dit niet mogelijk is wordt aanvullend onderzoek nodig geacht. 
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1 Inleiding

1.1 Kader
In februari 2013 voerde RAAP Archeologisch Adviesbureau in opdracht van de gemeente Wijk en 

Aalburg een bureauonderzoek en karterend booronderzoek uit in plangebieden ‘Spijk e.o.’ te Wijk 

en Aalburg en ‘Wielstraat e.o.’ te Veen in de gemeente Aalburg. Het onderzoek richtte zich op 24 

deelgebieden (figuur 1), verspreid over de plangebieden, waar een bestemmingswijziging gepland 

is met het oog op (toekomstige) bouwmogelijkheden. Conform de Wet op de Archeologische Monu-

mentenzorg (WAMZ) dient bij een nieuw op te stellen bestemmingsplan rekening te worden gehou-

den met bekende en verwachte archeologische waarden. Conform de Nota Archeologie en de 

Erfgoedverordening van het Land van Heusden en Altena (Huijbregts, 2011), is daarom dit archeo-

logisch onderzoek uitgevoerd. 

Aan de Nota Archeologie en de Erfgoedverordening ligt de archeologische beleidskaart voor het 

Land van Heusden en Altena ten grondslag. Op basis van de op de beleidskaart weergegeven 

archeologische waarden en daaraan gekoppelde vrijstellingsgrenzen ten aanzien van de omvang 

van de ontwikkeling, is vastgesteld dat voor alle 24 deelgebieden een archeologisch onderzoek 

nodig is (zie tabel 1). Bovendien geldt dat indien in een deelgebied volgens de archeologische 

beleidskaart verschillende archeologische waarden voorkomen, conform de Nota Archeologie, de 

hoogst aanwezige waarde voor het gehele deelgebied wordt gehanteerd. 

1.2 Doel en vraagstelling
Het onderzoek dient om per deelgebied inzichtelijk te krijgen of de geplande ingrepen bedreigend 

zijn voor archeologische resten. Om dat te bereiken is het archeologisch onderzoek opgesplitst in 

twee fasen:

 • Fase 1: bureauonderzoek. Dit dient om op basis van bestaande gegevens per deelgebied inzicht 

te krijgen in de verwachte archeologische resten, de diepteligging daarvan, de mate van bodem-

verstoring en de bedreiging van de archeologie door geplande ontwikkelingen. 

 • Fase 2: karterend booronderzoek. Dit wordt uitgevoerd in de deelgebieden waarvoor tijdens 

het bureauonderzoek is vastgesteld dat (verwachte) archeologische resten mogelijk bedreigd 

worden. Het karterend onderzoek dient enerzijds om archeologische vindplaatsen op te sporen 

en anderzijds om meer inzicht te krijgen in de landschappelijke opbouw en genese. 

Om bovengestelde doelen te bereiken dient het onderzoek antwoord te geven op de navolgende 

onderzoeksvragen. De vragen worden gaandeweg in de tekst beantwoord. Na elke onderzoeks-

vraag is de betreffende paragraaf vermeld waarin de vraag wordt behandeld. In de conclusies zijn 

de belangrijkste antwoorden samengevat.
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Bureauonderzoek

 • Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? (zie 

§2.2).

 • Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden in het plangebied zijn reeds 

bekend? (zie §2.3).

 • Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is de 

invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid? (zie §2.4).

 • Wat is de gespecificeerde verwachting (alsmede de verwachte conservering en gaafheid) ten 

aanzien van nog onbekende archeologische waarden in het gebied? (zie §2.7).

 • Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten? (zie §2.6).

Karterend booronderzoek

 • Is er sprake van een archeologische vindplaats en zo ja, wat is de aard en datering en hoe wordt 

de vindplaats gewaardeerd? (zie §3.3.1 t/m §3.3.22 en tabel 9).

 • Wat is de diepteligging van eventueel archeologisch relevante lagen? (zie §3.3.1 t/m §3.3.22 en 

tabel 9).

 • Is de bodemopbouw in (delen van) het plangebied zodanig intact dat eventueel archeologisch 

vervolgonderzoek zinvol is? (zie §3.3.1 t/m §3.3.22 en tabel 9).

 • Vanaf welke diepte werd het grondwater aangetroffen? (zie boorbeschrijvingen in bijlage 1, toe-

voeging ‘volledig gereduceerd’).

 • Is de begrenzing van een aantal stroomgordels, zoals vastgesteld op de archeologische beleids-

kaart en in het archeologisch bureauonderzoek, correct of kan deze op een andere wijze worden 

begrensd (zo ja, hoe)? (zie §3.2). 

 • Is de archeologische verwachtingswaarde per locatie zoals op de beleidskaart is weergegeven 

en in het bureauonderzoek is vastgesteld correct of dient deze te worden aangepast (zo ja, waar 

naartoe en waarom)? (zie §3.3.1 t/m §3.3.22)

Algemeen

 • Op welke wijze(n) kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan? (zie 

§4.2)

 • Wat zijn de mogelijkheden voor archeologie vriendelijk bouwen? (zie §4.2).
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1.3 Locatiegegevens
De deelgebieden liggen alle in de gemeente Aalburg (figuur 1), verspreid over plangebied ‘Spijk 

e.o.’ te Wijk en Aalburg en plangebied ‘Wielstraat e.o.’ te Veen. In tabel 1 worden per deelgebied 

weergeven: administratieve nummer, adres en centrumcoördinaat.

N267

N267
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Figuur 1. Ligging projectgebieden (rood). Inzet: ligging in Nederland (grijs).



RAAP-RAPPORT 2681
Plangebieden Spijk e.o. te Wijk en Aalburg en Wielstraat e.o. te Veen, gemeente Aalburg. 
Archeologisch bureau- en karterend booronderzoek

12

nr. adres plaats centrumcoördinaat

1+2 De Kroon 12 Wijk en Aalburg 136985 419714

3 De Kroon 15 Wijk en Aalburg 136846 419708

4 Den Oudert 2a Wijk en Aalburg 136535 420089

5 Den Oudert 7 Wijk en Aalburg 136472 420073

6 Den Oudert 35a Wijk en Aalburg 136159 419950

7 Den Oudert 42 Wijk en Aalburg 136093 420056

8 Engelsestoof 13 Wijk en Aalburg 136320 419746

9 Engelsestoof 21a Wijk en Aalburg 136200 419733

10 Grote Kerkstraat 60 Wijk en Aalburg 137255 419512

11 Grote Kerkstraat 66 Wijk en Aalburg 137217 419580

12 Maasdijk 143 Wijk en Aalburg 137293 419517

13 Maasdijk 143 Wijk en Aalburg 137288 419490

14 Maasdijk 161 Wijk en Aalburg 137153 419700

15 Maasdijk 181 Wijk en Aalburg 136970 419887

16 Maasdijk 273b Wijk en Aalburg 136244 420770

17 Rivelstraat 28 Wijk en Aalburg 135865 420004

18 Rivelstraat 42a Wijk en Aalburg 135793 420228

19 Spijk 2a Wijk en Aalburg 136703 419947

20 Den Oudert 52 Wijk en Aalburg 136111 419912

21 Tuinstraat 1 veen 135169 421396

22 Wielstraat 12 veen 134943 421199

23 Wielstraat 50 veen 134285 421127

24 Wielstraat 55 veen 134412 421067

Tabel 1. Locatiegegevens per deelgebied.

1.4 Randvoorwaarden
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 

24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA, versie 3.2), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; 

www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, ver-

leend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

1.5 Leeswijzer
In het rapport wordt in hoofdstuk 1 een toelichting gegeven op kader en doelstelling en de alge-

mene gegevens. In hoofdstuk 2 wordt voor de twee plangebieden op basis van de resultaten van 

het bureauonderzoek een algemeen overzicht gegeven van de landschappelijke, archeologische, 

de historische en huidige context. Elk onderdeel eindigt met een tabel waarin per deelgebied de 
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locatiespecifieke context benoemd is. Ook wordt voor zover mogelijk een beschrijving gegeven 

van de geplande ingrepen (toekomstige situatie) per deelgebied. Voorts wordt de gespecificeerde 

archeologische verwachting beschreven (naar aard, datering, diepteligging en fysieke kwaliteit), 

wederom eindigend in een tabel waarin per deelgebied de verwachting is gedefinieerd. Ook wordt 

hier duidelijk gemaakt of de toekomstige situatie mogelijk bedreigend is voor de archeologie. In 

hoofdstuk 3 worden vervolgens de resultaten van het veldonderzoek beschreven. Dit is per deelge-

bied uitgewerkt. Daarvoor bestaan twee redenen: 1) de situatie verschilde soms nogal per gebied, 

wat beschrijving per deelgebied inhoudelijk gezien eenvoudiger en beter begrijpbaar maakt; 2) elk 

deelgebied betreft uiteindelijk een losstaande ontwikkeling, waarvoor de archeologische conse-

quenties eenvoudige te destilleren zijn middels een beschrijving per deelgebied. De resultaten van 

het veldonderzoek zijn ook grafisch gepresenteerd in de bijgevoegde atlas (bijlage 2). In hoofdstuk 

4 worden tot slot de conclusies samengevat en aanbevelingen gedaan in het licht van de geplande 

ontwikkelingen.
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2 Bureauonderzoek

2.1 Methodiek
Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te stel-

len. Daartoe zijn aardkundige en reeds bekende archeologische gegevens verzameld. Tevens is 

het grondgebruik in heden en verleden geïnventariseerd. Een belangrijk uitgangspunt om uitspra-

ken te kunnen doen over de archeologische verwachting wordt gevormd door de analyse van het 

landschap nu en in vroeger tijden (het paleo-landschap). De ligging van archeologische vindplaat-

sen is namelijk in hoge mate gerelateerd aan het natuurlijk landschap waarin deze zich bevinden. 

Belangrijke fysische variabelen zijn de geomorfologie, de bodemgesteldheid en de hydrologie, op 

basis waarvan uitspraken kunnen worden gedaan over de genese van het landschap, de bodem-

opbouw en de ligging en stratigrafische positie van sedimenten waarin archeologische vindplaat-

sen kunnen zijn ingebed. Voor de geraadpleegde bronnen wordt verwezen naar de literatuurlijst. 

Zie tabel 2 voor de dateringen van de in deze rapportage genoemde archeologische perioden. 

2.2 Landschappelijke context
2.2.1 Geo(morfo)logie 
(naar: Ellenkamp, 2010)

De gemeenten Aalburg is onderdeel van het rivierengebied in het noorden van de provincie Noord-

Brabant. De basis van dit landschap bestaat uit zandige grindrijke sedimenten die door de (voor-

gangers van) Maas en Waal tijdens de laatste ijstijd zijn afgezet. Deze sedimenten worden gere-

kend tot de Formatie van Kreftenheye (Busschers & Weerts, 2003). In deze periode (Weichselien: 

115.000-11.600 jaar geleden) was het gebied onderdeel van de brede stroomvlakte van de vlech-

tende Waal en Maas. In droogvallende onbegroeide beddingen waren onder het toendra-achtige 

klimaat de omstandigheden optimaal voor zandverstuiving door de wind, waardoor langs de rivier-

vlaktes plaatselijk rivierduinen ontstonden (De Mulder, e.a., 2003). De rivierduinen worden gere-

kend tot de Formatie van Boxtel, laagpakket van Delwijnen (Schokker, e.a. 2003) In de loop van 

het warmere Holoceen (circa 10.000 jaar geleden) veranderde de uitgestrekte grindvlakte in een 

systeem van zandige stroomgordels met tussenliggende kleiige komgebieden waarin uitgestrekte 

moerassen ontstonden (Hendriks, 1989). De zanden en grinden uit de laatste ijstijd raakten gelei-

delijk afgedekt totdat alleen de hoogste toppen van de rivierduinen nog door het veen en klei heen 

staken (zogenaamde donken). 

Het begin van het Holoceen (ca. 11.600 jaar geleden) kenmerkte zich door een belangrijke kli-

maatsverbetering (Berendsen, 1998), waardoor de rivieren veranderden van een vlechtend in 

een meanderend systeem met één hoofdgeul. Er was daardoor niet meer sprake van een brede 

stroomvlakte, maar van één stroomgordel. Een stroomgordel is gedefinieerd als de bedding (waar 

de grofste sedimenten werden afgezet) samen met de oevers (waar met fijner materiaal oever-
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wallen werden opgebouwd). Achter de oeverwallen, in de komgebieden, kwam het fijnste sediment 

tot bezinking: komklei. De rivierafzettingen worden gerekend tot de Formatie van Echteld (Weerts 

& Busschers, 2003). Daarnaast ontstonden in de kommen - onder invloed van de vernatting - uitge-

strekte (veen)moerassen. 

In het gebied waar de plangebieden liggen hadden de rivieren onder invloed van de stijgende zeespie-

gel vooral een anastomoserend karakter (Heunks, 2008). Dat wil zeggen dat in tijden van hoogwater 

de rivier regelmatig door een oeverwal heen brak en een nieuwe loop vormde. Het verlaten systeem 

bleef als een stroomgordel in het landschap liggen. Het gebied kenmerkte zich zodoende door meer-

dere stroomgordels die de komgebieden omsloten. De voortgaande sedimentatie en veengroei zorg-

den er echter voor dat verlaten stroomgordels na verloop van tijd werden afgedekt. Daardoor gaan 

onder het huidige maaiveld, plaatselijk (meerdere) stroomgordels schuil. De verschillende gordels die 

in het rivierengebied in de ondergrond bewaard zijn gebleven, zijn door de universiteit Utrecht in kaart 

gebracht (Berendsen & Stouthamer, 2001). De verschillende stroomgordels die in de ondergrond van 

plangebied ‘Spijk e.o.’ en ‘Wielstraat e.o.’ voorkomen, zijn weergegeven op figuur 2.

Tabel 2. Geologische en archeologische tijdschaal.

Archeologische perioden

P
re

hi
st

or
ie

Tijdperk Datering

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2010

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Nieuwste tijd  (=Nieuwe tijd C)

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat
Midden
Vroeg

V
ro

eg

Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg

Laat
Vol

A
B

Karolingisch
Merovingisch laat
Merovingisch vroeg

Ottoons

- 1795

- 1500
- 1250
- 1050
- 900
- 725
- 525
- 450

- 1650

- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 35.000

- 12.500

- 250.000

- 16.000

Midden
Jong A
Jong B

Oud

Laat
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Vanaf de Middeleeuwen kreeg de mens een onomkeerbare invloed op de vorm van het land-

schap. Om de voortdurende dreiging van overstroming tegen te gaan, werden al vanaf de 11e 

eeuw dijken aangelegd. De bedijking betekende in geologisch opzicht dat er geen opslibbing van 

het maaiveld meer plaatsvond. Het huidige landschap vormt zodoende een soort bevroren tijds-

beeld uit de Middeleeuwen. Tijdens de Sint-Elisabethsvloed braken de dijken en is vooral het 

westelijk deel van de gemeente nog wel overstroomd, maar daarvan was ter plaatse van de plan-

gebieden nog nauwelijks sprake. Het gebrek aan aanvoer van nieuw sediment als gevolg van de 

bedijking, in combinatie met bodemdaling als gevolg van de ontginning en ontwatering van het 

gebied resulteerden er in dat oudere stroomgordels in het reliëf van het gebied begonnen door te 

schemeren. Dit is een gevolg van verschillen in klink van verschillende sedimenten. Klei is ster-

D r i e l s c h e   W e

B a n w a a r d

Spijk

Aalst

W i j k s c h e   W a a r d

Maasdijk

Drielse Sl

't Loo

K o r t e   S l a a g

Groene Weg

H o e v e n

K o r v e r t

H a n e n w a a r d

Veldstraat

Veense Steeg

Veen

Moleneind

V e e n s e   P u t

Z a n d p l a a t

A F G E D A M D E   M A A S

Poederoijen

D e   H a a r

H o o g e   U i t a k k e r Afgedamde Maas (890 - 46 BP / 0 - 0,5m -Mv)

Afgedamde Maas (890 - 46 BP / 0 - 0,5m -Mv)

Afgedamde Maas (890 - 46 BP / 0 - 0,5m -Mv)

Afgedamde Maas (890 - 46 BP / 0 - 0,5m -Mv)

Afgedamde Maas (890 - 46 BP / 0 - 0,5m -Mv)

Afgedamde Maas (890 - 46 BP / 0 - 0,5m -Mv)
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Afgedamde Maas (890 - 46 BP / 0 - 0,5m -Mv)
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Afgedamde Maas (890 - 46 BP / 0 - 0,5m -Mv)
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Figuur 2. Overzicht van de (fossiele) beddinggordels in de ondergrond van plangebieden ‘Spijk e.o.’ en ‘Wiel-
straat e.o.’. Naar: Berendsen & Stouthamer, 2001; Smit, Bekius & Hesselink, 2003; www.ahn.nl.
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ker aan klink onderhevig dan zand en daardoor is het maaiveld in de kommen gedaald en zijn de 

zandige stroomgordels als ruggen in het landschap komen te liggen. Er wordt zodoende ook wel 

gesproken van stroomruggen (Barends, e.a., 2000).  

2.2.2 Bodem 
Ook de bodems die in het gebied voorkomen vormen een afspiegeling van de hierboven 

beschreven geomorfologie met kommen en stroomgordels. Het onderscheid hiertussen komt 

vooral tot uitdrukking in het verschil in de textuur en (in mindere mate) de ontwatering. De gro-

vere sedimenten (zand en zavel) zijn op de stroomgordels afgezet, terwijl de fijnere sedimen-

ten (klei) in de kommen zijn gesedimenteerd. Met name onder invloed van de hydrologische 

omstandigheden (ontwateringstoestand, interne drainage) zijn in de zavels en kleien verschil-

lende bodemtypen ontstaan. Er is in alle gevallen sprake van vaaggronden, omdat de boven-

grond zich weinig onderscheidt van de diepere bodemlagen (Staring Centrum & Stiboka, 1990). 

De goed ontwaterde bodems (Gt. VII) worden geclassificeerd als ooivaaggronden (code Rd) en 

de slechter ontwaterde bodems behoren tot de poldervaaggronden (code Rn). Het spreekt voor 

zich dat goed ontwaterde zandige afzettingen geschikter waren voor bewoning dan slecht ont-

waterde zware kleien.

Volgens de bodemkaart (Staring Centrum & Stiboka, 1990; zie figuur 3) komt in plangebied 

‘Spijk e.o.’ een afwisseling van ooivaaggronden in lichte zavel (code Rd10), poldervaaggron-

den in lichte zavel (code Rn15) en poldervaaggronden in lichte klei (Rn95). Dit verloop repre-

senteert als het ware de overgang van een goed ontwaterde stroomgordel naar het komgebied. 

De stroomgordel (ooivaaggrond in lichte zavel) volgt grofweg het verloop van de Rivelstraat, de 

Engelsestoof en de Kroon en is enkele honderden meters breed. Naar weerszijden worden de 

sedimenten geleidelijk fijner en gaat de stroomgordel over in het met klei gevulde komgebied 

(donker groene kleuren op figuur 3). Dat de stroomgordel al lang een interessante bewoningslo-

catie is, blijkt uit de op de bodemkaart aangegeven oude bewoningsplaatsen (code T), grofweg 

op de centrale delen van de stroomgordel. Deze zogenaamde oude woongronden hebben een 

antropogene oorsprong. Het betreft niet-natuurlijke hoogten met een donkere bovengrond en 

veel afvalresten (fosfaat, puin, scherven, bot) in de ondergrond (Staring Centrum & Stiboka, 

1990). Mogelijk zijn de gronden bewust opgehoogd, bijvoorbeeld als vluchtterpen in tijden van 

overstroming, maar evengoed kan het gaan om gronden die zijn ontstaan door geleidelijke 

ophoping van afval (Louwe Kooijmans, 1997).

Plangebied ‘Wielstraat e.o.’ is vrijwel geheel gelegen in een zone die op de bodemkaart als pol-

dervaaggronden in zavel en lichte klei is gekarteerd (code Rn66A). Op het eerste oog lijken 

dat matige omstandigheden voor bewoning, maar relatief gezien valt dat mee, want de gron-

den worden hoofdzakelijk omsloten door zware kleien, laag gelegen en slecht ontwaterde kleien 

die nog veel minder geschikt waren voor bewoning. Bovendien wijst de aanwezigheid van 

oude woongronden (code T) ten oosten van de Tuinstraat erop dat het gebied reeds langdurig 

bewoond is. 
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Figuur 3. Uitsnede van de bodemkaart (Staring Centrum & Stiboka, 1990), met daarop de plangebieden in rood.
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2.2.3 Landschappelijke context per deelgebied 
In onderstaande tabel is per deelgebied de landschappelijke context weergegeven.

nr. geomofologie1 stroomgordel2 bodem3

1+2 rivieroeverwal kom oude woongrond

3 rivieroeverwal kom kalkhoudende ooivaaggrond (lichte zavel)

4 rivieroeverwal Biesheuvel-Hamer oude woongrond

5 rivieroeverwal Biesheuvel-Hamer kalkhoudende poldervaaggrond (lichte zavel)

6 rivieroeverwal Biesheuvel-Hamer kalkhoudende poldervaaggrond (lichte zavel)

7 rivieroeverwal Biesheuvel-Hamer kalkhoudende poldervaaggrond (lichte zavel)

8 rivieroeverwal Biesheuvel-Hamer kalkhoudende poldervaaggrond (lichte klei)

9 rivieroeverwal Biesheuvel-Hamer oude woongrond

10 rivieroeverwal Wijk en Aalburg oude woongrond

11 rivieroeverwal Wijk en Aalburg oude woongrond

12 rivieroeverwal Wijk en Aalburg oude woongrond

13 rivieroeverwal Wijk en Aalburg oude woongrond

14 rivieroeverwal kom oude woongrond

15 rivieroeverwal Biesheuvel-Hamer kalkhoudende ooivaaggrond (lichte zavel)

16 rivieroeverwal Afgedamde Maas kalkhoudende poldervaaggrond (lichte zavel)

17 rivieroeverwal Biesheuvel-Hamer oude woongrond

18 rivieroeverwal Wijk en Aalburg kalkhoudende poldervaaggrond (lichte zavel)

19 rivieroeverwal Biesheuvel-Hamer kalkhoudende ooivaaggrond (lichte zavel)

20 rivieroeverwal Biesheuvel-Hamer kalkhoudende poldervaaggrond (lichte zavel)

21 rivieroeverwal Afgedamde Maas oude woongrond

22 rivieroeverwal Afgedamde Maas kalkhoudende poldervaaggrond (lichte klei)

23 rivieroeverwal Wijk en Aalburg kalkhoudende poldervaaggrond (lichte klei)

24 rivieroeverwal Wijk en Aalburg kalkhoudende poldervaaggrond (lichte klei)

Tabel 3. Landschappelijke context per deelgebied.
1Geomorfologische kaart (digitale versie, geraadpleegd via http://archis2.archis.nl/archisii/html/index.html)
2Paleogeografische kaart (Berendsen & Stouthamer, 2001)
3Bodemkaart blad 44 Oost (Staring Centrum & Stiboka, 1990)

2.3 Archeologische context 
2.3.1 Korte bewoningsgeschiedenis
(naar: Ellenkamp, 2010)

Het dynamische rivierenlandschap - waar de deelgebieden deel van uitmaken - heeft vanwege de 

vruchtbare rivierafzettingen altijd een sterke aantrekkingskracht gehad op de mens. De oudste 

sporen van bewoning dateren al uit de Steentijd. In deze periode trokken jager-verzamelaars door 

het landschap. Zij kozen vooral de donken en de stroomgordels als plek om hun kampementen op 

te slaan. Maar ook toen de mens in het (Laat) Neolithicum overging op de landbouw, waren vooral 
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de goed ontwaterde stroomgordels geschikte vestigingslocaties. In de Bronstijd was er in het rivie-

rengebied al sprake van een echt agrarisch landschap. Bewoningssporen van de Prehistorische 

landbouwers zijn in de gemeente Aalburg vooral gekoppeld aan de stroomgordel van Biesheuvel-

Hamer en de stroomgordel van Dussen en Hank. Verder naar het westen doken de stroomgordels 

onder dikke veenpakketten weg en waren nauwelijks nog geschikte plekken te vinden om akkers 

aan te leggen. De langdurige plaatsvaste bewoning in het oosten van de gemeente Aalburg resul-

teerde in ophoping van archeologische resten en het ontstaan van de zogenaamde ‘woerden’ 

(oude woongronden). Zowel in Veen als in Spijk komen oude woongronden voor. 

Aan het eind van de Romeinse tijd was er sprake van een sterke bevolkingsafname in het gebied. 

De bewoning trok zich terug tot de oude woongronden en van daaruit werd pas in de loop van de 

Vroege Middeleeuwen het gebied (opnieuw) in ontginning genomen. De basis voor meeste bewo-

ningskernen in het gebied is in deze periode gelegd. In de Late Middeleeuwen was er sprake van 

een sterk groeiende bevolking. Om die te kunnen blijven voeden ging men structureel de kommen 

ontginnen, waarbij de hooggelegen oeverwallen als ontginningsbasis dienden. Om wateroverlast 

te voorkomen werden mogelijk al vanaf het jaar 1000 kaden aangelegd. De bedijking resulteerde 

uiteindelijk in het ontstaan van de waterstaatkundige eenheid ‘de Groote Waard’, waar ook de hui-

dige gemeente Aalburg deel van uitmaakte. 

Stijgende waterstanden en slecht onderhoud aan de dijken, resulteerden aan het eind van de Mid-

deleeuwen echter in een toenemend overstromingsgevaar. In 1421 tijdens de Sint-Elisabeths-

vloed braken de dijken en ging met name het westelijk deel van de Groote Waard in de golven ten 

onder. In het oostelijk deel (waar de plangebieden lagen), was de invloed van de overstroming 

minder. Na de vloed werd geleidelijk begonnen met de herbedijking van het gebied. Na de aanleg 

van de Kornse Dijk in 1461 kreeg het oostelijk deel van de verdronken Waard weer een geslo-

ten dijkring en daarmee waren de Landen van Heusden en Altena geboren. De dorpen die tot dan 

toe in hun ontwikkeling vooral het natuurlijk landschap hadden gevolgd (de stroomgordels), ori-

enteerden zich nu meer op de dijken in het gebied. Veen en Spijk veranderden zo ook in typische 

dijknederzettingen. 

2.3.1 Bekende archeologische vindplaatsen
Alle menselijk activiteiten hebben in de loop der tijd vele gebruikssporen in de bodem achterge-

laten: archeologische resten. Sommige daarvan zijn al ontdekt en beschreven, andere liggen nog 

verborgen in de bodem. Voor de beschrijving van de reeds bekende archeologische gegevens is 

gebruik gemaakt van de actuele gegevens uit het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS2) 

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarnaast zijn ook de vindplaatsgegevens gebruikt 

die op de archeologiekaart staan weergegeven (Ellenkamp, 2010). Er is een selectie gemaakt van 

alle archeologische vindplaatsen die binnen een zone van 500 m rond de plangebieden ‘Spijk e.o.’ 

en ‘Wielstraat e.o.’ gemeld zijn (zie figuur 4 en tabel 4). 
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aMK-nr. complextype datering waarde / ligging

3776 nederzetting
nederzetting

Middeleeuwen Laat
Romeinse tijd

Hoog / Engelsestoof

waarneming-nr. complextype datering ligging

31342 kerk Middeleeuwen Laat N.H.Kerk; St.Pauluskerk

metaalbewerking Nieuwe tijd

37243 nederzetting Middeleeuwen Laat Veen-Dorp

37244 nederzetting Middeleeuwen Laat Mussentiend; De Heuvel

nederzetting Middeleeuwen Vroeg

37246 nederzetting Middeleeuwen Laat Engelsestoof

nederzetting Middeleeuwen Vroeg

nederzetting Romeinse tijd

37247 nederzetting Middeleeuwen Laat Wijk-Dorp

37249 onbekend Middeleeuwen Laat Wielstraat; De Overlaat

37250 onbekend Onbekend Veen

37268 onbekend Middeleeuwen Laat Kerk Verre Weiden

onbekend Middeleeuwen Vroeg

onbekend Romeinse tijd

40391 nederzetting Romeinse tijd Engpad

40392 nederzetting Middeleeuwen Laat Engpad

nederzetting Middeleeuwen Vroeg

nederzetting Romeinse tijd

253014 onbekend Middeleeuwen Laat Grote Kerkstraat

253015 onbekend Middeleeuwen Laat Schmitzstraat

253016 onbekend Nieuwe tijd Juliana Van Stolbergstraat

253022 onbekend Middeleeuwen Laat Spijk

onbekend Romeinse tijd

409020 onbekend IJzertijd Wielstraat

onbekend Middeleeuwen Laat

nederzetting Neolithicum

onbekend Nieuwe tijd

nederzetting Romeinse tijd

410286 onbekend Neolithicum Kerkverreweide; Kapt. H. Vd Maa-
denstraat 44

411624 onbekend Middeleeuwen Laat

414137 kasteel Onbekend Veen

253021, 253020, 253019 onbekend Romeinse tijd Spijk

onbekend Middeleeuwen Laat

onbekend Nieuwe tijd

vondstmelding-nr. complextype datering ligging

403907 onbekend Romeinse tijd Perzikstraat

405332, 409567 terp Middeleeuwen Laat Den Oudert

amateurvindplaats complextype datering ligging

18 onbekend Middeleeuwen Vroeg Kerkverreweide

19 onbekend Romeinse tijd Kerkverreweide

onbekend Middeleeuwen Laat

20 onbekend Middeleeuwen Laat Grote kerkstraat 68

Tabel 4. Overzicht van de bekende archeologische monumenten en vindplaatsen in en rond de plangebieden A 
(Spijk) en B (Wielstraat). Amateurvindplaatsnummers conform de gemeentelijke archeologiekaart.
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Uit tabel 4 blijkt dat in een straal van 500 m rond de plangebieden 21 waarnemingen in ARCHIS 

geregistreerd staan (peildatum februari 2013). Daarnaast zijn drie vondstmeldingen, drie ama-

teurmeldingen en één archeologisch monument bekend. Wanneer de vindplaatsen bekeken 

worden dan blijkt dat het zwaartepunt in de datering in de Late Middeleeuwen ligt (n=18). Ook de 

Romeinse tijd (n=10) en Vroege Middeleeuwen (n=5) zijn redelijk vertegenwoordigd. Daarnaast 

komen ook enkele vindplaatsen uit het Neolithicum, de IJzertijd en Nieuwe tijd voor. Het betreft 

hoofdzakelijk vindplaatsen van vondstmateriaal waaraan geen complextype is toegekend (n=23). 

Vindplaatsen waarvan het complextype wel bekend is, betreffen hoofdzakelijk sporen van bewo-

ning (nederzetting). Daarnaast komen ook nog een kasteel, kerk, metaalbewerking en een terp 

voor. Op basis van de reeds bekende archeologische vindplaatsen kan dus gesteld worden dat het 

gebied vooral in de periode Romeinse tijd t/m Late Middeleeuwen interessant was voor bewoning. 

Toch kan ook bewoning uit oudere perioden niet worden uitgesloten in de gebieden waar oudere 

stroomgordels in de ondergrond voorkomen.

onderzoeksmelding type onderzoek advies ligging

5401 booronderzoek geen vervolg  

15916 booronderzoek geen vervolg Engelsestoof

20211 booronderzoek begeleiding Kerkverreweide en Perzikstraat

23652 booronderzoek deels vervolg Kerkverreweide, fase 2

52714 booronderzoek onbekend Kerkverreweide

53504 proefsleuven vervolg Kerkverreweide II

55032 opgraving Afgerond (oude woongrond met ‘off-
site’ sporen 14e-17e eeuw)

Kerkeverreweide

20722 proefsleuven vervolg Engelsestoof 18

37331 begeleiding afgerond Engelsestoof 18

23646 booronderzoek geen vervolg Perzikstraat

23828 booronderzoek vervolg  

25305 booronderzoek geen vervolg Berenhoeksestraat

28834 proefsleuven geen vervolg Berenhoeksestraat 10

29793 booronderzoek deels vervolg De Eng

51218 proefsleuven vervolg (grafveld Romeinse tijd) De Eng

51219 proefsleuven vervolg De Eng

38863 begeleiding afgerond N.H. Kerk, St. Pauluskerk

44964 bureauonderzoek vervolg Maasdijk

44965 bureauonderzoek geen vervolg De Galerij

45662 bureauonderzoek deels vervolg Wielstraat/Veensesteeg

47045 (vervolg op 45662) booronderzoek vervolg Veensesteeg noord

51205 (vervolg op 47045) booronderzoek geen vervolg Veense Steeg

51929 booronderzoek vervolg Veen

53011 booronderzoek geen vervolg Veldstraat 32

53630 proefsleuven geen vervolg Grotestraat 36

54279 bureauonderzoek vervolg Veense Plassen

54320 proefsleuven geen vervolg Polderzicht

Tabel 5. Overzicht van eerder archeologisch onderzoek in en rond het plangebied.
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Op figuur 4 zijn behalve de archeologische vindplaatsen ook de onderzoeksmeldingen weerge-

geven: gebieden waar in het (recente) verleden reeds archeologisch onderzoek is uitgevoerd. De 

gegevens van de uitgevoerde onderzoeken zijn in tabel 5 kort samengevat. De grijs gemarkeerde 

onderzoeken vallen buiten de 500 m straal rondom de plangebieden. Wat opvalt, is dat op basis 

van de onderzoeken in de meeste gevallen een vorm van vervolgonderzoek is aanbevolen. Dat wil 

zeggen dat bij het onderzoek archeologische resten zijn aangetroffen of verwacht worden, waar-

door het nodig werd geacht verder onderzoek te doen. In enkele gevallen heeft dat geresulteerd in 

een archeologische begeleiding of een opgraving. 

2.3.2 Archeologische beleidskaart 
Voor de gemeente Aalburg is een archeologische beleidskaart opgesteld. De kaart geeft weer waar 

archeologische resten bekend zijn of te verwachten zijn en op welke diepte. Uit de gemeentelijke 

beleidskaart blijkt dat in plangebied A en B verschillende archeologische waarden zijn aangeduid 

(zie figuur 4). In onderstaande tabel 6 is per deelgebied weergegeven wat volgens de beleidskaart 

de archeologische waarde ervan is en welke vrijstellingsgrenzen daaraan gekoppeld zijn. Dit is 

afgezet tegen de omvang van het deelgebied.

nr. archeologische verwachting vrijstelling 
diepte

vrijstelling
omvang

omvang
deelgebied

1+2 historische kern / hoge verwachting 30 cm 50 m2 750 m2

3 historische kern 30 cm 50 m2 1500 m2

4 historische kern / hoge verwachting 30 cm 50 m2 1500 m2

5 historische kern / middelhoge verwachting 30 cm 50 m2 1800 m2

6 middelhoge verwachting 50 cm 100 m2 1150 m2

7 middelhoge verwachting 50 cm 100 m2 100 m2

8 hoge verwachting 30 cm 100 m2 3000 m2

9 hoge verwachting 30 cm 100 m2 550 m2

10 vindplaats, hoge verwachting 30 cm 100 m2 2450 m2

11 historische kern 30 cm 50 m2 575 m2

12 historische kern 30 cm 50 m2 550 m2

13 historische kern 30 cm 50 m2 550 m2

14 historische kern 30 cm 50 m2 610 m2

15 historische kern 30 cm 50 m2 4500 m2

16 middelhoge verwachting / historische kern 30 cm 100 m2 10000 m2

17 historische kern 30 cm 50 m2 6500 m2

18 middelhoge verwachting 150 cm 100 m2 970 m2

19 vindplaats 30 cm 100 m2 2050 m2

20 historische kern / middelhoge verwachting 30 cm 50 m2 1000 m2

21 historische kern 30 cm 50 m2 300 m2

22 historische kern 30 cm 50 m2 230 m2

23 historische kern 30 cm 50 m2 1200 m2

24 middelhoge en lage verwachting 150 cm 100 m2 4000 m2

Tabel 6. Archeologische waarde en daaraan gekoppelde vrijstellingsgrenzen (diepte en omvang) per 
deelgebied, afgezet tegen de oppervlakte per deelgebied.
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2.4 Historische context
Op basis van historische kaarten en historische bronnen kan inzicht worden verkregen in het his-

torisch gebruik van een gebied in de periode vanaf de Late Middeleeuwen tot begin 20e eeuw. In 

die periode was de mens veel meer dan nu gebonden aan de (on)mogelijkheden dat het natuur-

lijk landschap bood voor bewoning en andere vormen van landgebruik. Het historisch gebruik zegt 

daardoor ook iets over de archeologische potentie van het gebied. Voor onderstaande gegevens is 

geput uit de volgende bronnen, waarnaar in de tekst verder niet meer verwezen wordt: Hendriks, 

1989; www.bhic.nl; www.salha.nl; http://home.wanadoo.nl/tonlensvelt; http://brabant.esrinl.com/

chw; http://www.watwaswaar.nl; Uitgeverij Nieuwland, 2008. 

Op de historische kaart van omstreeks 1900 (figuur 5) is duidelijk te achterhalen dat de plangebie-

den behoren tot de historische kernen, of de randzones daarvan. Centraal in plangebied Spijk valt 

duidelijk de historische bebouwing aan Den Oudert op. De Wielstraat behoorde meer tot de rand-

zone van Veen. De werkelijke kern is ten oosten van de Wielstraat gelegen. 

Spijk/Wijk: het toponiem ‘Wijk’ dateert uit de 9-10e eeuw. Wijk wordt voor het eerst vermeld in 

1135. Opvallend is dat de oriëntatie van een groot deel van Spijk (Engelsestoof) loodrecht staat op 

de rest van Wijk, dat zich langs de Maasdijk ontwikkelde. Het feit dat in de oriëntatie van dit deel 

van de nederzetting geen rekening wordt gehouden met het verloop van de huidige Afgedamde 

Figuur 5. Uitsnede van de historische kaart (Bonneblad) van omstreeks 1900 (bron: ARCHIS2).
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Maas, pleit ervoor dat het om de oorspronkelijke oude kern gaat die zich oorspronkelijk op het 

reliëf van de oude stroomgordel oriënteerde. Pas nadat de Maas bedijkt was, ontwikkelden zich de 

dijknederzettingen die Spijk en Wijk nu zijn. 

Veen: dit dorp kent vanaf de Karolingische tijd continue bewoning. Hierop duidt ook het toponiem 

‘De Eng’, dat een oorsprong kent in de 5-10e eeuw. Veen wordt voor het eerst vermeld in 1108. 

Deze late vermelding vormt één van de aanwijzingen dat Veen oorspronkelijk tot de Bommeler-

waard behoorde. Door een Maasverlegging, vermoedelijk in de eerste helft van de 12e eeuw kwam 

Veen ten westen van de Maas te liggen. Voorheen stroomde de Maas onderlangs Veen.

Verder is op de historische kaart een duidelijk onderscheid te maken tussen een zone met akker-

gronden (wit) en een zone met graslanden (groen). Deze correspondeert met de geomorfologische 

indeling in stroomgordels en komgronden. De akkers en bewoningskernen zijn op de hogere goed 

ontwaterde stroomgordels gelegen, terwijl de nattere kommen in gebruik zijn als grasland. De 

plangebieden behoren tot de hogere akkergronden, zoals ook blijkt uit de toegekende toponiemen 

als Hooge Uitakker en De Gans Akker, en de historische bewoningskernen. Rondom de kernen zijn 

ook veel boomgaarden aangegeven, nog een bevestiging van de goed ontwaterde bodems.

Van het historisch gebruik zijn waardevolle elementen in het landschap bewaard gebleven, zoals 

de bewoningskernen, historische gebouwen, historische bomen en kenmerkende kavelstructuren. 

Deze zijn geïnventariseerd op de cultuurhistoriekaart van de gemeente (zie figuur 6). Uit een ana-

lyse van deze kaart blijkt dat binnen de specifiek te onderzoeken deelgebieden geen historisch 

waardevolle gebouwen aanwezig zijn. Wel liggen enkele deelgebieden (deels) binnen de steden-

bouwkundige structuur van historische bewoningskernen (zie ook tabel 6). In deelgebied 1, 12 en 

15 komen ook bomen voor die door gemeente Aalburg als waardevol zijn aangemerkt. Deelgebied 

21 valt binnen een open blikveld, behorend tot de molenbiotoop van de molen in Veen. Tot slot 

dient opgemerkt te worden dat het centrale deel van plangebied ‘Spijk e.o.’ is aangemerkt als een 

komgebied en slechts een beperkt deel als stroomgordel. Op basis van de bodemkundige resul-

taten en de historische kaart van 1900 kan inmiddels gesteld worden dat de stroomgordel zich 

in werkelijkheid verder naar het (noord)oosten uitstrekt. Alleen het gebied ten noorden van Den 

Oudert kan als komgrond aangemerkt worden.

2.5 Huidige situatie
Uit figuur 1 valt af te leiden dat de plangebieden ‘Spijk e.o.’ en ‘Wielstraat e.o.’ behoren tot de 

randzones van de dorpen Spijk/Wijk respectievelijk Veen. Dat wil zeggen dat (hoofdzakelijk vrij-

staande) woningen worden afgewisseld met bedrijven en agrarische percelen. Op basis van de 

topografische atlas, luchtfoto’s en gegevens van de gemeente Aalburg is in onderstaande tabel 

een overzicht gegeven van de huidige situatie per deelgebied. Daarnaast is een kolom aan de 

tabel toegevoegd waarin is weergegeven wat de consequenties van het huidig gebruik op de 

bodemgaafheid. In figuur 7 is voorts een projectie opgenomen van de deelgebieden op het Actueel 

Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl).
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nr. bodemgebruik gevolgen voor de bodemgaafheid

1+2 braak / grasland vermoedelijk bovengrond vermengd in bouwvoor

3 braak / grasland vermoedelijk bovengrond vermengd in bouwvoor

4 braak / boomgaard vermoedelijk bovengrond vermengd in bouwvoor

5 grotendeels bebouwd (loodsen) en bestraat bovengrond verstoord ter plaatse van fundering

6 deels bebouwd (loods) en bestraat, deels braak bovengrond verstoord ter plaatse van fundering

7 deels bebouwd (loods) en bestraat, deels 
grasland

bovengrond verstoord ter plaatse van fundering, overig boven-
grond vermengd in bouwvoor

8 braak / grasland vermoedelijk bovengrond vermengd in bouwvoor

9 braak / boomgaard vermoedelijk bovengrond vermengd in bouwvoor

10 volledig bestraat vermoedelijk beperkte verstoring: bovengrond afgedekt door 
funderingzand

11 achtertuin vermoedelijk beperkte verstoring

12 achtertuin vermoedelijk beperkte verstoring

13 achtertuin vermoedelijk beperkte verstoring

14 deels bebouwd (schuur), deels braak bovengrond verstoord ter plaatse van fundering

15 deels bebouwd (stallen), deels verhard, deels 
grasland

bovengrond verstoord ter plaatse van fundering en mestkelders, 
overig bovengrond vermengd in bouwvoor

16 deels bebouwd (kassen), deels verhard, deels 
grasland

vermoedelijk bovengrond vermengd in (vroegere) bouwvoor en 
deels afgedekt met funderingszand

17 deels bebouwd (loods en kassen), deels verhard vreemde reliëfsprong doet vergraving van de bovengrond vermoe-
den, vermoedelijk ook afgedekt met funderingszand

18 deels bebouwd (schuur) en deel grasland bovengrond verstoord ter plaatse van fundering, overig boven-
grond vermengd in bouwvoor

19 tuin en deels bebouwd (schuur). vermoedelijk beperkte verstoring, bovengrond verstoord ter plaatse 
van fundering

20 volledig bestraat vermoedelijk beperkte verstoring: bovengrond afgedekt door 
funderingzand

21 bestraat en bebouwd (loods) vermoedelijk beperkte verstoring: bovengrond afgedekt door fun-
deringzand, bovengrond verstoord ter plaatse van fundering

22 tuin en deels bebouwd vermoedelijk beperkte verstoring, bovengrond verstoord ter plaatse 
van fundering en zwembad

23 deels bebouwd (schuur) en bestraat, deels braak bovengrond verstoord ter plaatse van fundering en mestkelders, 
overig bovengrond vermengd in bouwvoor

24 braak / akkerland bovengrond vermengd in bouwvoor

Tabel 7. Overzicht per deelgebied van het huidig landgebruik en de invloed op de bodemgaafheid.

2.6 Toekomstige situatie
Voor de plangebieden ‘Spijk e.o.’ en ‘Wielstraat e.o.’ worden nieuwe bestemmingsplannen opge-

steld. Daarbij worden voor allerlei kleinere ontwikkelingen gezamenlijk de ruimtelijke procedures 

doorlopen. In enkele gevallen hebben de plannen betrekking op bedrijfsuitbreiding (deelgebieden 

3, 7, 21 en 22). In alle overige gevallen hebben de bestemmingswijzigingen betrekking op de ont-

wikkeling van woningbouw. Met uitzondering van deelgebied 16 kaderen de geplande ontwikkelin-
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gen alle binnen bestaande structuren (infrastructuur, percelering, etc.). Dat betekent dat eventuele 

toekomstige bodemingrepen in principe beperkt zullen blijven tot de geplande nieuwbouw binnen 

de bouwaanduidingen (paars op figuur 8). De rest zal vermoedelijk in gebruik blijven als tuin. 

Deelgebied 16 is een grootschaliger herbestemming, waar vermoedelijk meer woningen gepland 

zijn en waar daarom wellicht ook infrastructurele werken zullen worden uitgevoerd.

2.7 Gespecificeerde archeologische verwachting 
2.7.1 Theoretisch kader
Op basis van de verzamelde gegevens in het bureauonderzoek is het mogelijk per projectgebied 

een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. Daarbij wordt uitgegaan van het 

onderstaande archeologisch verwachtingsmodel ten aanzien van de aard, ouderdom, diepteligging 

en gaafheid van de te verwachten archeologische resten.

Aard en kenmerken
In het rivierengebied speelden met name de hoogteligging en natuurlijke drainage van de bodem 

een belangrijke rol bij de locatiekeuze door de mens. Om het risico op overstroming te verkleinen 

zocht men de hogere gronden op. De stroomgordels voldoen aan deze voorwaarden en zoals is 

gebleken uit paragraaf 2.2.1 komen in de plangebieden ‘Spijk e.o.’ en ‘Wielstraat e.o.’ drie stroom-

gordels in de ondergrond voor. De oudste daarvan was actief in het Neolithicum en de Bronstijd. 

Dat betekent dat op de stroomgordels in principe uitsluitend archeologische resten uit de landbou-

wersperiode voor kunnen komen. In de loop van het Neolithicum ging de mens in het rivierenge-

bied namelijk over van jagen-verzamelen op landbouw. De eerste landbouwers hadden nagenoeg 

geen technische middelen om de bodemstructuur en -vrucht baar heid te verbeteren en bewoonden 

zodoende de voor landbouw geschikte zavelige stroomgordelgronden. De fysieke resten van vind-

plaatsen van landbouwers bestaan in veel gevallen uit verkleuringen in de grond op de plaats waar 

voorheen bijvoorbeeld de staanders van een huis stonden of een afvalkuil is gegraven. Op plekken 

waar langdurig gewoond werd kon bovendien een soort woonlaag ontstaan, aangevuld met neder-

zettingsafval. In pleistoceen Nederland is deze laag meestal verploegd, waardoor er niets van is 

terug te vinden. Maar in het rivierengebied kan de laag als gevolg van voortdurende sedimentatie 

afgedekt en bewaard zijn gebleven. 

Ouderdom en diepteligging
De ouderdom en diepteligging van de te verwachte archeologische resten wordt bepaald door de 

ouderdom en diepteligging van de stroomgordels waarin eventuele resten zijn ingebed. Op de 

oudste stroomgordel van ‘Wijk en Aalburg’ kunnen op een diepte van 1,5 tot 3 m -Mv archeologi-

sche resten vanaf het Neolithicum verwacht worden. Op de stroomgordel van ‘Biesheuvel ’ kunnen 

op een diepte van 0,5 tot 1,5 m -Mv archeologische resten vanaf de Bronstijd verwacht worden. Op 

de jongste afzettingen van de ‘Afgedamde Maas’ kunnen vanaf het maaiveld resten vanaf de Late 

Middeleeuwen verwacht worden. 

In de plangebieden is plaatselijk sprake van een stapeling van potentiële archeologische niveaus. 

In sommige deelgebieden komen namelijk stroomgordels in de ondergrond voor, maar heeft in 
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latere tijden ook bewoning aan het maaiveld plaatsgevonden getuige de aanwezigheid van een 

oude woongrond of de ligging in een historische kern. Dat betekent dat behalve archeologische 

resten gekoppeld aan de diepte van de stroomgordel, vanaf het maaiveld ook resten gekoppeld 

aan de oude woongrond of de historische kern te verwachten zijn. De meeste oude woongronden 

gaan terug tot in de Romeinse tijd (Louwe Kooijmans, 1997), terwijl de meeste historische kernen 

tot in de Middeleeuwen terug gaan. 

nr. archeologische periode verwachting diepteligging (m -Mv) gaafheid

1+2 vanaf Romeinse tijd oude woongrond 0 hoog

3 vanaf Middeleeuwen historische kern 0 redelijk hoog

4 vanaf Bronstijd hoge verwachting 0,5 tot 1,5 hoog

vanaf Middeleeuwen historische kern 0 redelijk hoog

5 vanaf Bronstijd middelhoge verwachting 0,5 tot 1,5 hoog

vanaf Middeleeuwen historische kern 0 redelijk hoog

6 vanaf Bronstijd middelhoge verwachting 0,5 tot 1,5 hoog

7 vanaf Bronstijd middelhoge verwachting 0,5 tot 1,5 hoog

vanaf Middeleeuwen historische kern 0 redelijk hoog

8 vanaf Romeinse tijd oude woongrond 0 hoog

9 vanaf Bronstijd middelhoge verwachting 0,5 tot 1,5 hoog

vanaf Romeinse tijd oude woongrond 0 hoog

10 vanaf Neolithicum middelhoge verwachting 1,5 tot 3 zeer hoog

vanaf Romeinse tijd oude woongrond 0 hoog

11 vanaf Neolithicum middelhoge verwachting 1,5 tot 3 zeer hoog

vanaf Middeleeuwen historische kern 0 redelijk hoog

12 vanaf Neolithicum middelhoge verwachting 1,5 tot 3 zeer hoog

vanaf Middeleeuwen historische kern 0 redelijk hoog

13 vanaf Neolithicum middelhoge verwachting 1,5 tot 3 zeer hoog

vanaf Middeleeuwen historische kern 0 redelijk hoog

14 vanaf Middeleeuwen historische kern 0 redelijk hoog

15 vanaf Bronstijd middelhoge verwachting 0,5 tot 1,5 hoog

vanaf Middeleeuwen historische kern 0 redelijk hoog

16 vanaf Middeleeuwen historische kern 0 redelijk hoog

17 vanaf Bronstijd hoge verwachting 0,5 tot 1,5 hoog

vanaf Middeleeuwen historische kern 0 redelijk hoog

18 vanaf Neolithicum middelhoge verwachting 1,5 tot 3 zeer hoog

19 vanaf Bronstijd vindplaats 0,5 tot 1,5 hoog

vanaf Middeleeuwen historische kern 0 redelijk hoog

20 vanaf Bronstijd middelhoge verwachting 0,5 tot 1,5 hoog

vanaf Middeleeuwen historische kern 0 redelijk hoog

21 vanaf Middeleeuwen historische kern 0 redelijk hoog

22 vanaf Middeleeuwen historische kern 0 redelijk hoog

23 vanaf Neolithicum middelhoog 1,5 tot 3 zeer hoog

vanaf Middeleeuwen historische kern 0 redelijk hoog

24 vanaf Neolithicum middelhoge verwachting 1,5 tot 3 zeer hoog

vanaf Middeleeuwen historische kern 0 redelijk hoog

Tabel 8. Gespecificeerde archeologische verwachting per deelgebied.
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Fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) 
Archeologische vindplaatsen worden met name bedreigd door moderne bodemingrepen, voortko-

mend uit agrarisch gebruik, bouwwerkzaamheden of infrastructurele werkzaamheden. In het alge-

meen zijn oppervlakkige archeologische vindplaatsen kwetsbaarder zijn voor verstoring dan afge-

dekte vindplaatsen. Vindplaatsen op diepere stroomgordels zijn door jongere sedimenten afgedekt 

en zullen dus goed beschermd zijn tegen bodemverstoringen. Vindplaatsen op de ondiepere 

stroomgordels zullen minder goed beschermd zijn. Uit tabel 7 valt af te leiden dat in de deelgebie-

den met uitzondering van een enkele mestkelder en plaatselijke funderingssleuven geen diepe, 

grootschalige bodemverstoringen te verwachten zijn. Ook ondiepe archeologische resten zullen 

daarom naar verwachting een redelijk hoge gaafheid kennen. 

2.7.2 Archeologische context per deelgebied 
Op basis van de in de vorige paragraaf toegelichte uitgangspunten geldt voor de verschillende 

deelgebieden de in tabel 8 geformuleerde archeologische verwachting. 
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3 Veldonderzoek

3.1 Methodiek
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een karterend booronderzoek. Dit dient 

enerzijds om archeologische vindplaatsen op te sporen en anderzijds om meer inzicht te krij-

gen in de landschappelijke opbouw en genese.

De gevolgde onderzoeksmethode voor het veldwerk was voorgeschreven door de gemeente 

Aalburg (offerte uitvraag d.d. 6 december 2011) en is op basis van de resultaten van het 

bureauonderzoek (gespecificeerde archeologische verwachting) getoetst aan het protocol 

inventariserend veldonderzoek uit de KNA versie 3.2. In de deelgebieden worden huisplaat-

sen uit de periode Bronstijd-Late Middeleeuwen verwacht, die zich kenmerken door een 

(woon)laag met archeologische indicatoren, op een verwachte diepte van maximaal 150 cm 

-Mv. Om deze laag op te sporen is geboord conform standaardmethode D1 uit tabel 11 van 

de SIKB-leidraad voor karterend booronderzoek (Tol, Verhagen & Verbruggen, 2012). 

Het booronderzoek heeft uiteindelijk plaatsgevonden verspreid over 20 deelgebiedjes in 

bestemmingsplangebied ‘Spijk en omgeving’ te Wijk en Aalburg en verspreid over 4 deel-

gebiedjes in bestemmingsplangebied ‘Wielstraat en omgeving’ te Veen. De deelgebiedjes 

waren vanwege de ligging binnen de bebouwde kom overwegend in gebruik als tuin of erf 

behorend bij een woonhuis of bedrijf. Slechts enkele deelgebiedjes kenden een (gedeel-

telijk) agrarisch gebruik (1, 3, 4, 8, zuidelijk deel 16 en 24). Alleen in deze gebiedjes was 

het mogelijk een vaststaand boorgrid van 30x35m uit te zetten. In de overige gebiedjes is 

gestreefd naar een zo dicht mogelijke benadering van het 30x35m-grid, maar is bij de plaat-

sing van de boringen noodgedwongen rekening gehouden met bestaande bebouwing, ver-

harding, kabels en leidingen, etc. Ook bij afwijkingen van het boorgrid is echter altijd het 

vooraf vastgestelde aantal boringen gezet, zodat de boordichtheid van 10 boringen per hec-

tare in alle gevallen gehandhaafd kon worden. Ook is altijd het minimum aantal van 3 borin-

gen per deelgebied gehandhaafd.

In totaal zijn 90 boringen gezet tot een maximale diepte van 600 cm -Mv. Er is geboord met 

een Edelmanboor met een diameter van 12 cm, vanaf circa 120 cm -Mv vervangen door 

een Edelmanboor met een diameter van 7 cm of een kleiguts met een diameter van 3 cm. 

Het opgeboorde materiaal is verbrokkeld en gesneden en met het blote oog geïnspecteerd 

op het voorkomen van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, 

metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). De boringen zijn tijdens het veldwerk litho-

logisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) digitaal beschreven in 
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het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah2) en met GPS Rover ingemeten (x/y-coördina-

ten). Van alle boringen is de hoogte bepaald met behulp van GPS Rover. De uitgebreide boorbe-

schrijvingen (inclusief lithologisch profiel) zijn opgenomen in bijlage 1.

3.2 Algemene resultaten
Het karterend booronderzoek heeft een duidelijk inzicht verschaft in de landschappelijke opbouw 

en de archeologische potentie van de onderzochte deelgebieden. In deze paragraaf worden kort in 

algemene zin de onderzoeksresultaten beschreven. 

Algemeen kan gesteld worden dat de resultaten van het booronderzoek redelijk goed overeen-

stemmen met hetgeen op basis van het bureauonderzoek verwacht werd. In het algemeen werd 

tussen 0 en 150 cm -Mv een stroomgordel aangetroffen. Op de plaatsen waar op basis van het 

bureauonderzoek een oude woongrond werd verwacht is deze ook aangetroffen. Bovendien heeft 

het onderzoek de grote archeologische potentie van het gebied bevestigd. De onderzoeksresulta-

ten hebben echter ook afwijkingen en nieuwe inzichten opgeleverd. Zo is gebleken dat de begren-

zingen van de stroomgordels zoals deze door Berendsen & Stouthamer zijn vastgesteld en op de 

gemeentelijke archeologiekaart zijn gebruikt, zowel in horizontale als verticale zin kunnen afwij-

ken van de werkelijke situatie. Met name in de randzones van de stroomgordels wijken de gren-

zen soms aanzienlijk af van hetgeen op basis van het bureauonderzoek verwacht werd. Verder is 

gebleken dat de begrenzing van de historische bewoningskernen een waardevolle toevoeging is 

op de gemeentelijke archeologiekaart. Waar op basis van de ligging van de stroomgordels wellicht 

geen archeologische resten te verwachten zouden zijn, bleek de historische bewoning een goede 

indicator voor de aanwezigheid van sporen van bewoning. Dit is te verklaren door het feit dat na de 

bedijking van het gebied in de Middeleeuwen, niet alleen de landschappelijke basis bepalend was 

voor de locatiekeuze om te gaan wonen, maar ook de door de mens zelf aangelegde elementen, 

zoals dijken en kades. Deze ‘overruleden’ als het ware het landschappelijk substraat en hebben 

geresulteerd in bewoning op plekken waar dat op basis van de landschappelijke kenmerken niet 

direct verwacht zou worden. 

Waar de resultaten aanleiding geven tot aanpassing van de archeologiekaart is dit weergege-

ven op figuur 9. Voor de betreffende deelgebieden is hier weergegeven hoe de resultaten van het 

bureauonderzoek afweken van de resultaten van het veldonderzoek. Vervolgens is met stippellijn 

een suggestie gedaan tot bijstelling van de stroomgordels en komgebieden. De begrenzing daar-

van is bepaald met behulp van het AHN (figuur 7).

Tijdens het onderzoek zijn in veel deelgebieden archeologische indicatoren aangetroffen. Het 

dateerbare materiaal (aardewerk) is verzameld. Een overzicht hiervan is opgenomen in de vondst-

lijst (bijlage 3). Het materiaal is in ARCHIS gemeld, waarbij de vondsten geclusterd zijn en per 

deelgebied een vondstmelding is gedaan. Het betreft de vondstmeldingsnummers 421713, 

421714, 421717, 421719, 421720, 421721, 421722, 421725, 421726, 421727, 421728, 421729, 

421731, 421733 en 421734.
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3.3 Resultaten per deelgebied
In de navolgende paragrafen worden de resultaten van het booronderzoek per deelgebied 

beschreven. Behalve een korte terugblik op de verwachting op basis van het bureauonderzoek 

en de toelichting op de plaatsing van de boringen, wordt inzicht gegeven in de landschappe-

lijke en archeologische resultaten. Per deelgebied wordt geëindigd met een korte synthese 

waarin een overzicht wordt gegeven van de op basis van de onderzoeksresultaten te verwach-

ten archeologische resten. De resultaten zijn ook grafisch weergegeven in de bijgevoegde 

atlas (bijlage 2). De atlas bestaat uit 8 bladen in tweevoud (A en B), waarbij op blad A telkens 

een presentatie is gegeven van de bodemkundige resultaten per boring, terwijl op blad B de 
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Figuur 9. Vergelijk tussen de resultaten van het bureau- en veldonderzoek en op basis daarvan een voorstel tot 
bijstelling van de begrenzing van stroomgordels. 
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per boring aangetroffen archeologische indicatoren zijn weergegeven. Op de verschillende bladen 

(1 t/m 8) zijn verschillende deelgebieden weergegeven die ruimtelijk geclusterd zijn. Hieronder een 

kort overzicht:

Blad 1: deelgebieden 10, 11, 12, 13, 14;

Blad 2: deelgebieden 4, 5 en 19;

Blad 3: deelgebieden 6, 7, 8, 9 en 20;

Blad 4: deelgebieden 1+2, 3 en 15;

Blad 5: deelgebieden 17 en 18;

Blad 6: deelgebied 16;

Blad 7: deelgebieden 23 en 24;

Blad 8: deelgebieden 21 en 22.

3.3.1 Deelgebied 1 + 2 (atlasbladen 4A en B)
Deelgebied 1 + 2 bestaat uit twee aansluitende kleine deelgebiedjes die als één deelgebied onder-

zocht zijn. Het gebied ligt aan De Kroon 12+14 en was ten tijde van het booronderzoek in gebruik als 

grasland. Bij het booronderzoek zijn 3 boringen gezet (71, 72 en 73). Op basis van het bureauonder-

zoek gold voor het gebied een hoge archeologische verwachting vanwege de ligging in de histori-

sche kern en de aanwezigheid van een oude woongrond. Dit is bij het booronderzoek bevestigd. 

In alle boringen is een verloop gevonden van sterk siltige klei naar matig siltig zand. Een dergelijke 

duidelijke ‘fining upwards’ opbouw is kenmerkend voor oeverafzettingen, wat opvallend is, omdat 

op basis van het bureauonderzoek komafzettingen verwacht werden. De bodem kenmerkte zich 

door een zeer dikke (meer dan 65 cm), gelaagde, humushoudende bovengrond. Onder de 30 cm 

dikke bouwvoor was nog sprake van een bruingrijze A-horizont, die zich kenmerkte door de bijmen-

ging met vele archeologische indicatoren. Behalve houtskool, verbrande leem, onverbrand bot en 

fosfaatvlekken zijn ook fragmenten aardewerk aangetroffen. De bodem is op basis van deze ken-

merken geïnterpreteerd als oude woongrond, ontstaan door ophoping van (organisch) woonafval. 

Het aardewerk geeft een indicatie van de ouderdom van de woongrond. In boring 72 zijn fragmen-

ten Pingsdorf aardewerk en een fragment kogelpot aangetroffen die uit de Vroege Middeleeuwen D 

dateren. Ook in boring 73 is een fragment kogelpot aangetroffen. In boring 72 zijn voorst nog frag-

menten Paffrath en grijs aardewerk uit de Late Middeleeuwen A aangetroffen. 

Synthese
Uit het booronderzoek is gebleken dat de oeverafzettingen in deelgebied 1+2 al sinds de Vroege 

Middeleeuwen bewoond zijn en er langdurig bewoning heeft plaats gevonden, getuige de oude 

woongrond. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen uitspraken worden gedaan over aard, 

datering en gaafheid van de te verwachten archeologische resten. 

Aard: De oude woongrond en ligging in de historische kern duiden op de aanwezigheid van bewo-

ningssporen. Behalve vondsten zijn ook grondsporen te verwachten. 

Datering: Op basis van de aangetroffen indicatoren zijn resten vanaf de Vroege Middeleeuwen te 

verwachten. Oude woongronden gaan mogelijk echter al terug tot in de Romeinse tijd. 
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Gaafheid: Het oorspronkelijk woonniveau is afgedekt met een door ophoping van afval ontstane woon-

grond. Dat betekent dat archeologische resten beschermd zijn tegen de bodembewerking die in het 

gebied heeft plaatsgevonden. Archeologische resten kennen zodoende naar verwachting een hoge 

gaafheid.

3.3.2 Deelgebied 3 (atlasbladen 4A en B)
Deelgebied 3 ligt aan De Kroon 15ong. Het gebied was ten tijde van het booronderzoek in gebruik als 

grasland. Bij het booronderzoek zijn 3 boringen gezet (68, 69 en 70). Op basis van het bureauonder-

zoek gold voor het gebied een hoge archeologische verwachting vanwege de ligging in de historische 

kern, dit is bij het booronderzoek bevestigd in de vorm van een oude woongrond. Landschappelijk 

gezien zou het gebied tot de komgronden moeten behoren. Uit het booronderzoek is echter gebleken 

dat in het gebied oeverafzettingen voorkomen. 

In alle boringen is van boven naar beneden een verloop gevonden van sterk siltige klei naar matig 

siltig zand. Een dergelijke duidelijke ‘fining upwards’ opbouw is kenmerkend voor oeverafzettingen. 

Dit is opvallend omdat in het deelgebied komafzettingen verwacht werden. De bodem kenmerkte zich 

door een circa 50 cm dikke humushoudende bovengrond. Hoewel er aanzienlijk minder archeologische 

indicatoren in aanwezig waren (het beperkte zich tot houtskool en verbrande leem) en de laag dunner 

was dan in deelgebied 1+2, is de bodem toch geïnterpreteerd als een oude woongrond. De woongrond 

bevestigt de ligging binnen de historische kern, waar vermoedelijk al vanaf de Middeleeuwen wordt 

gewoond. Dat de oude woongrond minder uitgesproken is, duidt op een ligging in de randzone van de 

historische kern.

Synthese
Uit het booronderzoek is gebleken dat in deelgebied 3 oeverafzettingen voorkomen, in tegenstelling tot 

hetgeen op basis van de gemeentelijke archeologiekaart verwacht werd. Dat betekent dat deze kaart 

op dit punt bijgesteld dient te worden. Voorts is gebleken dat de oude woongrond die ten oosten van 

het deelgebied aanwezig is, zich tot in deelgebied 3 uitstrekt. Op basis van de verzamelde gegevens 

kunnen uitspraken worden gedaan over aard, datering en gaafheid van de te verwachten archeologi-

sche resten. 

Aard: De aangetroffen oude woongrond bevestigt de ligging in de (randzone van de) historische kern. 

Behalve vondsten zijn daarom ook aan bewoning gekoppelde grondsporen te verwachten. 

Datering: De historische bewoningskernen dateren hoofdzakelijk uit de Middeleeuwen. Over de date-

ring van de diepere oeverafzettingen kunnen vooralsnog geen concrete uitspraken worden gedaan. 

Gezien de stratigrafische positie dicht aan het maaiveld betreft het vermoedelijk afzettingen gekoppeld 

aan de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer. 

Gaafheid: Het gebied is landbouwkundig in gebruik, waardoor bodembewerking heeft plaatsgevonden, 

getuige ook de aanwezige bouwvoor. Ondiepe archeologische resten zullen daardoor verploegd zijn. 

Diepere sporen kennen naar verwachting echter nog een hoge gaafheid. 
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3.3.3 Deelgebied 4 (atlasbladen 2A en B)
Deelgebied 4 ligt aan Den Oudert 2a. Het gebied was in gebruik als grasland. Op basis van het 

bureauonderzoek gold voor het gebied een hoge archeologische verwachting vanwege de ligging 

in de historische kern, met een oude woongrond op de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer. Bij 

het booronderzoek zijn 3 boringen gezet (14, 15 en 16) een oude woongrond is daarbij niet duide-

lijk vastgesteld, maar wel zijn zandige stroomgordelafzettingen aangetroffen. 

In alle boringen is een gelaagde opbouw aangetroffen, bestaande uit een zandige bovengrond, 

die tussen 25 en 55 cm -Mv abrupt overgaat in een sterk siltig kleipakket dat naar beneden toe 

geleidelijk overgaat in zandige afzettingen. De aard van de zandige toplaag is niet met zekerheid 

vast te stellen, omdat een eventuele natuurlijke gelaagdheid als gevolg van het landbouwkundig 

gebruik (bouwvoor) enigszins verstoord is. In boring 14 is onder een donker bruingrijze Ap-horizont 

nog een licht gele C-horizont aangetroffen die eventueel ondersteunt dat het een natuurlijk pakket 

betreft. Het is echter niet uit te sluiten dat het opgebrachte grond is, afkomstig van de diepe sloot 

die het deelgebied omsluit. In geval van een natuurlijke oorsprong betreft het vermoedelijk bed-

ding/oeverafzettingen van de huidige afgedamde Maas. 

In het kleipakket onder de zandige bovengrond is een begraven grijsbruine A-horizont aange-

troffen. Een A-horizont is het resultaat van humusophoping en bodemvorming en wijst er op dat 

dit niveau enige tijd het maaiveld heeft gevormd. Gezien de dikte van deze A-horizont (circa 30 

cm) heeft er wellicht ook enige bodembewerking van dit niveau plaatsgevonden. Een natuurlijke 

A-horizont is meestal iets dunner. In de A-horizont zijn bovendien in elke boring archeologische 

indicatoren aangetroffen die wijzen op menselijk gebruik. Het betreft houtskool, verbrande leem, 

onverbrand bot, fosfaat en archeologisch puin. Deze indicatoren vormen veelal de weerslag van 

langdurige bewoning, wat gezien de ligging van het deelgebied in een historische kern (zie hoofd-

stuk 2) niet verwonderlijk is. Dateerbaar materiaal is in de begraven A-horizont niet aangetroffen, 

zodat het niveau niet direct te dateren is. Indirect valt echter te beredeneren dat het niveau van 

voor de Late Middeleeuwen moet dateren. In de bovenliggende zandige afzettingen zijn name-

lijk fragmenten aardewerk aangetroffen daterend uit de Late Middeleeuwen A en B en de Nieuwe 

tijd (vondstnummers 7 en 8; zie vondstlijst, bijlage 3). De bovenste zandige afzettingen dateren 

zodoende al uit de Late Middeleeuwen, wat ook overeenkomt met de datering van de afzettingen 

van de stroomgordel van de Afgedamde Maas (890-0 BP; zie ook figuur 2).

Naar beneden toe gaat de afgedekte A-horizont over in een licht (bruin)grijze C-horizont in sterk 

siltige klei. Deze horizont wordt gekenmerkt door veel ijzer- en mangaanvlekken, wat duidt op 

fluctuerende grondwaterstanden. Op grotere diepte (variërend tussen 150 en 250 cm -Mv) gaat 

de siltige klei geleidelijk over in steeds zandiger afzettingen. Er is dus sprake van een ‘fining-

upwards’ opbouw, kenmerkend voor oeverafzettingen. Op basis van de diepteligging in combina-

tie met de verwachting op basis van het bureauonderzoek zijn de oeverafzettingen toegekend aan 

de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer. Behalve de A-horizont volledig bovenin de kleiige top, 

zijn in de oeverafzettingen geen aanwijzingen aangetroffen die wijzen op stilstandfasen of oude 

loopniveaus. 
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Synthese
In deelgebied 4 is sprake van 2 archeologisch niveaus, betreffende het huidige maaiveld in de 

afzettingen van de Afgedamde Maas en een afgedekte A-horizont in de afzettingen van Biesheu-

vel-Hamer. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen uitspraken worden gedaan over aard, 

datering en gaafheid van de op beide niveaus te verwachten archeologische resten. 

Aard: Op beide niveaus zijn archeologische indicatoren aangetroffen, die de aanwezigheid van 

bewoningssporen doen vermoeden. Behalve vondstmateriaal betreft het ook grondsporen. 

Datering: Het bovenste niveau behoort tot de afzettingen van de Afgedamde Maas, die dateren 

vanaf de Late Middeleeuwen. Archeologische sporen dateren dus ook uit de periode Late Middel-

eeuwen-Nieuwe tijd. Het afgedekte niveau behoort tot de afzettingen van Biesheuvel-Hamer die 

sinds de Bronstijd beschikbaar waren voor bewoning. Uit het booronderzoek is gebleken dat de top 

van de afzettingen in de Late Middeleeuwen zijn afgedekt. Dat betekent dat archeologische sporen 

op dit niveau uit de periode Bronstijd t/m Vroege Middeleeuwen kunnen dateren. 

Gaafheid: Het bovenste niveau is door recente landbouwkundige bodembewerking enigszins ver-

stoord. Met name ondiepe archeologische resten zullen daardoor verstoord zijn. De bovenste 

afzettingen werken tegelijkertijd als buffer tegen verstoring van het diepere niveau. Archeologische 

resten zullen op het diepere niveau zodoende een hoge gaafheid kennen.

3.3.4 Deelgebied 5 (atlasbladen 2A en B)
Deelgebied 5 ligt aan Den Oudert 7, tegenover deelgebied 4. Het gebied was in gebruik als woon-

erf en bedrijfserf (autohandelaar). Het gebied was voor circa de helft bebouwd en voor een kwart 

verhard. Bij het booronderzoek zijn 4 boringen gezet (17, 18, 19 en 20). Hierbij is het beeld dat op 

basis van het bureauonderzoek verwacht werd slechts gedeeltelijk bevestigd. Het deelgebied blijkt 

inderdaad op de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer te liggen, maar kenmerken die wijzen op 

langdurige bewoning vanwege de ligging in de historische kern zijn niet aangetroffen.

Wat opvalt, is dat in tegenstelling tot het aangrenzende deelgebied 4, direct matig siltige zandige 

afzettingen aan het maaiveld liggen. Het zand is gezien de resultaten van het bureauonderzoek 

geïnterpreteerd als afzettingen van de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer. Op grotere diepte (meer 

dan 150 cm -Mv) gaat het zand over in kleiige komafzettingen (aangetroffen in boring 18, 19 en 20). 

In de top van het zand heeft enige bodemvorming plaatsgevonden, wat heeft geresulteerd in 

een circa 60 cm dikke (licht) grijsbruine humushoudende bovengrond (A-horizont). Daaronder is 

direct de C-horizont aangetroffen, bestaande uit licht geel zand. De diepere komafzettingen lagen 

onder het grondwaterniveau en waren daardoor grijs gereduceerd. In boring 17 was de natuurlijke 

bodemopbouw verstoord (gevlekt en vermengd met puin) en ‘verblauwd’. De verblauwing is een 

gevolg van de aanwezige verharding. Daardoor is de bodem van de buitenlucht afgesloten en zijn 

de in de bodem aanwezige ijzermineralen gereduceerd, wat in een blauwgrijze kleur resulteert. 

Archeologische indicatoren zijn tijdens het karterend booronderzoek niet aangetroffen. Ook een 

woonlaag die zou kunnen duiden op langdurige bewoning ontbrak.
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Synthese
Het deelgebied 5 ligt op een opduiking van de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer. Dat wil zeggen 

dat vanaf het maaiveld direct zandige afzettingen voorkomen. Hoewel deze opduiking landschap-

pelijk gezien een geschikte bewoningslocatie vormt, zijn bij het booronderzoek geen aanwijzingen 

voor langdurige bewoning aangetroffen. Wel dient bedacht te worden dat archeologische indica-

toren in zandige afzettingen meestal minder goed bewaard blijven dan in kleiige afzettingen. Zo 

zullen fosfaatvlekken uitspoelen en zal organisch materiaal (houtskool en bot) eerder verteren. 

Opvallend is dat in deelgebied 4 (direct ten oosten van deelgebied 5) wel archeologische resten 

verwacht worden. Indien dat daadwerkelijk het geval is, valt niet uit te sluiten dat in deelgebied 5 

sporen van daaraan gekoppelde randactiviteiten aanwezig zijn. 

3.3.5 Deelgebied 6 (atlasbladen 3A en B)
Deelgebied 6 ligt aan Den Oudert 35a. Het gebied was in gebruik als bedrijfskavel (deels bebouwd 

en verhard) met aangrenzend een paardenbak. De boringen (62, 63 en 64) zijn gezet de onverharde 

borders en de paardenbak. Op basis van het bureauonderzoek gold een middelhoge archeologische 

verwachting op basis van de ligging op de stroomgordel van ‘Biesheuvel-Hamer’. Het booronderzoek 

heeft echter aangetoond dat in het gebied hoofdzakelijk komafzettingen voorkomen. 

Boring 62 is vanwege de aanwezige verharding gezet in een smalle border aan de rand van het per-

ceel. Vanwege een ondoordringbare puinlaag werd deze boring echter op 30 cm -Mv gestaakt. In 

boring 63 is onder een pakket opgebracht zand ten behoeve van de paardenbak een tot 160 cm -Mv 

verstoord bodemprofiel aangetroffen. Het betrof een met zandbrokken gevlekt, humeus pakket sterk 

siltige donker grijze klei. In het hele pakket werd recent bouwpuin aangetroffen. Onder de verstoorde 

laag bevonden zich komafzettingen bestaande uit matig siltige gereduceerde klei. Alleen in boring 64 

werd een enigszins intact bodemprofiel aangetroffen. Ook hier was echter sprake van een circa 60 cm 

dik opgebracht zanddek. Daaronder is een enkele decimeters dik pakket oeverafzettingen aangetrof-

fen (sterk siltige klei), naar beneden toe geleidelijk overgaand in komafzettingen (zwak siltige klei). 

In de oeverafzettingen in boring 64 is een humushoudende A-horizont aangetroffen. Mede van-

wege de daarin aanwezige archeologische indicatoren (houtskool en verbrande leem) is de boven-

grond geïnterpreteerd als een oude woongrond. Het betreft vermoedelijk een uitloper van de histo-

rische kern ten noorden van het deelgebied. 

Synthese
In het grootste deel van deelgebied 6 bleek de bodem verstoord (tot in de komafzettingen). In het 

uiterste oosten is een dunne laag van oeverafzettingen met een oude woongrond aangetroffen, met 

daaronder komafzettingen. Wanneer de resultaten worden vergeleken met de resultaten uit deelge-

bied 7, dan blijkt duidelijk dat het gebied op de uiterste rand van de voor bewoning geschikte stroom-

gordel ligt. Er wordt daarom verondersteld dat het deelgebied behoort tot de randzone van de 100 

meter noordelijker gelegen historische kern. Dat betekent dat bewoningssporen niet direct worden 

verwacht, maar dat aan de bewoning gerelateerde activiteiten mogelijk wel hun sporen in het gebied 

hebben achtergelaten. Gezien de aangetroffen bodemverstoring wordt verwacht dat eventuele 

sporen daarvan alleen in een smalle rand in het oosten van het deelgebied bewaard zijn gebleven. 
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3.3.6 Deelgebied 7 (atlasbladen 3A en B)
Deelgebied 7 ligt aan Den Oudert 42. Het gebied was in gebruik als bedrijfskavel en grasland. Aan-

gezien het bedrijfskavel was verhard, zijn alle boringen (59, 60 en 61) gezet in het grasland. Op 

basis van het bureauonderzoek werd verwacht dat het gebied in de historische kern zou liggen op 

de stroomgordel van ‘Biesheuvel-Hamer’. Het booronderzoek heeft dit bevestigd.

In alle boringen is van boven naar beneden een verloop aangetroffen van zandige klei naar zwak 

siltig zand. Een dergelijke ‘fining upwards’ opbouw is karakteristiek voor oeverafzettingen. De zan-

dige sedimenten kunnen zelfs al beddingafzettingen geïnterpreteerd worden. In combinatie met 

de resultaten van het bureauonderzoek en de diepteligging kan geconcludeerd worden dat het 

de afzettingen van de stroomgordel van ‘Biesheuvel-Hamer’ betreft. In de oeverafzettingen heeft 

enige bodemvorming plaatsgevonden, waardoor onder de humushoudende A-horizont een soort 

bruine (A)B-horizont is ontstaan. Die (A)B-horizont is het resultaat van het proces van verwering 

van verweerbare minerale in het sediment en het neerslaan van de daarbij vrijgekomen ijzer-, alu-

minium- en kleimineralen, in combinatie met vermenging van humus met bodemmateriaal door 

bodemleven. Dit proces wordt ook wel aangeduid als ‘verbruining’. Naar beneden toe gaat de ver-

bruinde (A)B-horizont via een BC-horizont over in de licht geelgrijze C-horizont. De natuurlijke 

bodem wordt in alle boringen afgedekt door een 15 tot 40 cm dik pakket zandige klei. Dit kan opge-

bracht grond zijn, maar het is ook mogelijk dat het een overstromingsdek betreft, bijvoorbeeld van 

de Sint-Elisabethsvloed uit 1421.

Zowel in de A-horizont als in de (A)B-horizont zijn archeologische indicatoren aangetroffen die 

doen vermoeden dat in het gebied archeologische sporen van bewoning aanwezig zijn. Het betreft 

houtskool, verbrande leem en een fragment van een kogelpot dat uit de Vroege Middeleeuwen D 

kan dateren (vondstnummer 19). 

Synthese
In deelgebied 7 zijn verbruinde afzettingen van de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer aangetrof-

fen. Verbruining is een relatief traag proces en vindt alleen plaats in goed ontwaterde gronden. Dit 

vormt een aanwijzing dat het gebied reeds langdurig aantrekkelijk is geweest voor bewoning. Dat 

wordt bevestigd door de archeologische indicatoren die in het gebied zijn aangetroffen. Op basis 

van de verzamelde gegevens kunnen uitspraken worden gedaan over aard, datering en gaafheid 

van de te verwachten archeologische resten. 

Aard: In het gebied worden sporen van bewoning verwacht. Behalve vondstmateriaal gaat het 

daarbij ook om grondsporen. 

Datering: De afzettingen van Biesheuvel-Hamer zijn in theorie sinds de Bronstijd beschikbaar voor 

bewoning. Op basis van het tijdens het karterend booronderzoek aangetroffen vondstmateriaal 

worden echter met name sporen daterend uit de Middeleeuwen verwacht.

Gaafheid: De bodem waarin de archeologische resten zijn ingebed wordt afgedekt door een laag 

(vermoedelijk) overstromingsafzettingen. Dat betekent dat de resten goed beschermd zijn tegen 
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landbouwkundige bodembewerking (ploegen). Tegelijkertijd heeft de verbruining mogelijk voor 

enige vervaging van eventuele grondsporen geleid. Naar verwachting kennen archeologische 

resten daarom een middelmatige tot hoge gaafheid.

3.3.7 Deelgebied 8 (atlasbladen 3A en B)
Deelgebied 8 ligt aan de Engelsestoof 13ong. Het gebied was in gebruik als grasland. Bij het boor-

onderzoek zijn 4 boringen gezet (1 t/m 4). Op basis van het bureauonderzoek (hoofdstuk 2) werd 

verwacht dat dit deelgebied zou liggen op de rand van oude woongronden naar een komgebied. 

Deze situering is tijdens het veldonderzoek bevestigd. 

In de meest noordelijke boring (4) is een in totaal 60 cm dikke humushoudende bovengrond aan-

getroffen, die gekenmerkt werd door het voorkomen van houtskool, verbrande leem, fosfaat, puin 

en fragmenten aardewerk. Deze archeologische indicatoren vormen de weerslag van langdu-

rige bewoning, op basis waarvan de bodem ter plaatse van boring 4 geïnterpreteerd is als een 

oude woongrond. Het aangetroffen aardewerk betreft een fragment Pingsdorf, een fragment Paf-

frath, een fragment kogelpot en een fragment niet determineerbaar aardewerk (vondstnummer 2; 

zie vondstlijst). Op basis van deze indicatoren dateert de oude woongrond tenminste uit de Volle 

Middeleeuwen. 

Opvallend is dat de bovengrond in boring 4 bestaat uit zwak zandige klei die eerder tot komafzet-

tingen dan tot oeverafzettingen gerekend kan worden. Blijkbaar strekte de woongrond zich enigs-

zins over het komgebied uit. Pas op 110 cm -Mv zijn in boring 4 zandiger sedimenten aangetroffen 

die als oeverafzettingen geïnterpreteerd konden worden. Gezien de diepteligging in combinatie 

met de verwachting op basis van het bureauonderzoek zijn deze oeverafzettingen toegekend aan 

de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer.

Naar het zuiden toe verdwijnt eerst de oude woongrond uit de boringen en verdwijnen vervolgens 

ook de oeverafzettingen. In boringen 1, 2 en 3 is nog slechts sprake van een 30 cm dikke humus-

houdende bovengrond (bouwvoor), waarin vrijwel geen archeologische indicatoren meer voorko-

men. Alleen in boring 1 is nog een fragment grijsbakkend aardewerk aangetroffen daterend uit de 

Late Middeleeuwen B (vondstnummer 1; zie vondstlijst). Van een oude woongrond is in deze borin-

gen geen sprake meer. Waar in boring 1 onder de komafzettingen vanaf 110 cm -Mv nog zandige 

oeverafzettingen zijn aangetroffen, is in boring 3 alleen nog sprake van sterk zandige klei op 120 

cm -Mv. In de meest zuidelijke boring 2 komen vanaf 160 cm -Mv wat zandlaagjes in de klei voor. 

Synthese
In deelgebied 8 is een duidelijk verloop aangetroffen van oeverafzettingen van Biesheuvel-Hamer 

met een oude woongrond in het noorden, naar komafzettingen zonder getuigen van bewoning in 

het zuiden. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen uitspraken worden gedaan over aard, 

datering en gaafheid van de te verwachten archeologische resten. 

Aard: In de noordoost hoek van het deelgebied zijn sterke aanwijzingen aangetroffen voor de aan-

wezigheid van sporen van bewoning. Behalve vondstmateriaal gaat het daarbij ook om grondspo-
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ren. In het midden van het deelgebied kunnen eventueel nog sporen van randactiviteiten voorko-

men. In het zuidelijk deel worden geen archeologische resten verwacht.

Datering: De afzettingen van Biesheuvel-Hamer zijn in theorie sinds de Bronstijd beschikbaar voor 

bewoning. Op basis van de tijdens het karterend booronderzoek aangetroffen vondstmateriaal 

worden echter met name sporen daterend uit de Volle Middeleeuwen verwacht.

Gaafheid: De top van de oude woongrond is als gevolg van landbouwkundig gebruik verstoord 

(bouwvoor). Tegelijkertijd dient het opgehoopte materiaal waaruit de woongrond bestaat ook als 

een buffer tegen verstoring van het oorspronkelijk niveau. Naar verwachting kennen archeologi-

sche resten daarom een middelmatige tot hoge gaafheid.

3.3.8 Deelgebied 9 (atlasbladen 3A en B)
Deelgebied 9 ligt aan de Engelsestoof 21a. Het gebied was braakliggend. Bij het booronderzoek 

zijn 3 boringen gezet (5, 6 en 7). Op basis van het bureauonderzoek (hoofdstuk 2) werd een gelijke 

context verwacht als in deelgebied 8: randzone van oude woongronden op de overgang naar een 

komgebied. Deze situering is tijdens het veldonderzoek deels bevestigd. 

Een oude woongrond, zoals wel vastgesteld in het nabijgelegen deelgebied 8 (boring 4), werd 

namelijk niet waargenomen. In alle boringen had de bovengrond wel enige kenmerken ervan, 

bestaande uit een donker bruingrijze bovengrond, maar deze was verstoord of verploegd. Belang-

rijker is dat duidelijk indicatoren die wijzen op langdurige bewoning ontbraken. Wel is in alle borin-

gen wat houtskool en recent bouwpuin aangetroffen, maar aangezien dit ook aan het oppervlak is 

waargenomen, is dit niet als archeologische indicator geïnterpreteerd. 

De geo(morfo)logische opbouw stemde wel overeen met hetgeen op basis van het bureauonder-

zoek verwacht werd. Zo is in het noordelijk deel van het plangebied een dunne laag oeverafzet-

tingen aangetroffen die rusten op komafzettingen in de ondergrond (zie boring 5). Op basis van de 

resultaten van het bureauonderzoek zijn de oeverafzettingen toegekend aan de stroomgordel van 

Biesheuvel-Hamer. In boring 6 was de laag oeverafzettingen nog slechts enkele decimeters dik en 

in boring 7 ontbraken ze volledig en zijn onder de verstoorde bovengrond direct de komafzettin-

gen aangetroffen bestaande uit siltige klei. In deze boring was ook van bovenaf direct sprake van 

roestvlekken in het profiel, duidend op periodiek hoge grondwaterstanden. Op basis hiervan is de 

bodem in de komafzettingen geïnterpreteerd als poldervaaggrond en de beter ontwaterde bodem 

in de oeverafzettingen is geïnterpreteerd als een ooivaaggrond.

Synthese
Het deelgebied 9 ligt op het uiterste randje van de oeverafzettingen naar het komgebied. Duidelijke 

aanwijzingen voor langdurige bewoning in de vorm van archeologische indicatoren of een oude 

woongrond zijn niet aangetroffen. Zodoende worden geen archeologische resten meer verwacht. 
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3.3.9 Deelgebied 10 (atlasbladen 1A en B)
Deelgebied 10 ligt aan de Grote Kerkstraat 60. Het gebied was in gebruik als parkeerterrein en daar-

door vrijwel volledig met klinkers verhard. Boring 85 is in een onverharde border gezet. Voor borin-

gen 86 en 87 zijn klinkers gelicht. Op basis van het bureauonderzoek gold voor het gebied een hoge 

archeologische verwachting vanwege de ligging in de historische kern en de aanwezigheid van een 

oude woongrond. Bovendien zijn rondom het deelgebied al meerdere archeologische vindplaatsen 

bekend. In de ondergrond zouden afzettingen van de stroomgordel van ‘Wijk en Aalburg’ aanwezig 

zijn.

In alle boringen is een dunne laag met oeverafzettingen aangetroffen bestaande uit uiterst siltige klei 

die naar beneden toe geleidelijk overging in matig siltige komklei. De oeverafzettingen zijn gezien de 

stratigrafische positie waarschijnlijk afgezet door de Afgedamde Maas. Binnen 200 cm -Mv zijn geen 

afzettingen van de stroomgordel van ‘Wijk en Aalburg’ aangetroffen. In bodemkundig opzicht was 

sprake van een gevarieerd beeld. In boringen 86 en 87 was slechts een deel van het oorspronkelijk 

bodemprofiel aanwezig (een restant van de A-horizont in boring 86 en de C-horizont in boring 87) en 

werd dit afgedekt door een pakket licht geelgrijs funderingszand ten behoeve van de parkeerplaats. 

Vermoedelijk is de oorspronkelijke bovengrond ten behoeve van de aanleg van de parkeerplaats afge-

graven. Het feit dat de parkeerplaats enkele decimeters lager lag dan de onverharde border en in de 

border het bodemprofiel wel volledig was, bevestigen dat. In boring 85, in de border, was sprake van 

een circa 80 cm dikke, gelaagde A-horizont, geïnterpreteerd als een oude woongrond. Daaronder werd 

echter niet de C-horizont aangetroffen, maar bevond zich een grijsbruin, humeus en gevlekt pakket. 

Gezien het grote aantal daarin aanwezige archeologische indicatoren (veel hutteleem, maar ook houts-

kool, onverbrand bot en fragmenten aardewerk), doet vermoeden dat het om een grondspoor gaat. 

Zowel in de A-horizont als in het veronderstelde grondspoor, zijn fragmenten aardewerk aangetroffen 

dat uit de Vroege Middeleeuwen kan dateren (kogelpot en Pingsdorf). Daarnaast is ook aardewerk uit 

de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd aangetroffen (vondstnummers 27 en 28).

Synthese
In deelgebied 10 is op een dunne laag oeverafzettingen een oude woongrond aangetroffen. In een 

deel van het gebied is de bodem echter afgegraven tot in of net onder de woonlaag. Op basis van de 

verzamelde gegevens kunnen uitspraken worden gedaan over aard, datering en gaafheid van de te 

verwachten archeologische resten. 

Aard: In het deelgebied worden resten van bewoning verwacht. Behalve vondsten gaat het ook om 

aan de bewoning gekoppelde grondsporen, zoals mogelijk in boring 85 aangeboord.

Datering: Op basis van het aangetroffen vondstmateriaal worden archeologische resten vanaf de 

Vroege Middeleeuwen verwacht. 

Gaafheid: In de noordelijke rand van het deelgebied is de bodem ongestoord en kennen archeolo-

gische resten een hoge gaafheid. In het overige deel is de bodem echter voor een deel afgegraven. 

Daarbij is de door ophoping van afval ontstane woonlaag met vondstmateriaal (grotendeels) verdwe-

nen. Naar verwachting zijn diepere grondsporen echter nog wel bewaard gebleven.
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3.3.10 Deelgebied 11 (atlasbladen 1A en B)
Deelgebied 11 ligt aan de Grote Kerkstraat 66. Het gebied was in gebruik als tuin ingeklemd tussen 

twee woonhuizen. Bij het booronderzoek zijn 3 boringen gezet (82, 83 en 84). Op basis van het 

bureauonderzoek gold voor het gebied een hoge archeologische verwachting vanwege de ligging 

in de historische kern en de aanwezigheid van een oude woongrond. In de ondergrond zouden 

afzettingen van de stroomgordel van ‘Wijk en Aalburg’ aanwezig zijn. 

In alle boringen is een dunne laag oeverafzettingen aangetroffen bestaande uit zandige klei, naar 

beneden toe overgaand in matig siltige komklei. De oeverafzettingen zijn gezien de stratigrafische 

positie waarschijnlijk afgezet door de Afgedamde Maas. Binnen 200 cm -Mv zijn geen afzettin-

gen van de stroomgordel van ‘Wijk en Aalburg’ aangetroffen. In bodemkundig opzicht week boring 

82 af van de overige boringen omdat hier een ten behoeve van een geitenweitje aangebrachte 60 

cm dikke ophogingslaag aanwezig was. Daaronder bevond zich een restant van de oorspronke-

lijke bodemopbouw zoals die in boringen 83 en 84 is aangetroffen. Hier was sprake van een 70 cm 

dikke, gelaagde, humushoudende bovengrond, met onder de bouwvoor nog een donker grijsbruine 

A-horizont. In alle lagen van de humushoudende bovengrond zijn archeologische indicatoren aan-

getroffen, zoals houtskool, verbrande leem, onverbrand bot, fosfaatvlekken en fragmenten aarde-

werk. De bodem is op basis van deze kenmerken geïnterpreteerd als oude woongrond, ontstaan 

door ophoping van (organisch) woonafval. Het aardewerk is aangetroffen in de oude woongrond en 

betreft twee fragmenten roodbakkend geglazuurd aardewerk en een fragment grijsbakkend aarde-

werk (vondstnummer 25 en 26). 

Synthese
In deelgebied 11 is op een dunne laag oeverafzettingen een oude woongrond aangetroffen die 

de ligging van het gebied in de historische kern bevestigt. Op basis van de verzamelde gegevens 

kunnen uitspraken worden gedaan over aard, datering en gaafheid van de te verwachten archeolo-

gische resten. 

Aard: In het deelgebied worden resten van bewoning verwacht. Behalve vondsten gaat het ook om 

aan de bewoning gekoppelde grondsporen. 

Datering: Gezien de ligging in de historische kern en het aangetroffen vondstmateriaal worden met 

name archeologische resten vanaf de Middeleeuwen verwacht. 

Gaafheid: Het gebied kent geen jaarlijkse bodembewerking en bovendien dient het opgehoopte 

materiaal waaruit de woongrond bestaat ook als een buffer tegen verstoring. Naar verwachting 

kennen archeologische resten daarom een hoge gaafheid. 

3.3.9 Deelgebied 12 + 13 (atlasbladen 1A en B)
Deelgebied 12+13 ligt aan de Maasdijk 143 en bestaat uit twee aaneensluitende kleine deelge-

biedjes die als één deelgebied onderzocht zijn. Het gebied was in gebruik als grasland / boom-

gaard. In het gebied zijn 3 boringen verricht (boring 88, 89 en 89) die de op basis van het bureau-

onderzoek verwachte ligging in de historische kern en de aanwezigheid van een oude woongrond 
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hebben bevestigd. In de directe omgeving van het deelgebied zijn al meerdere archeologische 

vindplaatsen bekend. In de ondergrond zouden afzettingen van de stroomgordel van ‘Wijk en Aal-

burg’ aanwezig zijn.

In alle boringen is een ruim 1 meter dikke laag oeverafzettingen aangetroffen bestaande uit uiterst 

siltige of matig zandige klei die naar beneden toe geleidelijk overging in matig siltige komklei. De 

oeverafzettingen zijn gezien de stratigrafische positie waarschijnlijk afgezet door de Afgedamde 

Maas. Binnen 200 cm -Mv zijn geen afzettingen van de stroomgordel van ‘Wijk en Aalburg’ aan-

getroffen. In bodemkundig opzicht was in alle boringen sprake van een dikke, gelaagde, humus-

houdende bovengrond, met onder een donkere bouwvoor nog een grijsbruine A-horizont. In alle 

lagen van de humushoudende bovengrond zijn archeologische indicatoren aangetroffen, zoals 

houtskool, verbrande leem, onverbrand bot, fosfaatvlekken en fragmenten aardewerk. De bodem 

is op basis van deze kenmerken geïnterpreteerd als oude woongrond, ontstaan door ophoping van 

(organisch) woonafval. Opvallend is dat in boring 90 de humushoudende bovengrond tot 130 cm 

-Mv doorliep. Mogelijk betreft het een grondspoor, zoals dat ook in deelgebied 10 is aangetroffen. 

Uit de laag kwam ook aardewerk. Het verzamelde aardewerk betreft een fragment kogelpot dat kan 

dateren uit de Vroege Middeleeuwen D, een fragment grijsbakkend aardewerk uit de Late Middel-

eeuwen en een fragment roodbakkend geglazuurd aardewerk dat ook uit de Nieuwe tijd kan date-

ren (vondstnummers 29 en 30).

Synthese
In deelgebied 12+13 is op een laag oeverafzettingen een oude woongrond aangetroffen. Op basis 

van de verzamelde gegevens kunnen uitspraken worden gedaan over aard, datering en gaafheid 

van de te verwachten archeologische resten. 

Aard: In het deelgebied worden resten van bewoning verwacht. Behalve vondsten gaat het ook om 

aan de bewoning gekoppelde grondsporen, zoals mogelijk in boring 90 aangeboord.

Datering: Op basis van het aangetroffen vondstmateriaal worden archeologische resten vanaf de 

Vroege Middeleeuwen verwacht. 

Gaafheid: Het gebied is niet landbouwkundig in gebruik, zodat jaarlijkse bodembewerking ont-

breekt. Bovendien is er sprake van een door ophoping van afval ontstane woonlaag, die het oor-

spronkelijk woonniveau beschermt tegen bodemingrepen. Naar verwachting kennen archeologi-

sche resten daarom een hoge gaafheid. 

3.3.13 Deelgebied 14 (atlasbladen 1A en B)
Deelgebied 14 ligt aan de De Kroon 2. Het gebied was braakliggend en deels bebouwd met een 

schuur. Bij het booronderzoek zijn 3 boringen gezet (74, 75 en 76). Op basis van het bureauonder-

zoek gold voor het gebied een hoge archeologische verwachting vanwege de ligging in de histori-

sche kern en de aanwezigheid van een oude woongrond ontstaan op de stroomgordels van ‘Bies-

heuvel-Hamer’ en de Afgedamde Maas. Het booronderzoek heeft dit bevestigd. 
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In alle boringen is matig zandige klei aangetroffen dat is geïnterpreteerd als oeverafzettingen. 

Boring 74 is tot 250 cm -Mv doorgezet en daarbij zijn op 220 cm -Mv komafzettingen aangetroffen 

bestaande uit matig siltige klei. In de oeverafzettingen is op circa 130 cm -Mv een scheiding aan-

getroffen tussen een bovenliggende zuivere kleilaag (C-horizont) en een afgedekte laag die humus 

bevat en mogelijk als afgedekte oude A-horizont geïnterpreteerd kan worden. Uitgaande van deze 

hypothese betreft deze scheiding waarschijnlijk de grens tussen de oeverafzettingen van de Afge-

damde Maas en de daardoor afgedekte afzettingen van de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer. 

Dit lijkt te worden bevestigd door het feit dat in de afzettingen van Biesheuvel-Hamer, vlak onder 

de afgedekte A-horizont, een fragment terra sigillata uit de Romeinse tijd (vondstnummer 23; zie 

figuur 9) is aangetroffen; op een diepte van 180 cm -Mv. Dit aardewerk is ouder dan de afzettingen 

van de Afgedamde Maas en kan dus alleen op een afgedekt ouder loopvlak zijn achtergelaten. 

De bovengrond, ontwikkeld in de afzettingen van de Afgedamde Maas, kenmerkte zich door een 

zeer dikke (80 cm), gelaagde, humushoudende bovengrond. Onder de bouwvoor was nog sprake 

van een donker bruingrijze A-horizont, die zich kenmerkte door de bijmenging met vele archeolo-

gische indicatoren. Behalve houtskool, verbrande leem, onverbrand bot en fosfaatvlekken zijn ook 

fragmenten aardewerk aangetroffen. De bodem is op basis van deze kenmerken geïnterpreteerd 

als oude woongrond, ontstaan door ophoping van (organisch) woonafval. Het aardewerk geeft een 

indicatie van de ouderdom van de woongrond. In boringen 74 en 75 zijn fragmenten aangetroffen 

daterend uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (vondstnummers 22 en 24). 

Synthese
Uit het booronderzoek is gebleken dat in deelgebied 14 een stapeling aanwezig is van oeveraf-

zettingen van de Afgedamde Maas en waarschijnlijk de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer. De 

afzettingen van de Afgedamde Maas zijn vanaf de Late Middeleeuwen langdurig bewoond getuige 

de aangetroffen oude woongrond. Ook in de afzettingen van Biesheuvel-Hamer zijn aanwijzin-

gen voor een oud woonniveau in de vorm van een met humus aanvulde afgedekte A-horizont en 

de vondst van een fragment Romeins aardewerk. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen 

uitspraken worden gedaan over aard, datering, diepteligging en gaafheid van de te verwachten 

archeologische resten. 

Figuur 10. Foto van het 
fragment terra sigillata, 
aangetroffen in boring 74. 



RAAP-RAPPORT 2681
Plangebieden Spijk e.o. te Wijk en Aalburg en Wielstraat e.o. te Veen, gemeente Aalburg. 
Archeologisch bureau- en karterend booronderzoek

50

Aard: Zowel in de afzettingen van de Afgedamde Maas als die van Biesheuvel-Hamer zijn aanwij-

zingen aangetroffen die de aanwezigheid van bewoningssporen doen verwachten. Behalve vondst-

materiaal gaat het daarbij ook om grondsporen.

Datering en diepteligging: In de afzettingen van de Afgedamde Maas worden, gezien de ligging in 

de historische kern in combinatie met het aangetroffen aardewerk, vanaf het maaiveld archeolo-

gische resten vanaf de Late Middeleeuwen verwacht. Het woonniveau in de afzettingen van Bies-

heuvel-Hamer ligt op circa 130 cm -Mv. De afzettingen zijn in theorie sinds de Bronstijd beschik-

baar voor bewoning en zijn in de Middeleeuwen weer afgedekt (zie ook figuur 2). Gezien het terra 

sigillata worden onder andere archeologische resten uit de Romeinse tijd verwacht.

Gaafheid: Het oorspronkelijk woonniveau in de afzettingen van de Afgedamde Maas is afgedekt 

met een door ophoping van afval ontstane woongrond. Dat betekent dat archeologische resten 

beschermd zijn tegen de bodembewerking die in het gebied heeft plaatsgevonden. Archeologi-

sche resten kennen zodoende naar verwachting hoge gaafheid. Het woonniveau in de afzettingen 

van Biesheuvel-Hamer is afgedekt door de oeverafzettingen van de Afgedamde Maas. Eventuele 

archeologische resten kennen hier zodoende naar verwachting een zeer hoge gaafheid.

3.3.14 Deelgebied 15 (atlasbladen 4A en B)
Deelgebied 15 ligt aan de Maasdijk 181. Het gebied was in gebruik als (voormalig) boerderij erf en 

deels bebouwd met stallen met bijbehorende verharding. De boringen (77 t/m 81) zijn gezet in een 

graslandje en enkele onverharde borders. Op basis van het bureauonderzoek (hoofdstuk 2) werd 

verwacht dat het gebied in de historische kern zou liggen op de rand van de stroomgordel van 

Biesheuvel-Hamer. Bij het booronderzoek zijn echter vooral komafzettingen aangetroffen. 

In alle boringen is matige siltige klei aangetroffen, geïnterpreteerd als komafzettingen. Alleen in 

boring 81 zijn op een diepte van 145 cm -Mv zandiger oeverafzettingen aangetroffen. Aanwijzingen 

voor een oud loopvlak zijn daarin echter niet waargenomen. De bodemontwikkeling beperkt zich in 

het hele plangebied tot een met humus aangevulde circa 30 cm dikke bruingrijze A-horizont die via 

een dunne AC-horizont overgaat in de lichtgrijze C-horizont met veel ijzer- en mangaanvlekken. In 

boring 80 (gezet tegen de rand van een stal) was de bodem tot 125 cm -Mv verstoord. Archeologi-

sche indicatoren zijn niet aangetroffen.

Synthese
Gezien de in deelgebied 15 aangetroffen komafzettingen en het ontbreken van archeologische 

indicatoren worden geen archeologische resten meer verwacht. Uitzondering daarop vormt het 

deel van het deelgebied dat direct tegen de dijk aan ligt. Uit het bureauonderzoek is immers geble-

ken dat dit tot de historische lintbebouwing aan de Maasdijk behoort. 

3.3.15 Deelgebied 16 (atlasbladen 6A en B)
Deelgebied 16 ligt aan de Maasdijk 273b. Het gebied was grotendeels in gebruik als bedrijfserf en 

daarvan was het merendeel bebouwd met kassen. Vanwege de aanwezige betonvloer zijn in de 

kassen geen boringen gezet. Buiten de kassen was sprake van klinkerverharding. De zuidelijke 
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kwart van het gebied was in gebruik als grasland. Voor het gebied gold bovendien een kans op de 

aanwezigheid van munitie. Rekening houdend met zowel de verharding als de munitieverdachte 

locaties, zijn verspreid over het deelgebied 11 boringen gezet. Boringen 33 en 35 zijn vanwege in 

de bodemaanwezige verhardings- of puinlagen niet doorgezet tot in de ongeroerde grond. Van-

wege het risico op explosieven zijn deze boringen ook niet verplaatst. 

In vrijwel alle boringen zijn direct vanaf het maaiveld afzettingen gevonden bestaande uit zan-

dige klei die naar beneden toe geleidelijk steeds zandiger werd. Deze ‘fining upwards’ opbouw is 

kenmerkend voor oeverafzettingen. De zwak siltige zanden kunnen zelfs tot de beddingafzettin-

gen gerekend worden. Gezien de oppervlakkige ligging in combinatie met de resultaten van het 

bureauonderzoek worden deze afzettingen gerekend tot de stroomgordel van de Afgedamde Maas. 

Alleen in boringen 31, 36 en 37 is bovenop de oeverafzettingen een circa 1 meter dik pakket kom-

afzettingen aangetroffen, bestaande uit matig siltige klei en veen. In de aangetroffen sedimenten is 

een als gevolg van humusaanwas ontstane A-horizont aangetroffen, die naar beneden toe geleide-

lijk overgaat in de C-horizont. 

Tijdens het onderzoek zijn alleen in het uiterste zuiden van het deelgebied archeologische indica-

toren aangetroffen. Het betreffen enkele fragmenten verbrande leem (in boringen 31 en 32) en een 

fragment roodbakkend geglazuurd aardewerk. In het noordelijke deel zijn geen indicatoren of aan-

wijzingen voor langdurige bewoning, zoals een oude woongrond, vastgesteld. Uit een projectie van 

de boringen op het AHN blijkt dat het zuidelijk deel van het plangebied, waar de archeologische 

indicatoren zijn aangetroffen, is gelegen op een uitloper van een hogere rug die zich verder naar 

het zuiden toe uitstrekt. Deze rug vormt een geschikte bewoningslocatie waarop ook de historische 

kern van Den Oudert georiënteerd is.

Synthese
In deelgebied 16 zijn vrijwel overal oeverafzettingen aangetroffen. Met name in het zuidelijk deel 

van het gebied kennen deze afzettingen een hogere ligging, behorende tot een uitloper van een 

hogere rug. In dit deel zijn tijdens het onderzoek enkele archeologische indicatoren aangetroffen. 

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen uitspraken worden gedaan over aard, datering en 

gaafheid van de te verwachten archeologische resten.

Aard: De hogere ligging maakt het zuidelijk deel van het gebied potentieel aantrekkelijk voor bewo-

ning. De aangetroffen archeologische indicatoren lijken dit te bevestigen. In het deel behorend 

tot de hogere rug worden zodoende bewoningsresten verwacht. Deze bestaan uit vondsten en 

grondsporen. In het noordelijk deel zijn weliswaar ook oeverafzettingen aangetroffen, maar geldt 

vanwege de lagere ligging in combinatie met het ontbreken van archeologische indicatoren geen 

verwachting voor bewoningsresten. Aangezien dit deel ligt ingeklemd tussen de archeologisch 

interessante rug in het zuidwesten en de Maasdijk met haar historische bewoningskern in het 

noordoosten, is echter niet uit te sluiten dat hier sporen van randactiviteiten aanwezig zijn. 

Datering: De oeverafzettingen zijn toegekend aan de stroomgordel van de Afgedamde Maas. Deze 

afzettingen dateren in principe vanaf 890 BP. Wanneer de rug waarop de archeologische resten 



RAAP-RAPPORT 2681
Plangebieden Spijk e.o. te Wijk en Aalburg en Wielstraat e.o. te Veen, gemeente Aalburg. 
Archeologisch bureau- en karterend booronderzoek

52

echter op een wat groter schaalniveau wordt bekeken, dan blijkt dat deze in het zuiden wordt 

begrensd door een geul, grofweg parallel aan de Rivelstraat en de Engelsestoof. Deze geul staat 

op de paleogeografische kaart van Berendsen & Stouthamer (2001) niet weergegeven. Op basis 

van de historische informatie kan echter achterhaald worden dat het vermoedelijk de Maasloop 

betreft die onderlangs Veen stroomde, voordat de Maas zich in de eerste helft van de 12e eeuw 

verlegde naar de loop van de huidige Afgedamde Maas (Ellenkamp, 2010; p. 68). In dat geval zijn 

de afzettingen op de oever van die geul dus ouder dan de 12e eeuw en kunnen in theorie archeo-

logische resten vanaf de Vroege Middeleeuwen verwacht worden.

Gaafheid: In de oeverafzettingen is weliswaar een A-horizont aangetroffen, maar een duidelijk 

bouwvoor die wijst op jaarlijkse bodembewerking ontbreekt. Naar verwachting kennen archeologi-

sche resten daarom een redelijk hoge gaafheid.

3.3.16 Deelgebied 17 (atlasbladen 5A en B)
Deelgebied 17 ligt aan de Rivelstraat 28. Het gebied was in gebruik als woonerf en bedrijfserf 

(tuinbouw). Het gebied was voor circa een kwart bebouwd (bedrijfshal en woning) en voor circa 

de helft verhard. Bij het booronderzoek zijn boringen gezet in de spaarzame onverharde delen. In 

totaal zijn in dit deelgebied 7 boringen gezet (21 t/m 26). Op basis van het bureauonderzoek werd 

een ligging op de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer met oude woongronden verwacht (zie tabel 

3). Aanwijzingen voor een woongrond zijn echter in geen geval aangetroffen en alleen in het wes-

telijk deel zijn afzettingen aangetroffen die mogelijk aan Biesheuvel-Hamer zijn toe te schrijven.

In boringen 21, 22 en 23 is steeds een verstoorde of opgebrachte bovengrond aangetroffen, 

bestaande uit opvulzand of met zand vermengde klei. Daaronder werd telkens komafzettingen 

aangetroffen, bestaande uit grijze gereduceerde kleilagen of donker bruine veenlagen. In het veen 

zijn veelal nog houtresten herkend, op basis waarvan het is geïnterpreteerd als bosveen. Boring 

24 kon vanwege aanwezige puinlagen niet dieper worden gezet dan 40 cm -Mv. 

Waar in het oostelijk deel van het deelgebied (boringen 21, 22 en 23) helemaal geen aanwijzingen 

voor een stroomgordel afzettingen werden aangetroffen, was daarvan in het westelijk deel (borin-

gen 25, 26 en 27) wel sprake. De bovengrond bestond hier uit zandige afzettingen, die dieper dan 

100 cm -Mv overgingen in komafzettingen bestaande uit gereduceerde klei en veenlagen. Alleen 

in boring 25 bleek de bovengrond redelijk ongestoord. In boringen 26 en 27 was de bovengrond tot 

tenminste 125 cm -Mv verstoord, getuige de afwijkende kleuren, de vele zand- en kleibrokken en 

de sterke bijmenging met recent bouwpuin. Ook in boring 25 zijn echter kenmerken van verstoring 

aangetroffen. Zo bevat de bovengrond ook hier zand- en kleibrokken en is op de overgang naar de 

onderliggende komklei een vreemde, donker gekleurde laag aangetroffen, waarvan de aard niet 

volledig duidelijk is. Het kan gaan om een natuurlijke neerslag van ijzer en mangaan, maar het kan 

ook de basis van een opgebracht pakket zijn.

Uit figuur 7 blijkt dat het oostelijk deel van het deelgebied behoort tot een laaggelegen zone die 

als een soort geul door Spijk slingert. Het westelijk deel behoort tot de rand van een hoger gele-

gen (stroom)rug die zich vanaf de Rivelstraat naar het westen uitstrekt. Boring 25 is gezet op een 
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uitstulping van deze rug. De uitstulping correspondeert grofweg met het perceel waarop het woon-

huis ligt en is dermate rechthoekig van aard dat een artificiële oorsprong voor de hand ligt. Dat 

wil zeggen, de uitstulping betreft wellicht een door de mens aangebrachte ophoging of is door de 

mens (gedeeltelijk) vergraven om een geschikte bouwkavel te realiseren. Het feit dat boringen 26 

en 27 aan de rand van de uitstulping beide verstoord waren en ook in boring 25 kenmerken van 

verstoring zijn aangetroffen, lijkt dit te bevestigen. 

Behalve recent bouwpuin zijn in de boringen geen archeologische indicatoren aangetroffen.

Synthese
Het deelgebied 17 ligt grotendeels in een laag gelegen, met komafzettingen opgevulde geul, in het 

westen overgaand naar een hogere stroomrug. Een uitstulping van deze rug ligt in het plangebied, 

maar lijkt een artificiële oorsprong te hebben. In de laaggelegen komafzettingen worden geen 

archeologische resten verwacht. Daarvoor waren de omstandigheden veel te nat. Voor bewoning 

waren in theorie alleen de hogere delen in het westen van het deelgebied geschikt. Hiervoor zijn 

echter geen aanwijzingen aangetroffen en bovendien is de bodem in de hogere delen grotendeels 

verstoord. In het deelgebied worden daarom geen (intacte) archeologische resten meer verwacht.

Opvallend is dat de morfologie zoals aangetroffen in het veld, niet correspondeert met hetgeen 

op basis van het bureauonderzoek verwacht werd. Uitgaande van de stroomgordels (Berendsen 

& Stouthamer, 2001), zou het deelgebied liggen op een oost-west georiënteerde stroomgordel. 

Mede op basis van het AHN is echter vastgesteld dat het deelgebied ligt in een noord-zuid geori-

enteerde geul, die verder naar het zuiden naar het oosten toe afbuigt. De Rivelstraat en de Engel-

sestoof volgen het verloop van deze geul. Naar verluidt zou de Rivelstraat haar naam danken aan 

een afgeleide van het woord ‘rivier’ (mondelinge mededeling buurtbewoner). De geul betreft waar-

schijnlijk de Maasloop die onderlangs Veen stroomde, voordat de Maas zich in de eerste helft van 

de 12e eeuw verlegde naar de loop van de huidige Afgedamde Maas (Ellenkamp, 2010; p. 68). 

Omdat de kaart van Berendsen & Stouthamer als voornaamste uitgangspunt is genomen en deze 

loop daar niet op staat weergegeven, is deze blijkbaar niet op de gemeentelijke archeologiekaart 

opgenomen. Op dit punt behoeft de gemeentelijke archeologiekaart dus bijstelling.

3.3.17 Deelgebied 18 (atlasbladen 5A en B)
Deelgebied 18 ligt aan de Rivelstraat 42a. Het gebied was in gebruik als boerderijerf en grasland. 

Het gebied was voor circa een kwart bebouwd (schuur) en voor de rest met gras begroeid. Er zijn 3 

boringen gezet (28, 29 en 30). Op basis van het bureauonderzoek werd een ligging op de rand van 

de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer verwacht. Hoewel het deelgebied ligt in de noordelijke uit-

loper van de laaggelegen geul waarin ook deelgebied 17 ligt (zie figuur 7), is de aanwezigheid van 

stroomgordelafzettingen in het deelgebied wel bevestigd. 

In de oostelijke boringen 29 en 30 is een circa 1 meter dik pakket zandige oever- en beddingafzet-

tingen aangetroffen. Dit pakket rust op matig siltige klei, geïnterpreteerd als komafzettingen. Naar 

het westen toe is in boring 28 nog slechts een dun pakket oeverafzettingen aangetroffen en bevin-

den de komafzettingen zich al op 50 cm -Mv. In alle boringen was sprake van een zwak humeuze 

bruingrijze A-horizont die naar beneden toe geleidelijk overging in de licht (bruin)grijze C-horizont. 
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In de boringen zijn hoegenaamd geen archeologische indicatoren aangetroffen. Naast wat recent 

bouwpuin in de bouwvoor, is in boring 29 een fragment roodbakkend geglazuurd aardewerk aan-

getroffen. Aangezien dit kan dateren uit de Late Middeleeuwen B tot en met de Nieuwe tijd en er in 

het gebied nu nog bebouwing uit de Nieuwe tijd aanwezig is, vormt dit aardewerk geen duidelijke 

indicator voor sporen van oudere bewoning.

Synthese
Hoewel in deelgebied 18 oever- en beddingafzettingen voorkomen die in theorie geschikt zijn voor 

bewoning, zijn bij het booronderzoek geen duidelijke indicatoren aangetroffen die wijzen op de 

aanwezigheid van sporen van bewoning. Mede gezien de overdaad aan aanwijzingen voor bewo-

ning in vele andere deelgebieden, worden in dit deelgebied daarom geen archeologische resten 

meer verwacht.

3.3.18 Deelgebied 19 (atlasbladen 2A en B)
Deelgebied 19 ligt aan het Spijk 2a. Het gebied was in gebruik als woonperceel met tuin. Bij het 

booronderzoek zijn 5 boringen gezet (8 t/m 12). Op basis van de omvang van het gebied waren 6 

boringen nodig, maar vanwege aanwezige verhardingen, gebouwen, een vijver en mogelijke explo-

sieven was het niet mogelijk de zesde boring te plaatsen. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat 

het deelgebied een hoge archeologische potentie heeft op basis van de ligging in de historische 

kern op een oude woongrond en de reeds bekende vindplaatsen in de directe omgeving. Voor het 

noordelijk deel van het deelgebied is deze verwachting bevestigd en is sprake van een oude woon-

grond op oeverafzettingen. Naar het zuiden toe is geleidelijk sprake van komafzettingen zonder 

kenmerken van langdurige bewoning. 

In het noordelijk deel van het deelgebied (boringen 8, 9 en 10) is sprake van een meer dan 1 meter 

dikke laag zwak zandige of sterk siltige oeverafzettingen. Op basis van de resultaten van het 

bureauonderzoek zijn deze toe te schrijven aan de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer. Het deel-

gebied ligt op de randzone daarvan. Dat blijkt ook uit de boringen 11 en 12, waar de afzettingen 

kleiïger zijn en als komafzettingen zijn geïnterpreteerd. De grens tussen de oeverafzettingen en de 

komafzettingen ligt dus tussen boring 10 en 11. 

Dat wil echter niet zeggen dat dit ook de grens is tussen het archeologisch interessant en het 

archeologisch oninteressante gebied. Want behalve in boring 8, 9 en 10 (op de oeverafzettingen) 

is ook in boring 11 een dikke humushoudende bovengrond aangetroffen met daarin archeologische 

indicatoren zoals fragmenten aardewerk, houtskool, verbrande leem, onverbrand bot en archeo-

logisch puin die duiden op langdurige bewoning. Op basis daarvan is de bodem in deze boringen 

geïnterpreteerd als een oude woongrond. Onder deze laag bestaat de bodem uit licht (bruin)grijze 

klei met roestvlekken. In boring 8 is roodbakkend aardewerk uit de Late Middeleeuwen B en de 

Nieuwe tijd aangetroffen. In boring 11 is grijsbakkend aardewerk uit de Late Middeleeuwen B aan-

getroffen. De oudste vondst dateert uit de Vroege Middeleeuwen D en betreft een fragment kogel-

pot, aangetroffen in de A-horizont van boring 9. 
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Synthese
In deelgebied 19 is een duidelijk verloop aangetroffen van oeverafzettingen van de stroomgordel 

van Biesheuvel-Hamer in het noorden naar komafzettingen in het zuiden. Op de oeverafzettingen 

wordt al langdurig gewoond getuige de door ophoping van woonafval ontstane oude woongrond. 

Deze woonlaag strekt zich deels ook uit over de komafzettingen. Op basis van de verzamelde 

gegevens kunnen uitspraken worden gedaan over aard, datering en gaafheid van de te verwachten 

archeologische resten. 

Aard: De resultaten van het booronderzoek bevestigen de ligging van het deelgebied in de his-

torische kern op een oude woongrond. Behalve vondsten zijn daarom ook aan bewoning gekop-

pelde grondsporen te verwachten. Naar het zuiden toe neemt de verwachting voor bewoningsspo-

ren geleidelijk af. Het zuidelijk deel van het deelgebied behoort vermoedelijk echter nog wel tot de 

randzone van de historische kern.

Datering: De afzettingen van Biesheuvel-Hamer zijn in theorie sinds de Bronstijd beschikbaar voor 

bewoning. Het karterend booronderzoek heeft echter vooral vondsten uit de Vroege tot Volle Middel-

eeuwen opgeleverd. In de directe omgeving zijn echter ook vondsten uit de Romeinse tijd bekend. 

Gaafheid: Het gebied is niet landbouwkundig in gebruik, waardoor jaarlijkse bodembewerking 

ontbreekt. Bovendien dient het opgehoopte materiaal waaruit de woongrond bestaat ook als een 

buffer tegen verstoring. Naar verwachting kennen archeologische resten daarom een hoge gaaf-

heid. Uitzondering daarop vormen de delen van het gebied waar de bodem als gevolg van aanwe-

zige bebouwing of de uitgegraven vijver verstoord is. Afhankelijk van de diepte van de bestaande 

verstoring kunnen diepere grondsporen mogelijk echter nog wel bewaard zijn gebleven.

3.3.19 Deelgebied 20 (atlasbladen 3A en B)
Deelgebied 20 ligt aan Den Oudert 52. Het gebied was in gebruik als bedrijfskavel en volledig ver-

hard met betonplaten. Er is geboord aan de oost- en westrand van de verharding (boring 65 res-

pectievelijk 67) en in een gat in de verharding centraal in het deelgebied (boring 66). Op basis van 

het bureauonderzoek gold voor het gebied een middelhoge verwachting vanwege de ligging op de 

stroomgordel van ‘Biesheuvel-Hamer’. Uit het booronderzoek is echter gebleken dat in het gebied 

komafzettingen voorkomen met een dek van oeverafzettingen die naar het westen toe geleidelijk 

dikker worden. 

In boring 65 zijn, onder een dunne laag funderingszand, komafzettingen aangetroffen (matig tot 

zwak siltige klei) met daarin een humeuze A-horizont die geleidelijk overgaat in de gereduceerde 

C-horizont. Als gevolg van de aanwezige verharding was de A-horizont verblauwd. Door de beton-

verharding is de bodem afgesloten van de buitenlucht en zijn de in de bodem aanwezige de ijzer-

mineralen gereduceerd, wat in een blauwgrijze kleur resulteert. Boring 66 liet een vergelijkbare 

bodemopbouw zien, met dat verschil dat de bovengrond hier over 45 cm uit uiterst siltige klei 

bestond en daarom als oeverafzettingen geïnterpreteerd zijn. In boring 67 waren de oeverafzettin-

gen nog iets dikker (90 cm) voordat de komafzettingen werden aangeboord. Omdat hier een afdek-

kende oppervlakteverharding ontbrak, was er geen sprake van verblauwing.
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Archeologische indicatoren of een bodemopbouw die duiden op (langdurige) bewoning zijn niet 

aangetroffen. 

Synthese
In deelgebied 20 is een verloop aangetroffen van kleiige komafzettingen die naar het westen toe 

worden afgedekt door een geleidelijk dikker wordende laag siltige oeverafzettingen. Het gebied 

blijkt dus niet op de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer te liggen, maar op de overgang van de 

oeverwal naar komafzettingen. Aangezien er bovendien geen archeologische indicatoren zijn aan-

getroffen die duiden op (langdurige) bewoning, worden in het deelgebied geen archeologische 

resten meer verwacht.

De resultaten wijken sterk af van hetgeen op basis van de verwachtingskaart verwacht werd, want 

er is geen sprake van zandige stroomgordelafzettingen, maar van kleiige komafzettingen. Uit de 

projectie de deelgebieden op het AHN (zie figuur 7) blijkt dat het deelgebied ligt op de rand van 

de geul die grofweg de Rivelstraat en de Engelsestoof volgt (zie ook de resultaten van deelge-

bied 17). De geul betreft waarschijnlijk de Maasloop die onderlangs Veen stroomde, voordat de 

Maas zich in de eerste helft van de 12e eeuw verlegde naar de loop van de huidige Afgedamde 

Maas (Ellenkamp, 2010; p. 68). Omdat de kaart van Berendsen & Stouthamer als voornaamste uit-

gangspunt is genomen en deze loop daar niet op staat weergegeven, is deze blijkbaar niet op de 

gemeentelijke archeologiekaart opgenomen. Op dit punt behoeft de gemeentelijke archeologie-

kaart dus bijstelling.

3.3.20 Deelgebied 21 (atlasbladen 8A en B)
Deelgebied 21 ligt aan de Tuinstraat 1. Het gebied was in gebruik als bedrijfskavel met een loods 

en grotendeels verhard. In totaal zijn 4 boringen gezet (55 t/m 58) in de onverhard delen en de tuin 

van het bijbehorende woonhuis. Op basis van het bureauonderzoek werd verwacht dat het gebied 

in de historische kern zou liggen, op een oude woongrond op de stroomgordel van de Afgedamde 

Maas. Het deelgebied behoort tot het noordelijk deel van een groter gebied dat in 2008 middels 

boringen al eens is onderzocht en waarbij in het noorden van het onderzochte gebied een oever-

wal met oude woongrond is aangetroffen. Het karterend booronderzoek heeft dit bevestigd.

Slechts twee boringen zijn volledig doorgezet. In boring 55 en 57 was namelijk sprake van een 

ondoordringbare puinlaag onder een 45 tot 60 cm dik pakket opgebrachte grond. Vanwege de 

beperkte ruimte om boringen te zetten, konden deze boringen niet verplaatst worden. In boringen 

56 en 58 was geen puinlaag aanwezig. Hier zijn oeverafzettingen aangetroffen (uiterst siltige klei) 

die op circa 120 cm -Mv overgingen in sterk kleiige komafzettingen. In beide boringen was sprake 

van een dikke (meer dan 60 cm) humushoudende bovengrond, die vanwege de daarin aanwezige 

archeologische indicatoren (houtskool, verbrande leem, fosfaat en aardewerk) is geïnterpreteerd 

als oude woongrond. Het aangetroffen aardewerk betreft een fragment roodbakkend geglazuurd 

aardewerk uit de Nieuwe tijd (vondstnummer 18). Naar beneden toe ging de woongrond via een 

licht grijs bruine AC-horizont over in de licht grijze C-horizont met ijzer- en mangaanvlekken. 
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Synthese
In deelgebied 21 is in de noordelijke helft een oude woongrond aangetroffen. In de zuidelijke helft 

konden de boringen niet doorgezet worden vanwege een aanwezige puinlaag. De diepte van de 

puinlaag correspondeert met de diepte van de onderkant van de oude woongrond, zodat onder 

de puinlaag mogelijk nog de AC-horizont aanwezig is waarin eventuele sporen zichtbaar zijn. Op 

basis van de verzamelde gegevens kunnen uitspraken worden gedaan over aard, datering en gaaf-

heid van de te verwachten archeologische resten. 

Aard: Het deelgebied is langdurig bewoond getuige de oude woongrond en archeologische indica-

toren. Behalve vondsten zijn ook aan bewoning gekoppelde grondsporen te verwachten.

Datering: Gezien de kenmerken van een oude woongrond, kunnen archeologische resten eventu-

eel teruggaan tot de Romeinse tijd. Een datering vanaf de Middeleeuwen is gezien de ligging op de 

stroomgordel van de Afgedamde Maas echter aannemelijker. 

Gaafheid: In de noordelijke helft van het gebied komt een door ophoping ontstane oude woongrond 

voor. Die ophoping dient als buffer tegen diepe bodemverstoring. Het is ook daarom dat verwacht 

wordt dat in het zuidelijk deel ondanks de aangetoonde verstoring, onder de puinlaag nog een deel 

van het oorspronkelijk bodemprofiel bewaard is gebleven, zodat eventuele grondsporen nog lees-

baar zijn. De vondstlaag is in het zuidelijk deel echter volledig verstoord. 

3.3.21 Deelgebied 22 (atlasbladen 8A en B)
Deelgebied 22 ligt aan de Wielstraat 12. Het gebied was in gebruik woonperceel met tuin en zwem-

bad. Bij het booronderzoek zijn 3 boringen gezet (52, 53 en 54). Op basis van het bureauonder-

zoek werd verwacht dat het gebied in de historische kern zou liggen, op de stroomgordel van de 

Afgedamde Maas. Bovendien waren aan weerszijden van het deelgebied al archeologische vind-

plaatsen bekend. Het booronderzoek heeft de verwachting bevestigd. 

In alle boringen is een circa 75 cm dik pakket opgebrachte grond aangetroffen met een wisse-

lende, gevlekte samenstelling. Daaronder bevond zich de natuurlijke bodemopbouw. Van noord 

naar zuid is een verloop aangetroffen van geleidelijk dunner wordende oeverafzettingen (boring 

54 en 53) naar komafzettingen (boring 52). Onder het opgebrachte pakket was de oorspronkelijke 

bouwvoor nog bewaard. Deze was vanwege het afdekkende pakket van zuurstof afgesloten en 

kenmerkte zich daardoor door een gereduceerde grijze kleur (vergelijk met deelgebied 5). Onder 

de circa 25 cm dikke voormalige bouwvoor bevond zich een bruingrijze, met humus aangevulde 

natuurlijke A-horizont. Hierin zijn in alle boringen veel archeologische indicatoren aangetroffen, 

bestaande uit houtskool, verbrande leem en fosfaat. Deze indicatoren zijn kenmerkend voor een 

oude woongrond. In boring 52 is bovendien een fragment grijsbakkend laat middeleeuws aarde-

werk aangetroffen.

Synthese
In deelgebied 22 is van noord naar zuid een duidelijk verloop aangetroffen van oeverafzettingen 

van Afgedamde Maas naar komafzettingen. In het gehele gebied is een oude woongrond aange-
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troffen, die duidt op langdurige bewoning. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen uitspra-

ken worden gedaan over aard, datering en gaafheid van de te verwachten archeologische resten. 

Aard: Het deelgebied is langdurig bewoond getuige de oude woongrond en archeologische indica-

toren. Behalve vondsten zijn ook aan bewoning gekoppelde grondsporen te verwachten. 

Datering: Gezien de ligging in de historische kern en het aangetroffen aardewerk kunnen resten 

vanaf de Middeleeuwen verwacht worden. Gezien de kenmerken van een oude woongrond, 

kunnen archeologische resten eventueel ook teruggaan tot de Romeinse tijd. 

Gaafheid: In het gebied komt een door ophoping ontstane oude woongrond voor, die vervolgens 

wordt afgedekt door een opgebracht pakket. Het archeologisch niveau ligt daardoor op circa 1 

m -Mv, zodat archeologische resten naar verwachting een hoge gaafheid kennen. Uitzondering 

daarop vormt het zwembad, dat vermoedelijk tot in het archeologisch niveau is ingegraven. 

3.3.22 Deelgebied 23 (atlasbladen 7A en B)
Deelgebied 23 ligt aan de Wielstraat 50. Het gebied was in gebruik tuin en gedeeltelijk bebouwd 

met een schuur met omringende verharding. Bij het booronderzoek zijn 4 boringen gezet (48 t/m 

51). Op basis van het bureauonderzoek werd verwacht dat het gebied in de historische kern zou 

liggen en dat tussen 1,5 en 3 m -Mv de stroomgordel van ‘Wijk en Aalburg’ aanwezig zou zijn. 

Deze verwachting is tijdens het veldonderzoek eigenlijk niet bevestigd.

In vrijwel alle boringen is een dunne laag oeverachtige afzettingen aangetroffen (gemiddeld circa 

70 cm) bestaande uit uiterst siltige of zwak zandige klei die gezien de stratigrafische positie en de 

nabijheid van de Afgedamde Maas, vermoedelijk aan die stroomgordel moet worden toegekend. 

Naar beneden gingen de afzettingen geleidelijk over in komafzettingen bestaande uit grijs geredu-

ceerde matig siltige komklei, afgewisseld met veenlagen. Zandige afzettingen van de stroomgordel 

van ‘Wijk en Aalburg’ zijn niet aangetroffen. In boring 49 is op 550 cm -Mv zand aangetroffen, maar 

dit was ruim beneden de veronderstelde diepte van de stroomgordel. De aard van het zand kon niet 

worden vastgesteld, omdat het met het grondwater uit de guts liep. Aanwijzingen die duiden op een 

(bewoonbare) stilstandfase in de sedimentatie zijn in ieder geval niet aangetroffen. Boring 50 kende 

een afwijkende opbouw. Onder de oeverafzettingen werd hier een sterk gevlekt donker grijs pakket 

uiterst siltige, humeuze klei aangetroffen. Behalve plantenresten kwamen in dit pakket ook veel 

schelpenresten voor. Gezien de rommelige aard van het pakket kan het gaan om een door de mens 

veroorzaakte verstoring (vergraving) of om de resten van een dijkdoorbraak. Dit laatste lijkt gezien 

de ligging naast de dijk en het toponiem ‘Wielstraat’ niet onwaarschijnlijk. Het pakket ging op 160 cm 

-Mv abrupt over in de ongestoorde komklei zoals die ook in de overige boringen is aangetroffen. 

Behalve de natuurlijke mate van bodemvorming, bestaande uit een bruingrijze A-horizont via een 

AC-horizont overgaand in de C-horizont, zijn geen bodemkundige aanwijzingen aangetroffen die 

duiden op (langdurig) menselijk gebruik. Een oude woongrond is niet aangetroffen. Ook archeolo-

gische indicatoren zijn slechts in beperkte mate aangetroffen, zeker wanneer dit wordt vergeleken 

met de resultaten uit het vlakbij gelegen deelgebied 24 (zie volgende paragraaf). In boring 49 is 
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in de bouwvoor een fragment grijsbakkend gedraaid aardewerk uit de Late Middeleeuwen en een 

fragment roodbakkend geglazuurd aardewerk uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd aangetroffen 

(vondstnummer 15). Voorts is in boring 50 in de basis van de oeverafzettingen een fragment aar-

dewerk uit de Nieuwe tijd aangetroffen (vondstnummer 16). Het feit dat het in de basis is aange-

troffen vormt een aanwijzing voor de jonge datering van de oeverafzettingen. 

Synthese
In deelgebied 23 is sprake van een dunne laag oeverafzettingen van de Afgedamde Maas, met 

daaronder komafzettingen. In de westelijke hoek van het deelgebied is mogelijk het restant van 

een dijkdoorbraak aangetroffen. Op een diepte van 550 cm -Mv komen zandige afzettingen voor, 

waarvan de oorsprong niet is vastgesteld. Aanwijzingen voor een bewoonbaar niveau zijn hierin 

niet aangetroffen. De bovenste oeverafzettingen vormen zodoende het enige voor bewoning inte-

ressante niveau. Aanwijzingen die duiden op langdurige bewoning zijn echter niet aangetroffen, al 

duidt het aangetroffen aardewerk er wel op dat het gebied in ieder geval sinds de Late Middeleeu-

wen in gebruik is. Op basis van de verzamelde gegevens wordt verondersteld dat het deelgebied 

behoort tot de randzone van de historische kern. Dat betekent dat bewoningssporen niet direct 

worden verwacht, maar dat aan de bewoning gerelateerde activiteiten mogelijk wel hun sporen in 

het gebied hebben achtergelaten.

3.3.23 Deelgebied 24 (atlasbladen 7A en B)
Deelgebied 24 ligt aan de Wielstraat 55. Het gebied was in gebruik als akkerland. Bij het booron-

derzoek zijn 6 boringen gezet (42 t/m 47). Op basis van het bureauonderzoek werd verwacht dat 

in het gebied resten van de historische kern en in de diepere ondergrond de stroomgordel van 

‘Wijk en Aalburg’ aanwezig zouden zijn. Dat laatste bleek slechts gedeeltelijk waar. Twee borin-

gen zijn tot 6 m -Mv doorgezet (42 en 45) en daarbij zijn alleen in boring 45 zandige afzettingen 

aangetroffen die aan een stroomgordel toegekend kunnen worden. De afzettingen zijn echter veel 

dieper aangetroffen (circa 5 m -Mv) dan op basis van het bureauonderzoek verwacht werd. In die 

stroomgordelafzettingen zijn geen aanwijzingen gevonden die er op wijzen dat het niveau (tijdelijk) 

bewoond zou kunnen zijn. In alle overige boringen werden uitsluitend komafzettingen aangetroffen 

bestaande zwak tot matig siltige klei, soms afgewisseld met een veenlaagje. 

In alle boringen is een grijsbruine humushoudende bouwvoor aangetroffen met een gemiddelde 

dikte van 30 cm. Onder de bouwvoor bevond zich een iets grijze nog altijd humushoudende hori-

zont die als A- of AC-horizont is aangemerkt en die geleidelijk overging in de licht bruingrijze 

C-horizont. Deze bevatte ijzer- en mangaanvlekken tot circa 120 cm -Mv, waar de bodem als 

gevolg van het grondwater grijs gereduceerd werd.

Opvallend is dat ondanks de voor bewoning minder geschikte komafzettingen vrij veel archeo-

logische indicatoren zijn aangetroffen. In boringen 42 en 46 werd aardewerk aangetroffen dat 

dateert uit de Late Middeleeuwen B. Het betreft Siegburgs steengoed (boring 42) en grijsbakkend 

gedraaid aardewerk (boring 46). In boringen 43 en 47 werd aardewerk aangetroffen dat in de Late 

Middeleeuwen t/m Nieuwe tijd te dateren is. Daarnaast werden in vrijwel alle boringen fosfaatvlek-

ken waargenomen en in boringen 45 en 46 kwam ook verbrande leem voor. De combinatie van het 
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aangetroffen materiaal doet langdurige bewoning in het gebied vermoeden, die logischerwijs te 

koppelen valt aan de historische bewoningskern aan de Wielstraat.

Synthese
In deelgebied 24 zijn vrijwel uitsluitend kleiige komafzettingen aangetroffen. Desondanks wijzen de 

aangetroffen indicatoren op langdurige bewoning, gekoppeld aan de historische kern aan de Wiel-

straat. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen uitspraken worden gedaan over aard, date-

ring en gaafheid van de te verwachten archeologische resten. 

Aard: De resultaten van het booronderzoek bevestigen de ligging van het deelgebied in de his-

torische kern. Behalve vondsten zijn daarom ook aan bewoning gekoppelde grondsporen te 

verwachten. 

Datering: Gezien de ligging in de historische kern in combinatie met het aangetroffen aardewerk 

worden sporen vanaf de Late Middeleeuwen verwacht. 

Gaafheid: Als gevolg van het jaarlijkse ploegen is de bovenkant van de bodemopbouw in een 

bouwvoor vermengd geraakt. Oppervlakkige resten zullen daardoor verstoord zijn. Onder de bouw-

voor komt echter nog een ongeroerde A/AC-horizont voor. Vanaf dit niveau kunnen grondsporen 

nog goed intact zijn. 



RAAP-RAPPORT 2681
Plangebieden Spijk e.o. te Wijk en Aalburg en Wielstraat e.o. te Veen, gemeente Aalburg. 
Archeologisch bureau- en karterend booronderzoek

61

4 Conclusies en aanbevelingen

4.1 Conclusies
4.1.1 Algemene conclusies
Het onderzoek heeft zich gericht op 24 deelgebieden verspreid over de plangebieden ‘Spijk e.o.’ 

en ‘Wielstraat e.o.’, waar dat op basis van het gemeentelijk archeologiebeleid nodig was. Middels 

het bureauonderzoek is achterhaald dat onderzoek nodig was om verschillende redenen:

 • binnen of nabij een deelgebied zijn reeds archeologisch vindplaatsen bekend en/of;

 • het deelgebied ligt in een historische kern of op een oude woongrond en/of;

 • in het deelgebied zijn afzettingen van een voormalige stroomgordel van de Maas aanwezig die 

potentieel voor bewoning interessant waren. 

De meeste deelgebieden liggen op basis van het bureauonderzoek op een stroomgordel en slechts 

enkele gebieden liggen in een komgebied. Er is in het gebied sprake van drie stroomgordels, 

namelijk die van Wijk en Aalburg op een diepte van 1,5 tot 3 m -Mv (actief van 5590-4820 BP), 

die van Biesheuvel-Hamer 0,5 tot 1,5 m -Mv (actief van 4020-3210 BP) en die van de Afgedamde 

Maas aan het maaiveld (actief van 890-46 BP). Dat het gebied al langdurig interessant was voor 

bewoning blijkt niet alleen uit het relatief grote aantal vindplaatsen van sporen van bewoning uit 

hoofdzakelijk de Romeinse tijd t/m de Late Middeleeuwen, maar ook uit het feit dat in het gebied 

oude woongronden voorkomen, ontstaan door de eeuwenlange ophoping van woonafval. 

Om de resultaten van het bureauonderzoek te toetsen is in de deelgebieden een karterend booron-

derzoek uitgevoerd. Algemeen kan gesteld worden dat de resultaten van het booronderzoek rede-

lijk goed overeenstemmen met hetgeen op basis van het booronderzoek verwacht werd. Overwe-

gend werd tussen 0 en 150 cm -Mv een stroomgordel aangetroffen. Op de plaatsen waar op basis 

van het bureauonderzoek een oude woongrond werd verwacht is deze ook aangetroffen. De onder-

zoeksresultaten hebben echter ook afwijkingen en nieuwe inzichten opgeleverd. Zo is gebleken dat 

de begrenzingen van de stroomgordels zoals deze door Berendsen & Stouthamer zijn vastgesteld 

en op de gemeentelijke archeologiekaart zijn gebruikt, zowel in horizontale als verticale zin kunnen 

afwijken van de werkelijke situatie. Met name in de randzones van de stroomgordels wijken de 

grenzen soms aanzienlijk af van hetgeen op basis van het bureauonderzoek verwacht werd. Ook is 

aangetoond dat er sprake is van een met komklei gevulde geul ten noordoosten van de Rivelstraat 

en Engelsestoof, waar zandige stroomgordelafzettingen verwacht werden. 

Verder is gebleken dat de begrenzing van de historische bewoningskernen een waardevolle toe-

voeging is op de gemeentelijke archeologiekaart, want een goede indicator voor de aanwezigheid 

van sporen van bewoning. Een verklaring hiervoor is dat na de middeleeuwse bedijking van het 

gebied de door de mens zelf aangelegde elementen, zoals dijken en kades, het landschappelijk 
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substraat als het ware ‘overruleden’. Dat heeft geresulteerd in bewoning op plekken waar dat op 

basis van de landschappelijke kenmerken niet direct verwacht zou worden.

Het booronderzoek heeft de grote archeologische potentie van het gebied bevestigd. In 19 van de 

deelgebieden is de verwachte landschappelijke en archeologische context deels of volledig beves-

tigd. Slechts in acht deelgebieden kon op basis van het booronderzoek de verwachting naar bene-

den worden bijgesteld, waarbij in vier van die deelgebieden na afronding van het onderzoek hele-

maal geen archeologische resten meer verwacht worden. In alle overige gebieden zijn tijdens het 

booronderzoek aanwijzingen aangetroffen die de aanwezigheid van bewoningssporen doen ver-

moeden. Meestal gaat het om een combinatie van voor bewoning geschikte landschappelijke ken-

merken in de vorm van oeverafzettingen, met bodemkundige kenmerken die wijzen op langdurige 

bewoning en archeologische indicatoren. In veel gevallen is een zogenaamde ‘oude woongrond’ 

aangetroffen, gedefinieerd als een meer dan 50 cm dikke, gelaagde humushoudende bovengrond 

gemengd met tenminste drie van de volgende archeologische indicatoren: houtskool, verbrande 

leem, (on)verbrand bot, fosfaatvlekken en aardewerk. 

Het aardewerk dat bij het booronderzoek is aangetroffen geeft een goede indicatie van datering van 

de te verwachten archeologische resten. In hoofdzaak is uit de boringen materiaal verzameld dat 

dateert uit de Late Middeleeuwen. Maar ook is aardewerk aangetroffen dat uit de Vroege Middeleeu-

wen kan dateren. Voorst is één fragment Romeins aardewerk aangetroffen. Het materiaal geeft dui-

delijk aan waar het zwaartepunt in de datering van de verwachte bewoningssporen ligt. Toch kunnen 

ook oudere bewoningssporen niet worden uitgesloten. Sommige deelgebieden liggen namelijk op 

stroomgordels die al vanaf het Neolithicum of de Bronstijd voor bewoning beschikbaar waren.

4.1.2 Conclusies per deelgebied
In onderstaande tabel zijn per deelgebied kort de onderzoeksresultaten beschreven en de op basis 

daarvan verwachte archeologische resten. Ook is een kolom opgenomen met de diepte waarop 

(onverstoorde) archeologische resten verwacht worden.

nr. resultaat onderzoek conclusie 
te verwachten archeologie

diepte 
onverstoord 

1+2 oeverafzettingen met een oude 
woongrond

bewoningssporen vanaf de Romeinse tijd, 
vooral van de Vroege Middeleeuwen

30 cm -Mv 

3 oeverafzettingen met uitloper van een 
oude woongrond

bewoningssporen vanaf de Middeleeuwen 30 cm -Mv  

4 twee niveaus met oeverafzettingen (Afge-
damde Maas en Biesheuvel-Hamer), op 
beide niveaus archeologische indicatoren

bewoningssporen op 2 niveaus uit respectieve-
lijk de Late Middeleeuwen en de periode Brons-
tijd t/m Vroege Middeleeuwen

0 cm -Mv respectieve-
lijk ca. 40 cm -Mv 

5 stroomgordelafzettingen van Biesheu-
vel-Hamer, een deel is verstoord, geen 
archeologische indicatoren.

gezien de landschappelijke ligging mogelijk 
sporen van randactiviteiten gekoppeld aan 
bewoning in deelgebied 4

20-60 cm -Mv 

6 grotendeels verstoorde komafzettingen, 
in het uiterste oosten met een uitloper 
van de oude woongrond

in onverstoorde oostelijke strook, mogelijk 
sporen van randactiviteiten gekoppeld aan de 
historische kern in het noorden

- n.v.t. in verstoorde deel
- 100 cm -Mv in onver-

stoorde deel

Tabel 9. Overzicht van de onderzoeksconclusies per deelgebied.



RAAP-RAPPORT 2681
Plangebieden Spijk e.o. te Wijk en Aalburg en Wielstraat e.o. te Veen, gemeente Aalburg. 
Archeologisch bureau- en karterend booronderzoek

63

nr. resultaat onderzoek conclusie 
te verwachten archeologie

diepte 
onverstoord 

7 verbruinde stroomgordel, afgedekt door 
klei van de Sint-Elisabethsvloed, met 
archeologisch indicatoren.

bewoningssporen vanaf de Bronstijd, vooral de 
Middeleeuwen

45 - 60 cm -Mv 

8 verloop van oeverafzettingen met oude 
woongrond in het noorden naar komaf-
zettingen in het zuiden

in de noordoostelijke helft: bewoningssporen 
vanaf de Bronstijd, vooral de Middeleeuwen

30 cm -Mv 

9 overgang oever- naar komafzettingen, 
geen archeologische indicatoren

geen n.v.t.

10 dunne laag oeverafzettingen met een 
oude woongrond, in een groot deel van 
het deelgebied afgegraven tot net onder 
de woonlaag.

bewoningssporen vanaf de Vroege Middeleeu-
wen, mogelijk is een grondspoor aangeboord

60 cm -Mv

11 dunne laag oeverafzettingen met een 
oude woongrond

bewoningssporen vanaf de Middeleeuwen 30 - 50 cm -Mv

12+13 oeverafzettingen met een oude 
woongrond

bewoningssporen vanaf de Vroege Middeleeu-
wen, mogelijk is een grondspoor aangeboord

35 cm -Mv 

14 twee niveaus met oeverafzettingen 
(Afgedamde Maas en Biesheuvel-
Hamer), op beide niveaus archeologi-
sche indicatoren

bewoningssporen op 2 niveaus uit respectievelijk 
de Late Middeleeuwen en de periode Bronstijd t/m 
Vroege Middeleeuwen, vooral de Romeinse tijd

0 cm -Mv respectieve-
lijk ca. 130 cm -Mv

15 komafzettingen, geen archeologische 
indicatoren

geen, met uitzondering van het dijklichaam dat 
onderdeel is van de historische lintbebouwing

0 cm -Mv

16 oeverafzettingen met in het zuide-
lijk deel een duidelijke hogere ligging, 
hierop ook archeologische indicatoren.

in het zuidelijke kwart: bewoningssporen vanaf 
de Vroege Middeleeuwen, in het overige deel 
mogelijk sporen van randactiviteiten.

25 cm -Mv

17 grotendeels in een met klei en veen 
opgevulde geul, westelijk deel op de 
overgang naar een stroomgordel, geen 
archeologische indicatoren

geen n.v.t.

18 oever- op komafzettingen, gelegen in 
een lage geul, geen duidelijke archeolo-
gisch indicatoren

geen n.v.t.

19 verloop van oeverafzettingen met oude 
woongrond in het noorden naar komaf-
zettingen in het zuiden

bewoningssporen vanaf de Bronstijd, vooral 
van de Middeleeuwen, naar het zuiden toe 
afnemende verwachting

35 cm -Mv

20 overgang oever- naar komafzettingen, 
geen archeologische indicatoren

geen n.v.t.

21 oeverafzettingen met een oude woon-
grond, in de zuidelijke helft verstoord tot 
net onder de woonlaag

bewoningssporen vanaf de Romeinse tijd, 
vooral van de Middeleeuwen

40 - 60 cm -Mv

22 verloop van oeverafzettingen in het noor-
den naar komafzettingen in het zuiden, 
overal echter met een oude woongrond, 
afgedekt door een ophogingspakket

bewoningssporen vanaf de Romeinse tijd, 
vooral van de Middeleeuwen

100 cm -Mv

23 dunne laag oeverafzettingen op kom-
afzettingen, in het westen mogelijk een 
restant van een dijkdoorbraak, geen 
duidelijke archeologisch indicatoren

mogelijk sporen van randactiviteiten gekoppeld 
aan bewoning in het oosten (deelgebied 24)

40 cm -Mv

24 komafzettingen, maar desondanks met 
een oude woongrond met veel archeolo-
gische indicatoren

bewoningssporen vanaf de Late Middeleeuwen 25 - 45 cm -Mv

Tabel 9 (vervolg). Overzicht van de onderzoeksconclusies per deelgebied.
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4.2 Aanbevelingen
Op basis van het uitgevoerde onderzoek is aangetoond dat in deelgebieden 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 (dijklichaam), 16 (zuidelijk deel), 19, 21, 22 en 24 bewoningssporen worden ver-

wacht. Indien bodemingrepen hier dieper gaan dan de diepte van het aangegeven onverstoorde 

niveau, zal verstoring van de verwachte archeologische resten plaats vinden. Om dit te voorko-

men wordt geadviseerd de plannen zodanig aan te passen dat verstoring wordt voorkomen. Dat 

kan door graafwerkzaamheden te beperken tot de aangegeven dieptes, of door te zoeken naar 

mogelijkheden voor archeologievriendelijk bouwen. Indien dit niet mogelijk is wordt aanvullend 

onderzoek nodig geacht. Daarvoor bestaan meerdere mogelijkheden. Zo kan gedacht worden aan 

een waarderend proefsleuvenonderzoek om meer inzicht te krijgen in de aard, datering, omvang 

en mate van behoudenswaardigheid van de archeologische resten. Gezien de beperkte omvang 

van de deelgebieden kan er aangedacht worden de proefsleuven aan te leggen ter plaatse van 

het toekomstige bouwvlak en bij het aantreffen van behoudenswaardige resten wellicht direct uit 

te breiden tot de omvang van de toekomstige verstoring (bouwvlak). Een andere optie is om een 

archeologische begeleiding uit te voeren van de ontgraving van de geplande bouwvlakken. Gead-

viseerd wordt om per deellocatie een zo gedetailleerd mogelijke afweging te maken over de te 

nemen vervolgstappen in relatie tot de geplande ontwikkelingen en het daarbij horende RO-traject 

en tijdspad. Op deze wijze kan maatwerk worden geleverd en de meest efficiënte strategie worden 

gekozen.

In deelgebieden 5, 6, 16 (noordelijk deel) en 23 worden sporen van randactiviteiten verwacht, 

gekoppeld aan de historische bewoning. Geadviseerd wordt ook hier te streven naar behoud. 

Indien dit niet mogelijk is wordt de gemeente geadviseerd een maatschappelijke afweging te 

maken over nut en noodzaak van eventueel verder onderzoek. Dit omdat de verwachte dichtheid 

van dergelijke sporen lager is dan bij bewoningssporen. Indien onderzoek nodig wordt geacht, 

wordt geadviseerd dit te laten bestaan uit een karterend proefsleuvenonderzoek, dat bovenal ten 

doel heeft vast te stellen of de verwachte sporen daadwerkelijk aanwezig zijn en zo ja, om inzicht 

te geven in de aard, datering, omvang en mate van behoudenswaardigheid daarvan.

In deelgebieden 9, 17, 18 en 20 worden geen archeologische resten meer verwacht. RAAP 

ziet hier vanuit archeologisch oogpunt geen restricties meer ten aanzien van de geplande 

ontwikkelingen. 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen

Figuur 1. Ligging projectgebieden (rood). Inzet: ligging in Nederland (grijs).

Figuur 2.  Overzicht van de (fossiele) beddinggordels in de ondergrond van plangebieden ‘Spijk 

e.o.’ en ‘Wielstraat e.o.’. Naar: Berendsen & Stouthamer, 2001; Smit, Bekius & Hesse-

link, 2003; www.ahn.nl.

Figuur 3.  Uitsnede van de bodemkaart (Staring Centrum & Stiboka, 1990), met daarop de plan-

gebieden in rood.

Figuur 4.  Uitsnede van de archeologische beleidskaart met daarop de vindplaats- en onderzoek-

gegevens (geactualiseerd uit ARCHIS).

Figuur 5.  Uitsnede van de historische kaart (Bonneblad) van omstreeks 1900 (bron: ARCHIS2).

Figuur 6.  Uitsnede van de cultuurhistoriekaart.

Figuur 7.  Projectie van de deelgebieden op een uitsnede van het AHN (bron: www.ahn.nl).

Figuur 8.  Weergave van de geplande nieuwbouw (paars).

Figuur 9.  Foto van het fragment terra sigillata, aangetroffen in boring 74.

Tabel 1.  Locatiegegevens per deelgebied.

Tabel 2. Geologische en archeologische tijdschaal.

Tabel 3. Landschappelijke context per deelgebied.

 1 Geomorfologische kaart (digitale versie, geraadpleegd via http://archis2.archis.nl/

archisii/html/index.html)

 2 Paleogeografische kaart (Berendsen & Stouthamer, 2001)

 3 Bodemkaart blad 44 Oost (Staring Centrum & Stiboka, 1990)

Tabel 4.  Overzicht van de bekende archeologische monumenten en vindplaatsen in en rond 

de plangebieden A (Spijk) en B (Wielstraat). Amateurvindplaatsnummers conform de 

gemeentelijke archeologiekaart.

Tabel 5.  Overzicht van eerder archeologisch onderzoek in en rond het plangebied.

Tabel 6.  Archeologische waarde en daaraan gekoppelde vrijstellingsgrenzen (diepte en 

omvang) per deelgebied, afgezet tegen de oppervlakte per deelgebied.

Tabel 7.  Overzicht per deelgebied van het huidig landgebruik en de invloed op de 

bodemgaafheid.

Tabel 8.  Gespecificeerde archeologische verwachting per deelgebied.

Tabel 9.  Overzicht van de onderzoeksconclusies per deelgebied.

Bijlage 1.  Boorbeschrijvingen (inclusief kolomprofiel).

Bijlage 2.  Atlas van de resultaten van het karterend booronderzoek.

Bijlage 3.  Vondstlijst.



RAAP-RAPPORT 2681
Plangebieden Spijk e.o. te Wijk en Aalburg en Wielstraat e.o. te Veen, gemeente Aalburg. 
Archeologisch bureau- en karterend booronderzoek

68



RAAP-RAPPORT 2681
Plangebieden Spijk e.o. te Wijk en Aalburg en Wielstraat e.o. te Veen, gemeente Aalburg. 
Archeologisch bureau- en karterend booronderzoek

69

Bijlage 1.  Boorbeschrijvingen 
    (inclusief kolomprofiel)
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boring: AALSP-1
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.305,90, Y: 419.757,22, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,51, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
Plangebied 8

0 cm -Mv / 1,51 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,21 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment aardewerk

40 cm -Mv / 1,11 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,91 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

130 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 170 cm -Mv / 0,19 m -NAP

boring: AALSP-2
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.302,84, Y: 419.729,14, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,42, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
Plangebied 8

0 cm -Mv / 1,42 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,12 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 1,02 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

160 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, enkele zandlagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijs, veel dunne klei- en zandlagen, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,58 m -NAP
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boring: AALSP-3
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.327,95, Y: 419.730,64, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,43, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
Plangebied 8

0 cm -Mv / 1,43 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,13 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 1,03 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,07 m -NAP

boring: AALSP-4
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.333,94, Y: 419.762,70, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,37, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
Plangebied 8

0 cm -Mv / 1,37 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: oude woongrond

45 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment aardewerk, vlekken fosfaat, enkel fragment 
bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: vlekken fosfaat

110 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dunne zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,43 m -NAP
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boring: AALSP-5
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.205,57, Y: 419.749,11, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,67, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 9

0 cm -Mv / 1,67 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,37 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 1,02 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,87 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

130 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

160 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,33 m -NAP

boring: AALSP-6
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.198,40, Y: 419.729,86, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,42, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 9

0 cm -Mv / 1,42 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 1,17 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 0,87 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

135 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 160 cm -Mv / 0,18 m -NAP
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boring: AALSP-7
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.196,21, Y: 419.711,53, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,49, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 9

0 cm -Mv / 1,49 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 1,14 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: spikkel steenkoolslik

55 cm -Mv / 0,94 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,01 m -NAP

boring: AALSP-8
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.704,27, Y: 419.968,21, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,30, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 19

0 cm -Mv / 2,30 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 1,90 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment onverbrand bot, enkel fragment aardewerk, 
lichte zweem fosfaat, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 1,60 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, vlekken fosfaat

140 cm -Mv / 0,90 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Archeologie: lichte zweem fosfaat

170 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,50 m +NAP
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boring: AALSP-9
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.709,84, Y: 419.978,83, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,70, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 19

0 cm -Mv / 2,70 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,35 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 2,00 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 1,70 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 1,45 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,90 m +NAP

boring: AALSP-10
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.707,42, Y: 419.958,76, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,34, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 19

0 cm -Mv / 2,34 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 1,99 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, lichte zweem fosfaat, enkel fragment bouwpuin 
(onbepaald)

60 cm -Mv / 1,74 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool

100 cm -Mv / 1,34 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 1,14 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

135 cm -Mv / 0,99 m +NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,84 m +NAP
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boring: AALSP-11
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.733,01, Y: 419.950,08, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,32, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 19

0 cm -Mv / 2,32 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment onverbrand bot, enkel fragment aardewerk, 
enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: oude woongrond

30 cm -Mv / 2,02 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment onverbrand bot, enkel fragment bouwpuin 
(onbepaald)

70 cm -Mv / 1,62 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 1,32 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,32 m +NAP

boring: AALSP-12
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.717,37, Y: 419.937,25, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,21, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 19

0 cm -Mv / 2,21 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,91 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont

80 cm -Mv / 1,41 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

135 cm -Mv / 0,86 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,71 m +NAP
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boring: AALSP-14
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.523,37, Y: 420.076,10, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,07, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 4

0 cm -Mv / 2,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment aardewerk, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig grof, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Stroomgordel afgedamde Maas? of OP vanuit sloot?

55 cm -Mv / 1,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, vlekken fosfaat

70 cm -Mv / 1,37 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

160 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

180 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: Stroomgordel Biesheuvel

185 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, uiterst fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,07 m +NAP

boring: AALSP-15
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.555,15, Y: 420.084,56, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,17, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 4

0 cm -Mv / 2,17 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 1,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, fragmenten onverbrand bot, lichte zweem fosfaat, veel 
fragmenten bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 1,47 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, lichte zweem fosfaat

180 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 290 cm -Mv / 0,73 m -NAP
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boring: AALSP-16
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.528,08, Y: 420.102,48, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,09, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 4

0 cm -Mv / 2,09 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 1,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 1,49 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, lichte zweem fosfaat

80 cm -Mv / 1,29 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

100 cm -Mv / 1,09 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

150 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

180 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,09 m +NAP

boring: AALSP-17
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.479,17, Y: 420.088,42, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,00, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 2,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

45 cm -Mv / 1,55 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, donkerblauwgrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: lichte zweem fosfaat, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: "verblauwd"

90 cm -Mv / 1,10 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, sterk grindig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: AC-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: "verblauwd". Gevlekt

120 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, matig grof, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

145 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, groengrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

190 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 270 cm -Mv / 0,70 m -NAP
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boring: AALSP-18
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.443,70, Y: 420.073,55, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,71, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 1,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: bruingrijs gevlekt

60 cm -Mv / 1,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

165 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,09 m -NAP

boring: AALSP-19
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.459,16, Y: 420.052,01, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,48, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 1,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: bruingrijs gevlekt

50 cm -Mv / 0,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

150 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 170 cm -Mv / 0,22 m -NAP
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boring: AALSP-20
beschrijver: RE, datum: 18-2-2013, X: 136.492,76, Y: 420.053,35, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,76, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 1,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 1,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

280 cm -Mv / 1,04 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,24 m -NAP
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boring: AALSP-21
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 135.904,70, Y: 419.978,49, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,32, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 17

0 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, paarsgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: stol

70 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont

120 cm -Mv / 1,52 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veel dunne kleilagen, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

170 cm -Mv / 2,02 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, enkele humuslagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 500 cm -Mv / 5,32 m -NAP
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boring: AALSP-22
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 135.884,55, Y: 420.004,72, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,60, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 17

0 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

25 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, veen- en kleibrokken
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: menglaag

50 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig grindig, grijs, zandbrokken
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veel dunne kleilagen, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

200 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, enkele humuslagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

210 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, enkele humuslagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,40 m -NAP
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boring: AALSP-23
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 135.867,70, Y: 420.017,08, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,73, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 17

0 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

25 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: jonge overspoelingslaag?

110 cm -Mv / 0,37 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, grijs
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,27 m -NAP

boring: AALSP-24
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 135.842,90, Y: 420.045,08, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,74, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 17

0 cm -Mv / 0,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 40 cm -Mv / 0,34 m +NAP
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boring: AALSP-25
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 135.856,16, Y: 419.986,17, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,35, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 17

0 cm -Mv / 1,35 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, grijsbruin, kleibrokken, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 1,00 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruin, zandbrokken, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: donkere kleur vermoedelijk gevolg van neerslag vanwege stagnatie op onderliggende kleilaag

100 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele humuslagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

170 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, enkele humuslagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

240 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, enkele humuslagen, veel bladeren, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

270 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, enkele humuslagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

280 cm -Mv / 1,45 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

290 cm -Mv / 1,55 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 400 cm -Mv / 2,65 m -NAP
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boring: AALSP-26
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 135.876,13, Y: 419.953,66, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,36, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 17

0 cm -Mv / 1,36 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,06 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, roodgrijs, zand- en kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen

80 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: kachelslik, erg vies

95 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: viezig

125 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dunne kleilagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

140 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

150 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele humuslagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

170 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,64 m -NAP

boring: AALSP-27
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 135.827,47, Y: 420.014,54, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,99, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 17

0 cm -Mv / 0,99 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

160 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

180 cm -Mv / 0,81 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

185 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, veel dunne humuslagen, schelpengruis, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,01 m -NAP
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boring: AALSP-28
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 135.772,08, Y: 420.229,41, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,39, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 18

0 cm -Mv / 1,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

20 cm -Mv / 1,19 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak grindig, grijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,89 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont

70 cm -Mv / 0,69 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

180 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 400 cm -Mv / 2,61 m -NAP
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boring: AALSP-29
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 135.796,32, Y: 420.217,58, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,03, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 18

0 cm -Mv / 1,03 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

15 cm -Mv / 0,88 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: kachelslak

70 cm -Mv / 0,33 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,13 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 2,97 m -NAP



RAAP-RAPPORT 2681
Plangebieden Spijk e.o. te Wijk en Aalburg en Wielstraat e.o. te Veen, gemeente Aalburg. 
Archeologisch bureau- en karterend booronderzoek

87

boring: AALSP-30
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 135.801,19, Y: 420.230,46, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,95, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 18

0 cm -Mv / 0,95 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: AC-horizont
Opmerking: vlekkerig

40 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

50 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

85 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

210 cm -Mv / 1,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,05 m -NAP

boring: AALSP-31
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 136.272,53, Y: 420.667,63, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,49, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 16

0 cm -Mv / 1,49 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment aardewerk

35 cm -Mv / 1,14 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

45 cm -Mv / 1,04 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

130 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,01 m -NAP
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boring: AALSP-32
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 136.245,78, Y: 420.659,70, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,29, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 16

0 cm -Mv / 1,29 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment aardewerk
Opmerking: gevlekt

25 cm -Mv / 1,04 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

130 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,21 m -NAP

boring: AALSP-33
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 136.244,77, Y: 420.697,24, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,31, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 16

0 cm -Mv / 1,31 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ondoordringbaar. stol/asfalt

 Einde boring op 10 cm -Mv / 1,21 m +NAP

boring: AALSP-34
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 136.274,26, Y: 420.708,43, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,49, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 16

0 cm -Mv / 1,49 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,19 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,99 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 0,74 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

85 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

130 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,01 m -NAP

boring: AALSP-35
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 136.219,66, Y: 420.717,10, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,16, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 16

0 cm -Mv / 1,16 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ondoordringbaar. stol/asfalt

 Einde boring op 10 cm -Mv / 1,06 m +NAP
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boring: AALSP-36
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 136.241,30, Y: 420.730,20, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,24, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 16

0 cm -Mv / 1,24 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: funderingszand voor de verharding

30 cm -Mv / 0,94 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 0,84 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

45 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv / 0,74 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, grijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

60 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

90 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele zandlagen, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,26 m -NAP

boring: AALSP-37
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 136.219,08, Y: 420.770,91, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,21, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 16

0 cm -Mv / 1,21 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 0,91 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

45 cm -Mv / 0,76 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv / 0,71 m +NAP
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

60 cm -Mv / 0,61 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

105 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele leemlagen, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 190 cm -Mv / 0,69 m -NAP
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boring: AALSP-38
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 136.202,65, Y: 420.850,87, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,87, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 16

0 cm -Mv / 0,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont

40 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

105 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele leemlagen, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,13 m -NAP

boring: AALSP-39
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 136.223,98, Y: 420.832,21, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,00, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 16

0 cm -Mv / 1,00 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont

40 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

140 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 170 cm -Mv / 0,70 m -NAP

boring: AALSP-40
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 136.272,24, Y: 420.849,59, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,97, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 16

0 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont

25 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont

40 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,23 m -NAP
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boring: AALSP-41
beschrijver: RE, datum: 19-2-2013, X: 136.301,05, Y: 420.674,68, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,32, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: plangebied 16

0 cm -Mv / 1,32 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 1,07 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

50 cm -Mv / 0,82 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,32 m +NAP
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boring: AALSP-42
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 134.376,77, Y: 421.083,39, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,12, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 24

0 cm -Mv / 1,12 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,82 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: steenkoolslik, porselein

40 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

80 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

170 cm -Mv / 0,58 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, enkele veenlagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: enkele dikke veenlagen

300 cm -Mv / 1,88 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

490 cm -Mv / 3,78 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, enkele veenlagen, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: enkele dunne veenlagen

 Einde boring op 600 cm -Mv / 4,88 m -NAP
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boring: AALSP-43
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 134.405,01, Y: 421.083,70, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,97, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 24

0 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

70 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

140 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,53 m -NAP

boring: AALSP-44
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 134.430,64, Y: 421.084,13, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,82, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 24

0 cm -Mv / 0,82 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

70 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

120 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 0,58 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, enkele veenlagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: enkele dikke veenlagen

 Einde boring op 170 cm -Mv / 0,88 m -NAP
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boring: AALSP-45
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 134.446,73, Y: 421.053,69, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,82, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 24

0 cm -Mv / 0,82 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 0,17 m +NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

120 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele veenlagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: enkele dikke veenlagen

200 cm -Mv / 1,18 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 1,98 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

390 cm -Mv / 3,08 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

480 cm -Mv / 3,98 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele kleilagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

490 cm -Mv / 4,08 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

550 cm -Mv / 4,68 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 600 cm -Mv / 5,18 m -NAP
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boring: AALSP-46
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 134.421,00, Y: 421.054,23, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,97, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 24

0 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: veel fragmenten aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: vlekken fosfaat, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt, grondspoor

80 cm -Mv / 0,17 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

110 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

140 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,53 m -NAP

boring: AALSP-47
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 134.394,99, Y: 421.052,08, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,91, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 24

0 cm -Mv / 0,91 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: veel fragmenten aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: vlekken fosfaat
Opmerking: gevlekt

70 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 0,01 m +NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,59 m -NAP

boring: AALSP-48
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 134.315,00, Y: 421.111,14, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,82, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 23

0 cm -Mv / 0,82 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, matig grindig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt

45 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

65 cm -Mv / 0,17 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, enkele veenlagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 160 cm -Mv / 0,78 m -NAP
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boring: AALSP-49
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 134.289,68, Y: 421.115,60, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,84, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 23

0 cm -Mv / 0,84 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten aardewerk, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

120 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veel dikke kleilagen, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 1,26 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 1,86 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

550 cm -Mv / 4,66 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: bedding? rivierduin? dekzand? valt uit de boor. vrij goed gesorteerd.

 Einde boring op 600 cm -Mv / 5,16 m -NAP
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boring: AALSP-50
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 134.261,89, Y: 421.113,07, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,68, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 23

0 cm -Mv / 0,68 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten aardewerk, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen, aardewerk

85 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, schelpfragment, veel plantenresten, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: gevlekt. Natuurlijk of verstoord?

160 cm -Mv / 0,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, enkele veenlagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 180 cm -Mv / 1,12 m -NAP

boring: AALSP-51
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 134.286,55, Y: 421.135,64, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,86, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 23

0 cm -Mv / 0,86 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt

40 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: steenkoolslik

55 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, enkele veenlagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: enkele dunne veenlagen

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,14 m -NAP
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boring: AALSP-52
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 134.928,10, Y: 421.178,74, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,91, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 22

0 cm -Mv / 1,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt

15 cm -Mv / 1,76 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 1,41 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 1,21 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: oude bouwvoor?

95 cm -Mv / 0,96 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem, enkel fragment aardewerk, lichte zweem fosfaat

115 cm -Mv / 0,76 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Archeologie: veel vlekken fosfaat

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,41 m +NAP

boring: AALSP-53
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 134.943,86, Y: 421.190,63, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,78, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 22

0 cm -Mv / 1,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt

5 cm -Mv / 1,73 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk grindig, grijsbruin, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

65 cm -Mv / 1,13 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,98 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, veel vlekken fosfaat, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: oude bouwvoor?

100 cm -Mv / 0,78 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, lichte zweem fosfaat, enkel fragment bouwpuin 
(onbepaald)

130 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: veel vlekken fosfaat

170 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Archeologie: veel vlekken fosfaat

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,22 m -NAP
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boring: AALSP-54
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 134.933,18, Y: 421.211,90, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,69, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 22

0 cm -Mv / 1,69 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig grindig, grijsbruin, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,39 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkele spikkel houtskool, lichte zweem fosfaat, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 1,09 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, veel vlekken fosfaat, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt

75 cm -Mv / 0,94 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, vlekken fosfaat, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: oude bouwvoor?

100 cm -Mv / 0,69 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten verbrande klei/leem, veel vlekken fosfaat, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,11 m -NAP

boring: AALSP-55
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 135.196,52, Y: 421.374,63, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,13, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 21

0 cm -Mv / 2,13 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 1,78 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 1,53 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: puinlaag
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 70 cm -Mv / 1,43 m +NAP

boring: AALSP-56
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 135.194,46, Y: 421.402,58, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,97, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 21

0 cm -Mv / 1,97 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 1,57 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: oude woongrond

65 cm -Mv / 1,32 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: vlekken fosfaat

85 cm -Mv / 1,12 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

120 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

 Einde boring op 0 cm -Mv / 1,97 m +NAP
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boring: AALSP-57
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 135.143,44, Y: 421.369,19, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,93, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 21

0 cm -Mv / 1,93 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 1,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 1,48 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: puinlaag
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 50 cm -Mv / 1,43 m +NAP

boring: AALSP-58
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 135.165,15, Y: 421.410,09, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,33, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 21

0 cm -Mv / 2,33 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkel fragment onverbrand bot, enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 1,73 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment onverbrand bot, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: oude woongrond

80 cm -Mv / 1,53 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, lichte zweem fosfaat, enkel fragment bouwpuin 
(onbepaald)

120 cm -Mv / 1,13 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,83 m +NAP

boring: AALSP-59
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 136.061,21, Y: 420.046,02, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,29, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 7

0 cm -Mv / 2,29 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 2,14 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: steenkoolslik

55 cm -Mv / 1,74 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AB-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

90 cm -Mv / 1,39 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: BC-horizont

115 cm -Mv / 1,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

120 cm -Mv / 1,09 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,89 m +NAP
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boring: AALSP-60
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 136.063,44, Y: 420.074,20, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,47, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 7

0 cm -Mv / 2,47 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 2,07 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 1,87 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AB-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment aardewerk

95 cm -Mv / 1,52 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, bruin, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: BC-horizont

110 cm -Mv / 1,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

120 cm -Mv / 1,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 1,07 m +NAP

boring: AALSP-61
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 136.044,78, Y: 420.078,07, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,13, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 7

0 cm -Mv / 2,13 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 1,93 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 1,68 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AB-horizont

70 cm -Mv / 1,43 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, bruin, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: BC-horizont

90 cm -Mv / 1,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,93 m +NAP

boring: AALSP-62
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 136.137,17, Y: 419.958,39, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,56, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 6

0 cm -Mv / 1,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,26 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, rood, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: puinlaag
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 50 cm -Mv / 1,06 m +NAP



RAAP-RAPPORT 2681
Plangebieden Spijk e.o. te Wijk en Aalburg en Wielstraat e.o. te Veen, gemeente Aalburg. 
Archeologisch bureau- en karterend booronderzoek

102

boring: AALSP-63
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 136.157,31, Y: 419.934,45, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,45, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 6

0 cm -Mv / 1,45 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 1,05 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, blauwgrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerblauwgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

160 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 190 cm -Mv / 0,45 m -NAP

boring: AALSP-64
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 136.171,02, Y: 419.955,71, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,52, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Veen, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 6

0 cm -Mv / 1,52 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, grijsbruin, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,22 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, blauwgrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

85 cm -Mv / 0,67 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, blauwgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: oude bouwvoor

100 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

125 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

145 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,48 m -NAP
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boring: AALSP-65
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 136.132,56, Y: 419.922,83, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,42, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 20

0 cm -Mv / 1,42 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,12 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, blauwgrijs, zandbrokken
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, blauwgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont

100 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtblauwgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

150 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 190 cm -Mv / 0,48 m -NAP

boring: AALSP-66
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 136.123,94, Y: 419.909,61, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,57, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 20

0 cm -Mv / 1,57 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 1,12 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerblauwgrijs
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,87 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerblauwgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,67 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtblauwgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

150 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 170 cm -Mv / 0,13 m -NAP



RAAP-RAPPORT 2681
Plangebieden Spijk e.o. te Wijk en Aalburg en Wielstraat e.o. te Veen, gemeente Aalburg. 
Archeologisch bureau- en karterend booronderzoek

104

boring: AALSP-67
beschrijver: RE, datum: 20-2-2013, X: 136.084,93, Y: 419.904,23, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,19, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 20

0 cm -Mv / 1,19 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruin, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtblauwgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

115 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 0,11 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,31 m -NAP

boring: AALSP-68
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 136.859,22, Y: 419.694,30, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,92, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 3

0 cm -Mv / 1,92 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,62 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 1,37 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont

70 cm -Mv / 1,22 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

120 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,42 m +NAP
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boring: AALSP-69
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 136.831,55, Y: 419.713,19, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,88, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 3

0 cm -Mv / 1,88 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,58 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 1,33 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont

65 cm -Mv / 1,23 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

80 cm -Mv / 1,08 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

110 cm -Mv / 0,78 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruin, zeer fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

130 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, enkele kleilagen, zeer fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: enkele dunne kleilagen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,38 m +NAP

boring: AALSP-70
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 136.865,05, Y: 419.739,61, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,84, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 3

0 cm -Mv / 1,84 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 1,59 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 1,44 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont

55 cm -Mv / 1,29 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 1,14 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruin, zeer fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

120 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, enkele kleilagen, zeer fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: enkele dunne kleilagen

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,44 m +NAP
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boring: AALSP-71
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 136.963,84, Y: 419.706,77, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,85, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 1

0 cm -Mv / 1,85 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,55 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment onverbrand bot, lichte zweem fosfaat, enkel 
fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, vlekken fosfaat

80 cm -Mv / 1,05 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: vlekken fosfaat

100 cm -Mv / 0,85 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, zeer fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

140 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, zeer fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

160 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 170 cm -Mv / 0,15 m +NAP

boring: AALSP-72
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 137.004,11, Y: 419.710,64, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,33, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 1

0 cm -Mv / 2,33 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten aardewerk, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 2,03 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 1,83 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem, enkel fragment onverbrand bot, fragmenten aardewerk, vlekken 
fosfaat

80 cm -Mv / 1,53 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, vlekken fosfaat

100 cm -Mv / 1,33 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: vlekken fosfaat

120 cm -Mv / 1,13 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

140 cm -Mv / 0,93 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,53 m +NAP



RAAP-RAPPORT 2681
Plangebieden Spijk e.o. te Wijk en Aalburg en Wielstraat e.o. te Veen, gemeente Aalburg. 
Archeologisch bureau- en karterend booronderzoek

107

boring: AALSP-73
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 136.987,28, Y: 419.728,72, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,88, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 1

0 cm -Mv / 1,88 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten aardewerk, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,58 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem, enkel fragment aardewerk, lichte zweem fosfaat

70 cm -Mv / 1,18 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, vlekken fosfaat

100 cm -Mv / 0,88 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

130 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,08 m +NAP

boring: AALSP-74
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 137.157,07, Y: 419.713,55, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,56, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 14

0 cm -Mv / 2,56 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten aardewerk, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 2,26 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin 
(onbepaald)

50 cm -Mv / 2,06 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem, enkel fragment onverbrand bot

80 cm -Mv / 1,76 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, vlekken fosfaat

100 cm -Mv / 1,56 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: vlekken fosfaat

130 cm -Mv / 1,26 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: veel vlekken fosfaat
Opmerking: afgedekte A-horizont in Biesheuvel-Hamer?

170 cm -Mv / 0,86 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment aardewerk, veel vlekken fosfaat

180 cm -Mv / 0,76 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: veel vlekken fosfaat
Opmerking: enkele dikke zandlagen

220 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: vlekken fosfaat

240 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 250 cm -Mv / 0,06 m +NAP
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boring: AALSP-75
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 137.150,09, Y: 419.703,02, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,49, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 14

0 cm -Mv / 2,49 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 1,99 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, fragmenten aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 1,69 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, vlekken fosfaat

100 cm -Mv / 1,49 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: vlekken fosfaat

120 cm -Mv / 1,29 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: veel vlekken fosfaat
Opmerking: afgedekte A-horizont in Biesheuvel-Hamer?

170 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: veel vlekken fosfaat

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,49 m +NAP

boring: AALSP-76
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 137.155,84, Y: 419.688,14, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,54, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 14

0 cm -Mv / 2,54 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 2,04 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, fragmenten aardewerk, lichte zweem fosfaat, enkel 
fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 1,74 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, vlekken fosfaat

95 cm -Mv / 1,59 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: vlekken fosfaat

130 cm -Mv / 1,24 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, volledig gereduceerd
Archeologie: lichte zweem fosfaat
Opmerking: afgedekte A-horizont in Biesheuvel-Hamer?

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,04 m +NAP
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boring: AALSP-77
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 136.931,08, Y: 419.886,76, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,97, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 15

0 cm -Mv / 1,97 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

15 cm -Mv / 1,82 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,67 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 1,27 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 170 cm -Mv / 0,27 m +NAP

boring: AALSP-78
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 136.955,41, Y: 419.903,67, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,41, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 15

0 cm -Mv / 2,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 2,21 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, grijs
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 1,86 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 1,66 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem

100 cm -Mv / 1,41 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Mn-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,61 m +NAP
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boring: AALSP-79
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 136.978,80, Y: 419.921,22, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 3,49, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 15

0 cm -Mv / 3,49 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: dijklichaam

15 cm -Mv / 3,34 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: lichte zweem fosfaat
Opmerking: dijklichaam

50 cm -Mv / 2,99 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: dijklichaam

90 cm -Mv / 2,59 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat
Opmerking: oude A?

110 cm -Mv / 2,39 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

160 cm -Mv / 1,89 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,49 m +NAP

boring: AALSP-80
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 136.982,36, Y: 419.886,21, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,71, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 15

0 cm -Mv / 2,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 2,51 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 2,26 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 2,16 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijs, slap, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

125 cm -Mv / 1,46 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,21 m +NAP
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boring: AALSP-81
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 136.965,45, Y: 419.862,82, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,14, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 15

0 cm -Mv / 2,14 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, zwak grindig, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 1,69 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 1,64 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 1,44 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 1,24 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

125 cm -Mv / 0,89 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

145 cm -Mv / 0,69 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,34 m +NAP

boring: AALSP-82
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 137.204,54, Y: 419.575,57, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,56, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 11

0 cm -Mv / 2,56 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 2,26 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, geelbruin
Bodemkundig: interpretatie: puinlaag
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 2,11 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 1,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment onverbrand bot, enkel fragment aardewerk, 
enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 1,56 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

130 cm -Mv / 1,26 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: vlekken fosfaat

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,76 m +NAP
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boring: AALSP-83
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 137.211,66, Y: 419.587,15, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,26, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 11

0 cm -Mv / 2,26 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,96 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 1,76 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, lichte zweem fosfaat, enkel fragment bouwpuin 
(onbepaald)

100 cm -Mv / 1,26 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: vlekken fosfaat

170 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

190 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,26 m +NAP

boring: AALSP-84
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 137.224,32, Y: 419.580,49, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,13, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 11

0 cm -Mv / 2,13 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,83 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin 
(onbepaald)

50 cm -Mv / 1,63 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, grijsbruin, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment aardewerk, lichte zweem fosfaat, enkel 
fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 1,43 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, lichte zweem fosfaat, enkel fragment bouwpuin 
(onbepaald)

100 cm -Mv / 1,13 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

130 cm -Mv / 0,83 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: vlekken fosfaat

155 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,13 m +NAP
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boring: AALSP-85
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 137.248,79, Y: 419.529,36, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,54, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 10

0 cm -Mv / 2,54 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

10 cm -Mv / 2,44 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment onverbrand bot, fragmenten aardewerk, 
fragmenten bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 1,79 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment onverbrand bot
Opmerking: bruin gevlekt

90 cm -Mv / 1,64 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten verbrande klei/leem, enkel fragment onverbrand bot
Opmerking: bruin gevlekt, grondspoor?

135 cm -Mv / 1,19 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: vlekken fosfaat

150 cm -Mv / 1,04 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 170 cm -Mv / 0,84 m +NAP

boring: AALSP-86
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 137.236,52, Y: 419.498,38, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,22, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 10

0 cm -Mv / 2,22 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 1,62 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, blauwgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment verbrand bot

100 cm -Mv / 1,22 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

170 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: vlekken fosfaat

 Einde boring op 190 cm -Mv / 0,32 m +NAP
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boring: AALSP-87
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 137.264,77, Y: 419.498,68, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,41, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 10

0 cm -Mv / 2,41 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 1,81 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Mn-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat

120 cm -Mv / 1,21 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: vlekken fosfaat

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,61 m +NAP

boring: AALSP-88
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 137.290,68, Y: 419.485,09, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,34, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 12+13

0 cm -Mv / 2,34 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 2,04 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment onverbrand bot, lichte zweem fosfaat, 
enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 1,59 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: veel vlekken fosfaat

100 cm -Mv / 1,34 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,94 m +NAP

boring: AALSP-89
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 137.296,10, Y: 419.502,16, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,26, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 12+13

0 cm -Mv / 2,26 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin 
(onbepaald)

40 cm -Mv / 1,86 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 1,61 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruingrijs, humusvlekken, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: veel vlekken fosfaat
Opmerking: gevlekt

90 cm -Mv / 1,36 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: veel vlekken fosfaat

120 cm -Mv / 1,06 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,76 m +NAP
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boring: AALSP-90
beschrijver: RE, datum: 21-2-2013, X: 137.293,16, Y: 419.520,75, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,86, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: akker, 
vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Aalburg, plaatsnaam: Spijk, opdrachtgever: Gemeente Aalburg, uitvoerder: RAAP Zuid, opmerking: 
plangebied 12+13

0 cm -Mv / 1,86 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin 
(onbepaald)

35 cm -Mv / 1,51 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment onverbrand bot, enkel fragment bouwpuin 
(onbepaald)
Opmerking: grondspoor?

130 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: vlekken fosfaat

150 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: vlekken fosfaat, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puntje puin

180 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,14 m -NAP
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Bijlage 2.  Atlas van de resultaten van 
    het karterend booronderzoek
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met tenminste drie van de volgende indicatoren:

houtskool, verbrande leem, fosfaatvlekken, onverbrand bot

met aardewerk uit de Late Middeleeuwen

met aardewerk uit de Vroege Middeleeuwen

met meerdere archeologische indicatoren

met fosfaatvlekken

met houtskool

met verbrande leem

met aardewerk uit de Nieuwe tijd

met aardewerk uit de Romeinse tijd

archeologische indicatoren

geen

Resultaten booronderzoek

Gemeente Aalburg

Plangebieden Spijk e.o. en Wielstraat e.o. te Veen

begrenzing deelgebied

water

overig

braak

met kom- op oeverafzettingen

met kom- op wegduikende oeverafzettingen

met oever- op dijkdoorbraakafzettingen

met oever- op komafzettingen

met oever- op oeverafzettingen

met oude woongrond

12 boornummer

met verstoord bodemprofiel

diepte ongeroerd bodemprofiel (cm -Mv)

RAAP-rapport XXX, bijlage 2 - kaartatlas, schaal 1:2500

bodemopbouw

deelgebiednummer

onbeschreven

boring (met Edelmanboor diameter 12 cm)

legenda

met komafzettingen

met oeverafzettingen

verhard

bebouwd

12

landgebruik

RE1/aalsp_re

2013
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Bijlage 3.  Vondstlijst
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vondst-
nr

boring diepte aantal determinatie datering deel-
gebied

ARCHIS- 
vondstmeldings-
nummer

1 1 30-40 -Mv 1 grijsbakkend gedraaid aardewerk 1250-1525 8 421713

2 4 0-50 -Mv 1 Paffrath 1000-1200

2 4 0-50 -Mv 1 Pingsdorf 900-1200

2 4 0-50 -Mv 1 kogelpot 900-1250

3 4 60-90 -Mv 1 ondetermineerbaar 450-1500

4 8 40-70 -Mv 5 roodbakkend geglazuurd 1250-1900 19 421714

4 8 40-70 -Mv 1 roodbakkend geglazuurd; witte slib 1450-1800

5 9 40-50 -Mv 1 kogelpot 900-1250

6 11 0-30 -Mv 1 grijsbakkend gedraaid aardewerk 1250-1525

7 14 0-30 -Mv 1 roodbakkend geglazuurd 1250-1900 4 421717

7 14 0-30 -Mv 1 roodbakkend geglazuurd; witte slib 1450-1800

8 15 0-40 -Mv 1 grijs aardewerk 1100-1300

9 29 0-60 -Mv 1 roodbakkend geglazuurd 1250-1900 18 421719

10 31 0-35 -Mv 1 roodbakkend geglazuurd 1250-1900 16 421720

11 42 0-30 -Mv 2 Siegburgs steengoed 1300-1400 24 421721

12 43 0-40 -Mv 2 roodbakkend geglazuurd 1250-1900

13 46 0-25 -Mv 6 grijsbakkend gedraaid aardewerk 1250-1525

14 47 0-45 -Mv 1 roodbakkend geglazuurd 1250-1900

15 49 0-40 -Mv 1 roodbakkend geglazuurd 1250-1900 23 421722

15 49 0-40 -Mv 1 grijsbakkend gedraaid aardewerk 1250-1525

16 50 45-85 -Mv 2 roodbakkend geglazuurd; witte slib 1450-1800

17 52 95-115 -Mv 1 grijsbakkend gedraaid aardewerk 1250-1525 22 421725

18 56 40-60 -Mv 1 roodbakkend geglazuurd 1450-1800 21 421726

19 60 60-95 -Mv 1 kogelpot 900-1250 7 421727

20 72 0-30 -Mv 1 Pingsdorf 900-1200 1+2 421728

20 72 0-30 -Mv 1 kogelpot 900-1250

20 72 50-80 -Mv 1 Pingsdorf 900-1200

20 72 50-80 -Mv 1 Paffrath 1000-1200

20 72 50-80 -Mv 2 grijs aardewerk 1100-1300

21 73 30-70 -Mv 1 kogelpot 900-1250

22 74 30-50 -Mv 1 grijs aardewerk 1100-1300 14 421729

22 74 30-50 -Mv 1 roodbakkend geglazuurd 1250-1900

23 74 180 -Mv 1 terra sigillata 12 v Chr-450 n Chr

24 75 50-80 -Mv 2 roodbakkend geglazuurd; witte slib 1450-1800
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vondst-
nr

boring diepte aantal determinatie datering deel-
gebied

ARCHIS- 
vondstmeldings-
nummer

24 75 50-80 -Mv 2 roodbakkend geglazuurd 1250-1900

25 82 60-80 -Mv 1 roodbakkend geglazuurd 1250-1900 11 421731

25 82 60-80 -Mv 1 grijsbakkend gedraaid aardewerk 1250-1525

26 83 30-50 -Mv 1 roodbakkend geglazuurd 1250-1900

27 85 10-75 -Mv 1 witbakkend geglazuurd 1400-1900 10 421733

27 85 10-75 -Mv 1 roodbakkend geglazuurd 1250-1900

27 85 10-75 -Mv 3 kogelpot 900-1250

28 85 90-100 -Mv 1 Pingsdorf 900-1200

28 85 90-100 -Mv 1 proto-steengoed 1250-1350

29 89 0-40 -Mv 1 kogelpot 900-1250 12+13 421734

29 89 0-40 -Mv 1 roodbakkend geglazuurd? 1250-1900?

30 90 60-80 -Mv 3 grijsbakkend gedraaid aardewerk 1250-1525
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