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Inleiding 1 

 

1 Inleiding 
 
In het kader van een toekomstige ontwikkeling op het voormalige terrein van de Sidal fabriek te 
Burcht door Neuzenberg n.v. werd door het agentschap Onroerend Erfgoed (voorheen Ruimte 
en Erfgoed) een paleolandschappelijk booronderzoek voorgeschreven. Doel van dit onderzoek 
is het in kaart brengen van het bedekte paleolandschap en het aangeven van plaatsen waar 
eventuele prehistorische vindplaatsen verwacht kunnen worden. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid dat de forten Burcht I en II zich binnen het plangebied bevinden en diende het 
onderzoek te bepalen in hoeverre resten van een van deze forten bewaard zijn gebleven.  
 
Voorliggende tekst omvat het verslag van de resultaten van het booronderzoek en een 
aanbeveling met betrekking tot de verdere archeologische opvolging.  

1.1 Landschappelijke en archeologische context 
 
Het projectgebied is gelegen ten (zuid)oosten van de dorpskern van Burcht, net ten westen van 
de Burchtse Weel (Figuur 1). De betrokken percelen zijn op de kadasterkaart gekend onder 
nummers Zwijndrecht, 2de afdeling, sectie A, 500 H3/deel, 500 E3/deel, 500 G3/deel, 495 
M/deel en 495 N/deel (Figuur 2). Op de bodemkaart is deze zone niet gekarteerd en aangeduid 
als bebouwde zone (code OB). De omliggende, wel gekarteerde zones, bevatten voornamelijk 
droge en matig droge zandbodems met dikke antropogene humus A horizont (Zbm en Zcm) of 
zonder profiel of met onbepaald profiel (ZcP) en matig droge of matig natte lemig zandbodems 
zonder profiel of met onbepaald profiel (ScP) of met structuur B horizont (Sdb; Figuur 3). 
 

 
Figuur 1. Situering van het plangebied op de topografische kaart van België (digitale versie van 

de topografische kaart 1/10.000, kaartblad 15/3, © NGI/AGIV). 
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Figuur 2. Uittreksel uit het kadastraal plan van Zwijndrecht (schaal 1/2500).  
 
 

 
Figuur 3. Uittreksel uit de Bodemkaart van België (digitale versie, © NGI/AGIV). 
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Voor het projectgebied zelf zijn twee boringen beschikbaar via de databank ondergrond 
Vlaanderen. Deze werden uitgevoerd door de Belgische Geologische Dienst, in opdracht van 
het Bestuur van Bruggen en Wegen. Eén boring met referentie kb15d28w-B556, in het 
zuidwesten van het projectgebied, toont een opbouw met bovenaan een kleirijk fijn zand met 
plantenresten van c. 1m dik, bovenop geelachtig en grijsachtig zand. Het pre-quartair substraat 
werd geïdentificeerd als klei van de Formatie van Boom en bevindt zich op een diepte van 
4,75m onder maaiveld. De tweede boring (referentie kb15d28w-B298) eveneens uitgevoerd 
door de Belgische Geologische Dienst, is gelegen in het noordelijk deel van het projectgebied. 
In deze boring werd de Formatie van Boom aangetroffen op een diepte van 8m onder maaiveld. 
De daarboven liggende sedimenten zijn een bleek grijs fijn zand (3 tot 8m  onder maaiveld), een 
grijs humeus zand (2 tot 3m -Mv) en een lemig pakket met baksteenpuin (0 tot 2m -Mv). 
 
In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied zijn de forten van Burcht te situeren. De 
precieze locatie van de forten, deel van de verdedigingsgordel rond Antwerpen in de tweede 
helft van de 16de eeuw, is onbekend. Toch kunnen aanwijzingen gevonden worden in twee 17de 
eeuwse kaarten (Verelst 1993). Een van de forten is te situeren ten westen van het huidige 
Burcht, een tweede is gelegen ten oosten van Burcht, net ten westen van de Burchtse Weel (zie 
Figuur 4 en Figuur 5). Het natrekken van de mogelijkheid op het aantreffen van restanten van 
dit fort maakt deel uit van de inhoud van de opdracht (zie Bijlage 2). 
 

 
Figuur 4. Situatie ter hoogte van Zwijndrecht dd. 1656 (Verelst 1993, 77). Naast een burcht ten 

westen van Burcht is een stervormige structuur zichtbaar langs de Schelde, tussen 
Burcht en de Burchtse Weel. 
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Figuur 5. Situatie ter hoogte van Zwijndrecht dd. 1658 (Verelst 1993, 78). 

1.2 Huidige en toekomstige situatie 
 
Het plangebied omvat de terreinen van de vroegere Sidal fabriek (Figuur 1). De gebouwen van 
deze fabriek werden reeds afgebroken. Met uitzondering van een voormalige conciërgewoning 
zijn geen gebouwen in opstand aanwezig binnen het plangebied. De funderingsplaat in 
gewapend beton, echter, bedekt nog steeds het grootste deel van het terrein (Figuur 6).  
De n.v. Neuzenberg heeft plannen voor de ontwikkeling van een woonproject op de terreinen 
van de voormalige Sidal site. Het project omvat de bouw van woongelegenheden en de creatie 
van open ruimte in de vorm van een park.  
Doordat de voorliggende archeologische prospectie vroeg is gepland binnen het proces van 
deze ontwikkeling, zijn nog geen definitieve plannen beschikbaar. De volgende algemene 
elementen, mondeling meegedeeld door de n.v. Neuzenberg, zijn evenwel van belang om de 
impact van de ingreep te evalueren:  

- Het huidige oppervlak van het terrein, op ongeveer +6m TAW, komt min of meer 
overeen met het kelderniveau van de toekomstige woningen. Het vloerniveau 
gelijkvloers zal op die manier overeen komen met het huidig niveau K. Astridlaan, op c. 
+8m TAW. De verharding zal worden uitgebroken, maar in principe wordt hieronder niet 
verder gegraven.  

- Graafwerken worden voorzien voor het verleggen en inbuizen van een oude waterloop. 
De nieuwe, ingebuisde waterloop zal dwars over het terrein lopen in de richting van de 
Burchtse Weel. Deze ingreep heeft een geschatte diepte tot c. 1,50m TAW. 
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Figuur 6. Huidige situatie van het plangebied en toekomstige tracé van de waterloop. 
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2 Methode 
 
Het advies van het agentschap Onroerend Erfgoed omvat een landschappelijk booronderzoek 
in de groene, niet door betonplaat afgedekte ruimten. Een landschappelijk booronderzoek heeft 
als doel om de evolutie van het landschap in kaart te brengen. Bijzondere aandacht gaat hierbij 
naar de aanwezigheid en bewaring van landschappelijke elementen die een hogere kans 
bieden op het aantreffen van archeologische resten. In het geval van dit project te Burcht, 
bevatten de voorschriften een onderzoek naar het post-pleistocene landschap. Een 
landschappelijk booronderzoek wordt doorgaans opgelegd wanneer een gedetailleerd inzicht in 
het (paleo)landschap ontbreekt en heeft als doel om eventueel zones af te bakenen die door 
middel van een archeologisch boor- of proefputtenonderzoek specifiek op archeologische 
indicatoren worden geprospecteerd.  
 
De boringen dienden te worden geplaatst in een 30m driehoeksgrid. In het oostelijk deel van het 
terrein, langs de Burchtse Weel, werd het grid verdicht tot 10m in twee raaien met het oog op 
het opsporen van mogelijke restanten van de 16de eeuwse verdedigingsgordel rond Antwerpen. 
Aldus werd een plan opgesteld met een totaal van 63 mechanische boringen.   
De mechanische boringen werden uitgevoerd met een sonische boor met aqualock systeem 
(Figuur 7). Dit laat toe om min of meer ongestoorde boorkernen op te boren met een diameter 
tot 70 mm. De ongeroerde boorkernen werden ter plaatse beschreven. Hoewel deze methode 
niet aangepast is voor het opsporen van archeologische resten, werden de boorkernen 
manueel doorzocht op archeologische indicatoren. Organische monsters werden genomen in 
functie van mogelijke dateringen en eventuele paleoecologische studies.  
De exacte locatie van de boringen werd achteraf ingemeten met GNSS-systeem in RTK-
kwaliteit door real-time digitale correctie via Flepos. De metingen hebben aldus een minimale 
horizontale en verticale nauwkeurigheid van 2 cm.  
 
 

 
Figuur 7. De ingezette boorinstallatie 
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In totaal werden 40 boringen geplaatst (Figuur 8). Dit aantal wijkt af van het oorspronkelijke 
voorziene aantal en ook de locatie verschilt hier en daar van de oorspronkelijk voorziene locatie 
van de boringen, omwille van de volgende redenen: 

- Na uitvoering van de noordoostelijke boorraai (A) bleek geen indicatie te bestaan voor 
een bouw- of puinfase tussen het einde van de alluviale afzettingen en het 
ophogingspakket. Op basis van deze resultaten werd besloten dat er geen indicaties 
waren voor de aanwezigheid van restanten van het (16de eeuws) fort dat zich mogelijk 
in de buurt bevond en werd het plaatsen van een tweede boorraai 10m naar het westen 
niet nodig geacht. Deze beslissing werd telefonisch overlegd met en goedgekeurd door 
de erfgoedconsulenten van het agentschap Onroerend Erfgoed (Alde Verhaert) en van 
de Dienst Erfgoed van het provinciebestuur Antwerpen (Ignace Bourgeois).  

- De niet verharde zone in het noordelijk deel van de site is begroeid met een klein bos. 
Dit bos was niet toegankelijk met de boorinstallatie en de boringen in deze zone zijn 
dan ook beperkt tot de toegankelijke locaties aan de rand van het bos.  

- Een boring was voorzien in de omheinde tuin van de nog bewoonde voormalige 
conciërgewoning van de Sidalsite. Deze plaats was gedurende het onderzoek niet 
toegankelijk en werd vervangen door de dichtstbijzijnde toegankelijk plaats (boring 
E02).  

- De niet verharde zone ten westen van boorraai C is begroeid met een dicht struweel. Er 
werd geopteerd om de boringen hier te plaatsen in de twee open zones van het 
struweel die het best toegankelijk waren. In de praktijk resulteerde dit in twee boringen 
die betrekkelijk goed passen in het driehoeksgrid van boorraaien B en C.  

- Boring F01 werd geplaatst op de meest toegankelijke plaats in deze zone. De op het 
plan als niet verhard aangegeven zone bleek eveneens met een dicht struweel 
begroeid.  

- Boorraai G03-G06-G07 werd ten noorden van de oorspronkelijk voorziene boorraai 
aangelegd, eveneens omwille van de toegankelijkheid van de percelen met de 
boorinstallatie.  

 
Niettegenstaande deze afwijkingen kunnen de resultaten van het booronderzoek representatief 
worden geacht voor de toegankelijke delen van het terrein en is het mogelijk om een uitspraak 
te doen over de archeologische waarde van het gebied (zie resultaten en advies).  
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Figuur 8. Inplanting van de uitgevoerde boringen op de huidige toestand.  
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3 Resultaten 
De individuele boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage. In grote lijnen kunnen de 
opgeboorde sedimenten in gedeeld worden in een zestal groepen.  Van boven naar onder 
werden de volgende categoriën onderscheiden:  
(1) Puinlaag, 
(2) Artificieel opgevoerd sediment, 
(3) Schelde alluvium, 
(4) Holoceen veen, 
(5) Pleistocene zanden,  
(6) Tertiaire (Boomse) klei. 
 
De genese van het Pleistoceen zand kan zowel van fluviatiele als van eolische aard zijn. Het 
onderscheid tussen deze verwilderde rivierafzettingen en dekzanden is vaak moeilijk te maken 
door middel van boringen. Gezien de aard van de afzettingen slechts beperkt van belang is 
voor de interpretatie van het landschap bij het begin van het Holoceen, wordt ze in dit rapport in 
het midden gelaten.  
Binnen het gebied is evenwel heel wat variatie waargenomen. In het westelijke deel van het 
plangebied, aansluitend op de huidige dorpskern van Burcht, bevinden de Pleistocene zanden 
zich nagenoeg aan het huidige oppervlak. Naar het oosten (Burchtse Weel) en het  zuiden 
(Schelde) toe duiken deze Pleistocene zanden. In het uiterste oosten werden ze bedekt door 
Scheldealluvium en een artificieel pakket opgevoerd zand (Figuur 9).  
 
 

 
Figuur 9. West-oost profiel doorheen het plangebied. 
 
De meest eenvoudige stratigrafie bevindt zich in het westelijk deel van het onderzoeksgebied. 
Onder een ploeglaag/puinlaag van om en bij 40cm bevindt zich het Pleistoceen zand. Het 
huidige oppervlak, op c. 6m TAW, kan dan ook min of meer gelijk gesteld worden aan de top 
van het Pleistoceen. De tertiaire klei bevindt zich hier op een diepte van 6,5m -Mv, i.e. op een 
absolute hoogte van -0,30m TAW.   
 
De zuidelijke boring G01 wijkt af van de rest van de boringen in deze zone. Hier is bovenop de 
Pleistocene zanden een pakket opgespoten zand aanwezig met een dikte van 3m (Figuur 10). 
De Pleistocene zanden bevinden zich op een hoogte van 2,50 TAW. 
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Figuur 10. Zuid-noord boorraai G, in het westelijk deel van het onderzoeksgebied. Legende: zie 

Figuur 9.  
 
De boringen in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied vertonen een complexere 
stratigrafische opbouw (Figuur 11). Onder een puin- en ophogingspakket van variabele dikte, 
bevinden zich hier meestal alluviale afzettingen. De top van dit alluvium varieert van 1,50 TAW 
in het noordelijk deel en 2,70/2,90m TAW in het zuiden van boorraai A.  
In de meest zuidelijke boringen rust dit alluvium rechtstreeks op de Tertiaire klei, op een diepte 
van c. -4,30m TAW. Verder naar het noorden bevindt een pakket Pleistocene zanden zich 
tussen het alluvium en het Tertiar. De top van deze verwilderde rivierafzettingen bevindt zich 
tussen 0 en 1m TAW.  
In enkele boringen is een veen afzetting geobserveerd bovenop de Pleistocene zanden en 
onder het Schelde alluvium (Figuur 11, Figuur 12). Dit is het geval in boringen A07 tot A15, met 
uitzondering van boring A13, en in boring B01. De dikte van het veen varieert van enkele tot 
65cm. De top van dit veen is slechts in enkele boringen intact, elders heeft het duidelijk te lijden 
gehad onder een erosieve fase. Ten zuiden van boring A07 is geen veen meer aangetroffen en 
duiken de Pleistocene zanden weg tot ze helemaal verdwijnen in boring A04, waar de Schelde 
afzettingen rechtstreeks op de Tertiaire klei zijn afgezet (Figuur 11). Deze ruimtelijke spreiding 
wijst erop dat het veen zich ontwikkelde in een lager gelegen, natte omgeving die in het zuiden 
posterieur is geërodeerd door de Schelde.  
De boringen in het noordelijk en westelijk deel van deze zone vertonen dan weer meestal een 
opbouw met een opgehoogd pakket, bestaande uit zand met schelpresten alsook fragmenten 
Boomse klei, bovenop Pleistocene zanden. Een alluviaal pakket is hier meestal niet vastgesteld 
(Figuur 13). De top van het Pleistoceen bevindt zich hier op een hoogte van c. 1,5/2m TAW. 
 

 
Figuur 11. Zuid-noord profiel in de oostelijke zone (boorraai A). Legende: zie Figuur 9. 
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Figuur 12. Veen op het contact tussen Pleistocene zanden en Schelde alluvium in boring A10. 

 
Figuur 13. Noord-zuid boorraai C. Legende: zie Figuur 9. 
 
 
Tussen de oostelijke en westelijke zone konden slechts een tweetal boringen geplaatst worden: 
boring E02 in de noordelijke randzone en F01 in het zuiden van het onderzoeksgebied. De 
resultaten van deze boringen bevestigen echter wel hun intermediaire positie tussen westelijke 
en oostelijke zone en aldus ook het beeld van het west-oost transect van Figuur 9. Het profiel 
van boring E02 vertoont een veel dikker verstoord pakket dan de boringen in de westelijke 
zone. Hier is dat pakket 4m dik en bevindt de top van de Pleistocene zanden zich op een 
hoogte van 2,20m TAW. In boring F01 is de top van het Pleistoceen gesitueerd op een diepte 
van 473cm, i.e. 1,40m TAW. Daarboven is een pakket alluviale afzettingen van de Schelde 
afgezet met een dikte van om en bij 2m. Dit holoceen overstromingsalluvium werd (sub)recent 
verder opgehoogd met opgespoten zand.  
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4 Paleolandschappelijke reconstructie 
 
De boorresultaten laten toe een vrij eenduidige reconstructie te maken van het Pleistocene 
landschap (Figuur 14). In het westen bevindt de top van het Pleistoceen zich het hoogst, min of 
meer ter hoogte van het huidige oppervlak op c. 6m TAW. Naar het oosten (Burchtse Weel) en 
zuiden (Schelde) toe duikt dit oppervlak tot c. 0m TAW. In de uiterste zuidoostelijke hoek van 
het terrein is het Pleistoceen oppervlak volledig weggeërodeerd door de Schelde.  
 
Zones waar resten van prehistorische occupatie verwacht kunnen worden zijn eolische 
geomorfologische features zoals dekzandruggen of –koppen in een nat landschap, of fluviatiele 
structuren zoals kronkelwaardruggen tussen oude riviergeulen of natte depressies. Dergelijke 
structuren konden in het gebied niet worden geobserveerd. In het algemeen betreft het een 
geleidelijk naar het zuidoosten afhellend landschap.  
 
Bovenop het Pleistoceen oppervlak is in het oostelijk deel van het gebied wel een veen 
gevormd, in de natte depressie die verder naar het zuiden door de Schelde is weggeërodeerd. 
Om de ouderdom van dit veen te bepalen is een 14C datering noodzakelijk. Op basis van 
vergelijkbare data in het ruimere gebied van de Antwerpse polders, kunnen we echter 
veronderstellen dat dit veen zich in het Atlanticum heeft gevormd. De kleiige afzettingen die 
hierboven zijn afgezet zijn Holocene overstromingssedimenten van de Schelde.  
  
 

 
Figuur 14. Projectie van de boringen op de reconstructie van het Pleistoceen oppervlak (m 

TAW). 
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5 Conclusie en aanbevelingen 
 
In het westelijk deel van het onderzoeksgebied zijn geen holocene afzettingen aangetroffen. De 
top van het Pleistoceen is hier sterk verstoord of mogelijk zelfs geërodeerd en er kunnen dan 
ook geen post-Pleistocene prehistorische occupatieresten verwacht worden. Het voorkomen 
van historische sporensites kan niet helemaal worden uitgesloten. Dergelijke resten kunnen 
enkel door middel van proefsleuven worden getraceerd.  
In het oostelijk deel is het niet uit te sluiten dat prehistorische resten geassocieerd zijn met de 
met veen opgevulde depressie. Deze bevinden zich in dat geval vermoedelijk bovenop het 
Pleistoceen oppervlak en werden bedekt door de Schelde afzettingen en/of de subrecente 
ophoging. Het ontbreken van duidelijke sporen van bodemvorming bovenaan deze Pleistocene 
afzettingen wijst er echter op dat de bovenkant van dit Pleistoceen mogelijk (deels) onder 
holocene erosie te lijden heeft gehad. Deze erosie lijkt ook de top van het veen te hebben 
aangetast. Bovendien werden tijdens het booronderzoek geen archeologische indicatoren 
aangetroffen, noch werden er specifieke fluviatiele of eolische structuren aangetroffen die op 
een hogere kans op het aantreffen van prehistorische resten naast of onder het veen zouden 
duiden. Enkel een archeologisch booronderzoek in deze ruime zone kan definitief uitsluitsel 
brengen. Er dient evenwel te worden bemerkt dat de geplande ingreep in deze zone mogelijk 
beperkt blijft tot het verleggen van de oude waterloop, in een nieuwe, aan te leggen 
afwateringsbuis. Het nieuwe traject komt overeen met de lijn  tussen boringen D03 - C01 - A10 
(zie ook transect Figuur 9). Langs de Burchtse Weel doorkruist deze aldus de zone waarin de 
met veen opgevulde geul zich bevindt. De geplande ingreep heeft een geschatte diepte tot c. 
1,50m TAW terwijl de top van het veen zich op 0 tot 0,80m TAW bevindt. Andere te verwachten 
ingrepen hebben betrekking op het funderen van de woonblokken die in de noordelijke helft van 
het terrein worden aangelegd.  
 
Het onderzoek diende ook specifiek na te gaan of er restanten van de 16de eeuwse 
verdedigingsgordel aanwezig zijn. Er werden hiervoor geen relevante resten aangetroffen in 
boorraai A. Enkel een puinpakket onder het opgespoten zand en aan de top van de alluviale 
afzettingen in boring B01 (2,70m TAW) zou eventueel hiermee verband kunnen houden.  
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Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 
 
Legende: 

 

Textuur  

Grof zand 

Klei 
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Boring  A01 - 15/09/2011 
Lambert 72: 149066,03 E; 210456,01 N; 
hoogte 7,76 m TAW 
 
 
177: 0 - 155cm, bruin zand, gaafheid: 
verstoord, ondergrens: scherp, inclusies: 
puin, interpretatie: puinlaag. 
 
178: 155 - 509cm, bruin, groen tot zwart 
zand (medium tot grof), gaafheid: gaaf, 
ondergrens: scherp, inclusies: schelp, 
houtresten op 252, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
179: 509 - 600cm, bruingrijs siltige klei, 
gaafheid: gaaf, ondergrens: einde boring, 
inclusies: organisch materiaal, schelpjes, 
interpretatie: alluvium. 
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Boring   A02 - 15/09/2011 
Lambert 72: 149062,7 E; 210463,79 N; 
hoogte 7,68 m TAW 
 
 
174: 0 - 240cm, gaafheid: gelaagd & 
verstoord, ondergrens: geleidelijk, 
interpretatie: puinlaag. 
 
175: 240 - 510cm, bruingrijs tot zwart zand 
(medium tot grof), gaafheid: gaaf, 
ondergrens: scherp, inclusies: schelp, 
voornamelijk in zwarte deel wat organisch 
materiaal, interpretatie: opgehoogd. 
 
176: 510 - 600cm, grijsbruin siltige klei, 
gaafheid: gaaf, ondergrens: einde boring, 
inclusies: organisch materiaal, schelpjes, 
interpretatie: alluvium. 
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Boring   A03 - 15/09/2011 
Lambert 72: 149058,25 E; 210472,62 N; 
hoogte 7,6 m TAW 
 
 
165: 0 - 63cm, bruin zand, gaafheid: 
verstoord, inclusies: puin, interpretatie: 
puinlaag. 
 
166: 63 - 69cm, rood baksteen, gaafheid: 
gaaf, interpretatie: puinlaag. 
 
167: 69 - 89cm, groenbruin zand, gaafheid: 
verstoord, inclusies: puin, schelp, 
interpretatie: puinlaag. 
 
168: 89 - 200cm, donkergroen klei (zand 
(medium)), gaafheid: verstoord, inclusies: 
puin (baksteen, steen), interpretatie: 
puinlaag. 
 
169: 200 - 236cm, groengrijs zand (silt 
(medium)), gaafheid: gaaf, ondergrens: 
scherp, inclusies: schelp, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
170: 236 - 247cm, donkerbruin zand 
(humeus; silt (medium)), gaafheid: gaaf, 
ondergrens: geleidelijk, inclusies: schelp 
spikkels, interpretatie: opgehoogd. 
 
171: 247 - 290cm, grijsbruin zand, gaafheid: 
gaaf, ondergrens: geleidelijk, inclusies: 
schelp spikkels, interpretatie: opgehoogd. 
 
172: 290 - 450cm, groengrijs - zwart zand 
(medium tot grof), gaafheid: brede lagen 
(zie ook boring A04), inclusies: schelp, 
interpretatie: opgehoogd. 
 
173: 450 - 600cm, bruingrijs siltige klei, 
gaafheid: gelaagd (organisch materiaal), 
ondergrens: einde boring, inclusies: 
organisch materiaal, schelp, interpretatie: 
alluvium. 
 



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 19 

 

Boring   A04 - 15/09/2011 
Lambert 72: 149053,8 E; 210481,59 N; 
hoogte 7,71 m TAW 
 
 
146: 0 - 30cm, bruin zand (klei (medium)), 
gaafheid: verstoord, ondergrens: scherp, 
inclusies: beetje puin, interpretatie: 
puinlaag. 
 
147: 30 - 47cm, witgrijs gecementeerd 
(zand?), gaafheid: gaaf, ondergrens: 
scherp, interpretatie: puinlaag. 
 
148: 47 - 70cm, donkergroengrijs zand, 
gaafheid: verstoord, ondergrens: geleidelijk, 
inclusies: veel baksteen puin op 54-58, 
interpretatie: puinlaag. 
 
149: 70 - 95cm, donkergrijs klei, gaafheid: 
verstoord, ondergrens: scherp, inclusies: 
puin (o.a. grote stenen), interpretatie: 
puinlaag. 
 
150: 95 - 101cm, rood baksteen, 
interpretatie: puinlaag. 
 
151: 101 - 124cm, donkergroen zand 
(medium tot grof), gaafheid: gaaf, 
ondergrens: scherp, interpretatie: puinlaag. 
 
152: 124 - 136cm, witgrijs zand, gaafheid: 
gaaf, ondergrens: scherp, inclusies: keien, 
interpretatie: puinlaag. 
 
153: 136 - 142cm, wit , ondergrens: scherp, 
interpretatie: puinlaag. 
 
154: 142 - 155cm, zwart zand, gaafheid: 
laagjes klei ertussen, ondergrens: scherp, 
interpretatie: opgehoogd. 
 
155: 155 - 215cm, donkergroengrijs zand 
(medium tot grof), gaafheid: gaaf, 
ondergrens: geleidelijk, inclusies: schelp 
spikkels, interpretatie: opgehoogd. 
 
156: 215 - 250cm, donkergrijs zand 
(medium tot grof), gaafheid: gelaagd, 
ondergrens: geleidelijk, inclusies: schelp 
spikkels, interpretatie: opgehoogd. 
 
157: 250 - 296cm, donkergroengrijs zand 
(medium tot grof), gaafheid: gaaf, 
ondergrens: diffuus, inclusies: schelp 
spikkels, interpretatie: opgehoogd. 
 
 

158: 296 - 325cm, grijsgroen zand (medium tot grof), gaafheid: gaaf, ondergrens: geleidelijk, 
interpretatie: opgehoogd. 
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159: 325 - 350cm, donkergrijs zand (medium tot grof), gaafheid: gaaf, ondergrens: geleidelijk, 
inclusies: schelp spikkels, interpretatie: opgehoogd. 
 
160: 350 - 478cm, zwartgrijs zand (medium tot grof), gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, 
inclusies: schelp spikkels, interpretatie: opgehoogd. 
 
161: 478 - 510cm, grijsbruin siltige klei, gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, inclusies: organisch 
materiaal (takjes, wortels), interpretatie: alluvium. 
 
162: 510 - 800cm, bruingrijs siltige klei (silt (zwak)), gaafheid: gevlekt & gelaagd, inclusies: 
organisch materiaal (wat worteltjes & schelpjes), zwarte laagjes houden verband met organisch 
materiaal, interpretatie: alluvium. 
 
163: 800 - 1200cm, bruingrijs siltige klei (silt (medium)), gaafheid: gevlekt & gelaagd, inclusies: 
organisch materiaal (wat worteltjes & schelpjes), zwarte laagjes houden verband met organisch 
materiaal, interpretatie: alluvium. 
 
164: 1200 - 1400cm, grijs klei, gaafheid: gaaf, inclusies: kalkbrokjes, interpretatie: Boomse klei. 
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Boring   A05 - 14/09/2011 
Lambert 72: 149049,02 E; 210490,37 N; 
hoogte 7,74 m TAW 
 
 
141: 0 - 260cm, bruin zand, gaafheid: 
gelaagd, inclusies: baksteen, steen, mortel, 
plastic op 93cm, concentratie baksteen op 
164-180, gesp op 2m50, interpretatie: 
puinlaag, monster nr. 24. 
 
142: 260 - 335cm, bruin zand (medium tot 
grof), gaafheid: gaaf, ondergrens: 
geleidelijk, inclusies: schelp spikkels, 
interpretatie: opgehoogd. 
 
143: 335 - 350cm, groen zand (medium tot 
grof), gaafheid: gaaf, ondergrens: 
geleidelijk, inclusies: schelp spikkels, 
interpretatie: opgehoogd. 
 
144: 350 - 490cm, zwart zand (medium tot 
grof), gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, 
inclusies: schelp spikkels, laag takjes; stuk 
hout op 470, interpretatie: opgehoogd. 
 
145: 490 - 1000cm, zwartgrijs evolueert nr 
bruin op 8 a 10m siltige klei, gaafheid: 
gelaagd, ondergrens: einde boring, 
inclusies: schelpjes & takjes/wortels, 
interpretatie: alluvium, monster nr. 25 & 26. 
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Boring   A06 - 14/09/2011 
Lambert 72: 149044,61 E; 210499,26 N; 
hoogte 7,83 m TAW 
 
 
134: 0 - 78cm, bruin zand, gaafheid: 
verstoord, ondergrens: geleidelijk, inclusies: 
puin: baksteen, steen, schelp, mortel, 
kalksteen, interpretatie: puinlaag. 
 
135: 78 - 130cm, bruin zand, gaafheid: 
gaaf, ondergrens: einde run, inclusies: 
schelp, paar kleine baksteen, interpretatie: 
puinlaag. 
 
136: 200 - 242cm, bruin zand (medium tot 
grof), gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, 
inclusies: schelp spikkels, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
137: 242 - 290cm, grijs zand (medium tot 
grof), gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, 
inclusies: schelp spikkels, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
138: 290 - 800cm, grijs klei, gaafheid: 
gelaagd, ondergrens: einde run, inclusies: 
schelpjes, af en toe takjes/wortels, 
interpretatie: opgehoogd. 
 
139: 800 - 865cm, donkergrijs zandig kleiige 
leem, gaafheid: gemengd, ondergrens: 
erosief, inclusies: brokjes veen (enig restant 
veen in deze boring), brokjes groengrijs 
zand, …, interpretatie: alluvium. 
 
140: 865 - 1000cm, groengrijs zand 
(medium tot grof), gaafheid: gelaagdheid te 
zien tss 903 en 930, ondergrens: einde 
boring, inclusies: laagjes takjes (op 903 & 
937), interpretatie: Pleistocene zanden. 
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Boring   A07 - 14/09/2011 
Lambert 72: 149039,83 E; 210508,25 N; 
hoogte 7,94 m TAW 
 
 
118: 0 – 100/200cm, bruin - grijs zand, 
gaafheid: verstoord, ondergrens: einde run, 
inclusies: bouwpuin (baksteen, steen, 
mortel), interpretatie: puinlaag, monster nr. 
20. 
 
119: 200 - 208cm, bruin zand (medium tot 
grof, klei (zwak)), gaafheid: gaaf, 
ondergrens: scherp, inclusies: schelp. 
 
120: 208 - 300cm, bruin klei, gaafheid: 
gelaagd (fijne laagjes kleur 1cm max), 
ondergrens: zie us 122. 
 
121: 400 - 412cm, interpretatie: in 
snijschoen. 
 
122: 412 - 426cm, bruin zand (klei 
(medium)), gaafheid: gaaf, ondergrens: 
scherp, inclusies: schelp. 
 
123: 426 - 468cm, bruin klei, gaafheid: 
gelaagd, ondergrens: geleidelijk, inclusies: 
hier en daar schelpje. 
 
124: 468 - 710cm, grijs klei, gaafheid: 
gelaagd, ondergrens: scherp, inclusies: 
takjes/wortels, schelpjes. 
 
125: 710 - 720cm, zwartgrijs organisch, 
ondergrens: mglk erosief, monster nr. 21. 
 
126: 720 - 726cm, donkergrijsbruin siltige 
klei, gaafheid: gaaf, ondergrens: abrupt, 
interpretatie: alluvium. 
 
127: 726 - 740cm, grijs siltige klei, gaafheid: 
gaaf, ondergrens: geleidelijk, interpretatie: 
alluvium. 
 
128: 740 - 778cm, grijs siltige klei, gaafheid: 
gaaf, ondergrens: diffuus, interpretatie: 
alluvium. 
 
129: 778 - 800cm, donkerbruin siltige klei, 
gaafheid: gaaf, ondergrens: geleidelijk, 
interpretatie: alluvium. 
 
130: 800 - 812cm, donkerbruin veen, 
gaafheid: geoxideerd, ondergrens: 
geleidelijk, interpretatie: Veen. 
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131: 812 - 1000cm, blauwgroen zand (bovenste 20cm fining up), gaafheid: gaaf, inclusies: 
organisch materiaal in bovenste 20cm (fining up), interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
132: 1000 - 1272cm, grijs zand (medium), gaafheid: gaaf, ondergrens: abrupt, inclusies: gn. 
 
133: 1272 - 1400cm, grijs tot donkergrijs klei, gaafheid: gaaf, ondergrens: einde boring, 
inclusies: kalkbrokjes, interpretatie: Boomse klei, monster nr. 22 & 23. 
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Boring   A08 - 14/09/2011 
Lambert 72: 149035,32 E; 210517,03 N; 
hoogte 7,6 m TAW 
 
99: 0 - 52cm, bruin zand, gaafheid: 
verstoord, ondergrens: scherp, inclusies: 
puin (baksteen, steen, grindkei), 
interpretatie: puinlaag. 
 
100: 52 - 75cm, grijsbruin zand (m-f), 
gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, 
inclusies: puin (weinig), interpretatie: 
puinlaag. 
 
101: 75 - 100cm, gaafheid: verstoord, 
interpretatie: puinlaag. 
 
102: 100 - 138cm, grijsbruin zand (klei 
(sterk)), gaafheid: verstoord, ondergrens: 
scherp, inclusies: puin, interpretatie: 
puinlaag. 
 
103: 138 - 142cm, interpretatie: puinlaag. 
 
104: 142 - 178cm, zwart zand (klei (zwak)), 
gaafheid: gaaf, ondergrens: 10cm dikke 
bksteenlaag, inclusies: grindkeien, 
baksteen, stukje plastic, interpretatie: 
puinlaag. 
 
105: 178 - 226cm, donkergroen zand 
(medium tot grof), gaafheid: gaaf, inclusies: 
erg weinig puin (baksteen & steen), 
interpretatie: puinlaag. 
 

106: 226 - 296cm, witgrijs , inclusies: zand & keien; bovenaan beton, interpretatie: puinlaag, 
monster nr. 17 & 18. 
 
107: 296 - 306cm, lichtbruin zand, inclusies: schelp, interpretatie: opgehoogd. 
 
108: 400 - 470cm, bruin zand, inclusies: schelpfragmenten, interpretatie: opgehoogd. 
 
109: 470 - 475cm, donkergrijs organisch, ondergrens: scherp, inclusies: concentratie organisch 
materiaal, interpretatie: opgehoogd. 
 
110: 475 - 499cm, donkergrijs klei, gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
111: 499 - 525cm, zwartgrijs zand (sterk hum), gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, inclusies: 
veel schelp, interpretatie: opgehoogd. 
 
112: 525 - 553cm, grijs zand, gaafheid: gaaf, ondergrens: erosief?, inclusies: veel schelp 
(monster 19), interpretatie: opgehoogd, monster nr. 19. 
 
113: 553 - 570cm, grijsbruin zand (silt (medium)), gaafheid: gaaf, interpretatie: opgehoogd. 
 
114: 570 - 725cm, blauwgrijs siltige klei, gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, interpretatie: 
alluvium. 
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115: 725 - 784cm, bruingrijs siltige klei, gaafheid: gevlekt, ondergrens: erosief, interpretatie: 
alluvium. 
 
116: 784 - 799cm, donkerbruin veen, gaafheid: geoxideerd, ondergrens: erosief, inclusies: 
organisch materiaal, interpretatie: Veen. 
 
117: 799 - 800cm, blauwgrijs zand (medium), ondergrens: einde boring, interpretatie: 
Pleistocene zanden. 
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Boring   A09 - 14/09/2011 
Lambert 72: 149030,46 E; 210525,91 N; 
hoogte 7,35 m TAW 
 
 
86: 0 - 137cm, bruin zand (medium, klei 
(medium)), gaafheid: verstoord, ondergrens: 
scherp, inclusies: puin (baksteen, steen, 
houtresten op 107, schelp, mortel, 
kalksteen (op 130)), interpretatie: puinlaag. 
 
87: 137 - 200cm, grijsbruin - groengrijs zand 
(fijn), gaafheid: gelaagd, ondergrens: einde 
run, inclusies: kleine baksteen puin (veel 
minder dan in 86), interpretatie: puinlaag. 
 
88: 200 - 215cm, donkergroengrijs zand 
(medium tot grof), gaafheid: gaaf, 
ondergrens: scherp, inclusies: rolkei, 
interpretatie: puinlaag. 
 
89: 215 - 230cm, grijsbruin zand (klei 
(zwak)), gaafheid: gevlekt, ondergrens: 
scherp, inclusies: baksteen, interpretatie: 
puinlaag. 
 
90: 230 - 253cm, donkerbruingrijs zand 
(medium tot grof), gaafheid: gaaf, 
ondergrens: scherp, inclusies: rolkei, 
baksteen, interpretatie: puinlaag. 
 
91: 253 - 326cm, grijs/bruin zand (medium), 
gaafheid: verstoord, inclusies: heel wat puin 
(baksteen, steen, stukje leer op 270 

(monster 14), grote steen (graniet?, monster 15) op 316, interpretatie: puinlaag, monster nr. 14 
& 15. 
 
92: 400 - 598cm, grijs zand (varierend), gaafheid: gevlekt, ondergrens: scherp, inclusies: puin 
(baksteen, steen, grindjes, takjes, schelp, mortel klomp op 426, grote stenen doorheen heel het 
profiel), interpretatie: puinlaag, monster nr. 16. 
 
93: 598 - 600cm, zwart , ondergrens: scherp, inclusies: aan basis concentratie organisch 
materiaal (riet). 
 
94: 600 - 608cm, zwartgrijs siltige klei (sterk humeus), gaafheid: gaaf, ondergrens: geleidelijk, 
inclusies: schelp spikkels, interpretatie: opgehoogd. 
 
95: 608 - 650cm, groengrijs siltige klei (licht silt), gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, inclusies: 
wat haarworteltjes, interpretatie: alluvium. 
 
96: 650 - 684cm, lichtgrijsbruin siltige klei (licht silt), gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, 
inclusies: wat haarworteltjes, interpretatie: alluvium. 
 
97: 684 - 750cm, donkerbruin veen (fijn, sterk humeus), gaafheid: geoxideerd, ondergrens: 
scherp, inclusies: wat schors/takjes/wortel, interpretatie: Veen. 
 
98: 750 - 800cm, groengrijs zand (fijn, bovenste 20cm fining up), ondergrens: einde boring, 
inclusies: takjes/wortels gefragmenteerd, interpretatie: Pleistocene zanden. 
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Boring   A10 - 14/09/2011 
Lambert 72: 149025,85 E; 210534,87 N; 
hoogte 7,12 m TAW 
 
 
71: 0 - 75cm, grijsbruin zand (medium, klei 
(medium)), gaafheid: verstoord, ondergrens: 
scherp, inclusies: puin (baksteen, steen), 
interpretatie: puinlaag. 
 
72: 75 - 87cm, ondergrens: scherp, 
inclusies: kalksteenfragment, interpretatie: 
puinlaag, monster nr. 11. 
 
73: 87 - 103cm, donkergroengrijs zand 
(medium, klei (medium)), gaafheid: 
verstoord, inclusies: puin (baksteen), 
interpretatie: puinlaag. 
 
74: 103 - 136cm, grijs zandig kleiige leem, 
gaafheid: verstoord, ondergrens: scherp, 
inclusies: houtfragment, puin (mortel, 
baksteen & steen), interpretatie: puinlaag. 
 
75: 136 - 139cm, beige zand (fijn, klei 
(medium)), gaafheid: gaaf, ondergrens: 
scherp, interpretatie: puinlaag. 
 
76: 139 - 150cm, donkergroengrijs zand 
(medium, klei (medium)), gaafheid: 
verstoord, ondergrens: scherp, interpretatie: 
puinlaag. 
 
77: 150 - 165cm, grijs zand, gaafheid: gaaf, 
ondergrens: scherp, inclusies: puin 

(baksteen), interpretatie: puinlaag. 
 
78: 165 - 181cm, donkergrijs klei, gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, interpretatie: opgehoogd. 
 
79: 181 - 517cm, donkergrijs zand, gaafheid: gemengd, ondergrens: erosief, inclusies: puin 
(baksteen, steen, schelp, mortel, kalksteen), interpretatie: opgehoogd. 
 
80: 517 - 600cm, zwartbruin siltige klei (sterk humeus), ondergrens: einde run, inclusies: schelp, 
brokjes groenige klei, veenachtige brokjes, steen op 570, interpretatie: opgehoogd, monster nr. 
12 & 13. 
 
81: 600 - 635cm, bruingrijs siltige klei, gaafheid: gaaf, ondergrens: geleidelijk, interpretatie: 
alluvium. 
 
82: 635 - 680cm, donkerbruin veen (fijn, humeus), gaafheid: geoxideerd, ondergrens: scherp, 
inclusies: wat schors/takjes/wortel, interpretatie: Veen, monster nr. 31. 
 
83: 680 - 684cm, lichtgrijs zand (fijn), gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, inclusies: geen, 
interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
84: 684 - 694cm, groengrijs zand (fijn, klei (zwak)), gaafheid: gaaf, ondergrens: geleidelijk, 
inclusies: geen, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
85: 694 - 800cm, groengrijs zand (fijn), gaafheid: gaaf, ondergrens: einde boring, inclusies: 
geen, interpretatie: Pleistocene zanden. 
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Boring   A11 - 13/09/2011 
Lambert 72: 149021,38 E; 210544 N; 
hoogte 6,78 m TAW 
 
 
59: 0 - 65cm, bruin zand, gaafheid: 
verstoord, ondergrens: diffuus, inclusies: 
puin (baksteen, steen, mortel), interpretatie: 
puinlaag. 
 
60: 65 - 100cm, donkergroen zand, 
gaafheid: verstoord, inclusies: puin 
(baksteen, steen, mortel), interpretatie: 
puinlaag. 
 
61: 100 - 120cm, inclusies: baksteen & 
mortel, interpretatie: puinlaag. 
 
62: 120 - 170cm, bruin zand (silt (zwak)), 
gaafheid: verstoord, ondergrens: diffuus, 
inclusies: baksteen, schelp, interpretatie: 
puinlaag. 
 
63: 170 - 298cm, grijs zand (klei (zwak)), 
gaafheid: gaaf, ondergrens: einde run, 
inclusies: stenen (spoorweg grind) 
bovenaan, baksteen (groot fragm op 290), 
interpretatie: puinlaag. 
 
64: 298 - 314cm, donkergrijs klei, gaafheid: 
gaaf, ondergrens: scherp. 
 
65: 314 - 585cm, donkergrijs (bovenaan - 
tot 360 - bruingrijs) zand, gaafheid: gaaf, 
ondergrens: scherp, inclusies: baksteen 
(groot fragment op 520), schelp, 
interpretatie: opgehoogd. 
 

66: 585 - 617cm, grijs siltige klei, gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, interpretatie: alluvium. 
 
67: 617 - 680cm, donkerbruin veen, gaafheid: geoxideerd, ondergrens: diffuus, interpretatie: 
Veen. 
 
68: 680 - 712cm, groen zand (klei (medium)), gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, inclusies: wat 
wortel fragmenten. 
 
69: 712 - 750cm, roestbruin zand, gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, interpretatie: Pleistocene 
zanden. 
 
70: 750 - 800cm, licht groengrijs zand, gaafheid: gaaf. 
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Boring   A12 - 13/09/2011 
Lambert 72: 149016,7 E; 210553,24 N; 
hoogte 6,59 m TAW 
 
 
51: 0 - 178cm, bruin zand, gaafheid: 
verstoord, ondergrens: scherp, inclusies: 
puin, interpretatie: puinlaag. 
 
52: 178 - 200cm, donkergroen zand (klei 
(sterk)), gaafheid: gaaf, ondergrens: einde 
run, inclusies: baksteen, schelp, aardewerk 
fragmentjes, interpretatie: puinlaag, monster 
nr. 10. 
 
53: 200 - 578cm, donkergrijs zand (silt 
(zwak)), gaafheid: gaaf, ondergrens: 
scherp, inclusies: brokjes veen, schelp 
fragmenten, takjes ; een grote brok veen op 
445, interpretatie: opgehoogd. 
 
54: 578 - 580cm, zwart , ondergrens: 
scherp, inclusies: concentratie organisch 
materiaal (riet). 
 
55: 580 - 588cm, zwart klei, gaafheid: gaaf, 
ondergrens: diffuus, inclusies: wortels. 
 
56: 588 - 600cm, donkergrijs zand, 
gaafheid: gaaf, ondergrens: einde run, 
inclusies: takjes, schelp. 
 
57: 600 - 690cm, groen zand, gaafheid: 
gelaagd (bruine laagjes), ondergrens: 
diffuus, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
58: 690 - 800cm, groengrijs zand, gaafheid: 
gaaf. 
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Boring   A13 - 13/09/2011 
Lambert 72: 149012,14 E; 210561,91 N; 
hoogte 6,35 m TAW 
 
 
41: 0 - 145cm, bruin zand (klei (sterk)), 
gaafheid: verstoord, ondergrens: scherp, 
inclusies: puin (baksteen, steen, mortel), 
interpretatie: puinlaag. 
 
42: 145 - 205cm, donkergrijsbruin zand (klei 
(sterk)), gaafheid: laagjes, ondergrens: 
scherp, inclusies: schelp, 
baksteenfragmentjes, brokjes groenig 
sediment. 
 
43: 205 - 486cm, grijs zand (klei (laagjes)), 
gaafheid: gelaagd, ondergrens: scherp, 
inclusies: schelpfragmenten (veel en groot), 
weinig fragmenten organisch materiaal (vb 
stukje veen op 380), interpretatie: 
opgehoogd. 
 
44: 486 - 493cm, donkergrijs zand (klei 
(sterk)), gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, 
inclusies: organisch materiaal (riet) aan 
basis, monster nr. 9. 
 
45: 493 - 586cm, donkergrijs - blauwgrijs (v. 
a. 
 545) siltige klei, gaafheid: gaaf, 
ondergrens: diffuus, inclusies: takjes & 
wortelfragmenten (zwart), interpretatie: 
alluvium. 
 
46: 586 - 595cm, donkerbruin siltige klei 
(humeus), gaafheid: gevlekt, ondergrens: 
diffuus, inclusies: takjes, interpretatie: 
alluvium. 
 

47: 595 - 600cm, blauwgrijs zand (silt), gaafheid: gevlekt, ondergrens: einde run, interpretatie: 
Pleistocene zanden. 
 
48: 618 - 625cm, groengrijs zand, gaafheid: gevlekt, ondergrens: diffuus, inclusies: organisch 
materiaal: takjes. 
 
49: 625 - 730cm, blauwgrijs zand, gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, inclusies: 
schorsfragmenten (erg freqent tot 670). 
 
50: 730 - 800cm, geelgroen zand, gaafheid: gaaf. 
 



32 Stellae Scaldis (Zwijndrecht) 

 

Boring   A14 - 13/09/2011 
Lambert 72: 149007,05 E; 210571,31 N; hoogte 
6,08 m TAW 
 
26: 0 - 100cm, bruin zand (klei (sterk)), gaafheid: 
gevlekt, ondergrens: onbekend, inclusies: puin 
(baksteen, glas) & schelpen, interpretatie: 
puinlaag. 
 
27: 100 - 170cm, donkergrijs zand (klei (sterk)), 
gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, inclusies: 
grindjes, puimsteen fragmentje, baksteen puin 
fragmentjes, interpretatie: puinlaag. 
 
28: 170 - 185cm, zwart zand (klei (sterk)), 
gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, inclusies: 
organisch materiaal: kleine takjes (concentratie), 
monster nr. 7. 
 
29: 185 - 375cm, donkergrijs zand (silt (sterk)), 
gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, inclusies: 
schelp spikkels, af en toe houtig stukje, 
interpretatie: opgehoogd. 
 
30: 375 - 405cm, grijs zand (medium tot grof), 
gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, inclusies: 
schelp fragmenten (groot), interpretatie: 
opgehoogd, monster nr. 8. 
 
31: 405 - 455cm, grijs siltige klei, gaafheid: gaaf, 
ondergrens: diffuus, inclusies: geen, 
interpretatie: alluvium. 
 
32: 455 - 509cm, groengrijs; bruin (onderaan) 
siltige klei, gaafheid: gevlekt (gley), ondergrens: 
scherp (textuur) - diffuus (kleur), inclusies: 
zwarte takjes, interpretatie: alluvium. 
 
33: 509 - 531cm, donkerbruin siltige klei, 

gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, inclusies: organisch materiaal: wat takjes. 
 
34: 531 - 537cm, donkerbruin veen, gaafheid: geoxideerd, ondergrens: scherp, interpretatie: 
Veen. 
 
35: 537 - 550cm, groengrijs lemig zand, gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, interpretatie: 
Pleistocene zanden. 
 
36: 550 - 585cm, groengrijs zand, gaafheid: gevlekt, ondergrens: diffuus, interpretatie: 
Pleistocene zanden. 
 
37: 585 - 600cm, groenig roestbruin zand, gaafheid: gevlekt, ondergrens: eind run, interpretatie: 
Pleistocene zanden. 
 
38: 600 - 858cm, licht groengrijs zand, gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, interpretatie: 
Pleistocene zanden. 
 
39: 858 - 876cm, gaafheid: gevlekt, ondergrens: diffuus, inclusies: schelp fragmentjes?. 
 
40: 876 - 1000cm, donkergrijs klei, gaafheid: gaaf, inclusies: kalkconcreties, interpretatie: 
Boomse klei. 



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 33 

 

 
Boring   A15 - 12/09/2011 
Lambert 72: 149002,54 E; 210580,19 N; 
hoogte 5,95 m TAW 
 
 
16: 0 - 176/200cm,  zand (af en toe lemig), 
gaafheid: puin, inclusies: baksteenpuin. 
 
17: 200 - 220cm, zwart zand, inclusies: 
baksteen. 
 
18: 220 - 270cm, donkergrijs zandige leem, 
gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, inclusies: 
houtresten (bovenaan); schelpjes. 
 
19: 270 - 345cm, grijs lemig zand, gaafheid: 
gevlekt, ondergrens: scherp, inclusies: glas 
(277), baksteenpuin, vloertegel (340), 
organisch materiaal, monster nr. 3 & 6. 
 
20: 345 - 365cm, grijs lemig zand, gaafheid: 
gaaf, ondergrens: diffuus, inclusies: zwarte 
wortel (vergaan). 
 
21: 365 - 450cm, donkergroengrijs siltige klei, 
gaafheid: gaaf, ondergrens: erg diffuus, 
inclusies: takjes & wortelfragmenten. 
 
22: 450 - 477cm, donkerbruin veen, gaafheid: 
geoxideerd, ondergrens: scherp, inclusies: 
wortels & takjes, monster nr. 4 & 5. 
 
23: 477 - 605cm, groengrijs zand, gaafheid: 
gaaf, ondergrens: scherp, inclusies: wortels 
bovenaan, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
24: 605 - 630cm, donkergrijs/groen klei, 
gaafheid: gaaf, inclusies: witte spikkels: 
schelpjes, bij open breken blok mica-achtige 
spikkels, interpretatie: Boomse klei. 
 
25: 800 - 1000cm, donkergrijs klei, gaafheid: 
gaaf, ondergrens: einde boring, inclusies: 
een enkele kalkconcretie (1,5cm), 
interpretatie: Boomse klei. 
 



34 Stellae Scaldis (Zwijndrecht) 

 

Boring   A16 - 12/09/2011 
Lambert 72: 148997,9 E; 210589,34 N; hoogte 5,76 
m TAW 
 
 
1: 0 - 300cm, bruin & grijsblauw zand (af en toe 
kleirijk), gaafheid: verstoord, ondergrens: einde run, 
inclusies: baksteenpuin, cement/beton, plastic (290), 
interpretatie: puinlaag. 
 
2: 300 - 400cm. 
 
3: 400 - 408cm. 
 
4: 408 - 416cm, bruin lemig zand, gaafheid: gaaf, 
ondergrens: diffuus. 
 
5: 416 - 442cm, licht grijsbruin zand (medium), 
gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus. 
 
6: 442 - 505cm, licht grijsbruin zand (fijn), gaafheid: 
gevlekt (gley ), ondergrens: geleidelijk. 
 
7: 505 - 536cm, groen zand (medium), gaafheid: 
gelaagd (blekere, niet groene laagjes), ondergrens: 
geleidelijk, inclusies: weinig wortel fragmenten, 
interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
8: 536 - 600cm, groen zand (fijn), gaafheid: gaaf, hier 
en daar gelaagd, ondergrens: einde run, inclusies: 
veel wortels, interpretatie: Pleistocene zanden, 
monster nr. 1. 
 
9: 600 - 620cm, donkergrijs zand (fijn), gaafheid: 
gaaf, ondergrens: onbekend, inclusies: organisch 
materiaal: fragmenten wortel/takken. 
 
10: 620 - 810cm, grijs, lichter naar onderen toe zand, 
gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, inclusies: af en 
toe wortel fragmentje; een enkel grindje bovenaan. 
 
11: 810 - 1000cm, grijsbruin klei, gaafheid: gaaf, 
inclusies: witte spikkels: schelpjes, bij open breken 
blok mica-achtige spikkels, interpretatie: Boomse 
klei, monster nr. 2. 
 
12: 1000 - 1055cm, interpretatie: intrusief in 
boorkern. 
 
13: 1055 - 1200cm, donkergrijs klei, gaafheid: gaaf, 
inclusies: witte spikkels: schelpjes, bij open breken 
blok mica-achtige spikkels, interpretatie: Boomse 
klei. 
 

14: 1200 - 1297cm, interpretatie: intrusief in boorkern. 
 
15: 1297 - 1400cm, donkergrijs klei, gaafheid: gaaf, ondergrens: einde boring, inclusies: witte 
spikkels: schelpjes, bij open breken blok mica-achtige spikkels, interpretatie: Boomse klei. 



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 35 

 

Boring   A18 - 16/09/2011 
Lambert 72: 148984,84 E; 210610,18 N; 
hoogte 5,89 m TAW 
 
 
212: 0 - 15cm, donkergrijs zand, interpretatie: 
puinlaag. 
 
213: 15 - 50cm, bruin zand, gaafheid: vrij 
gaaf, ondergrens: scherp, inclusies: puin 
(baksteen, steen), interpretatie: puinlaag. 
 
214: 50 - 80cm, (donker)bruin zand, 
gaafheid: gelaagd, inclusies: schelp, 
interpretatie: opgehoogd. 
 
215: 80 - 110cm, oranjebruin zand (grof), 
gaafheid: gelaagd, ondergrens: einde run, 
inclusies: veel schelpen, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
216: 110 - 200cm, (donker)grijs zand, 
gaafheid: gelaagd, ondergrens: einde run, 
inclusies: schelp, steen, organisch materiaal 
(brokjes + takjes), interpretatie: opgehoogd. 
 

217: 200 - 400cm, donkergrijs zand, gaafheid: gemengd, ondergrens: einde run, inclusies: 
brokjes & laagjes klei, organisch materiaal & veen, schelp, interpretatie: opgehoogd. 
 
218: 400 - 478cm, grijs zandige leem, gaafheid: gevlekt, ondergrens: erosief, inclusies: 
organisch materiaal (lijkt in laagjes, mr dit dr boring & eerder gevlekt (duidelijk bij nader 
onderzoek) => ook elders zo?!), interpretatie: alluvium. 
 
219: 478 - 490cm, bruin zandige leem (sterk humeus), gaafheid: gevlekt, ondergrens: erosief, 
inclusies: organisch materiaal, interpretatie: alluvium. 
 
220: 490 - 508cm, groengrijs zand, gaafheid: gaaf, ondergrens: erosief, inclusies: vlekjes 
organisch materiaal, interpretatie: alluvium. 
 
221: 508 - 521cm, grijsbruin zandige leem (humeus), gaafheid: gevlekt, ondergrens: erosief, 
interpretatie: alluvium. 
 
222: 521 - 600cm, ondergrens: einde boring, inclusies: organisch materiaal bovenaan, 
interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
 
  



36 Stellae Scaldis (Zwijndrecht) 

 

Boring  A19 - 16/09/2011 
Lambert 72: 148977,21 E; 210624,37 N; 
hoogte 5,91 m TAW 
 
 
223: 0 - 42cm, donkerbruin zand, gaafheid: 
gelaagd & verstoord, ondergrens: geleidelijk, 
inclusies: puin, interpretatie: puinlaag. 
 
224: 42 - 138cm, bruin zand, gaafheid: 
gelaagd, ondergrens: geleidelijk, inclusies: 
schelp spikkels, steen, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
225: 138 - 340cm, donkergrijs zand, 
gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, inclusies: 
steen op 257, schelp spikkels, brokjes veen, 
interpretatie: opgehoogd. 
 
226: 340 - 372cm, grijsbruin zand (silt), 
gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, inclusies: 
organisch materiaal, monster: 30. 
 
227: 372 - 600cm, groengrijs zand, gaafheid: 
gelaagd, ondergrens: einde boring, inclusies: 
organisch materiaal bovenaan, interpretatie: 
Pleistocene zanden. 
 



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 37 

 

Boring  B01 - 16/09/2011 
Lambert 72: 149017,09 E; 210511,84 N; 
hoogte 7,16 m TAW 
 
 
180: 0 - 157cm, bruin zand, gaafheid: 
verstoord, ondergrens: scherp, inclusies: 
puin, interpretatie: puinlaag. 
 
181: 157 - 395cm, bruingrijs tot groengrijs 
zand (medium tot grof), gaafheid: gevlekt, 
ondergrens: scherp, inclusies: steen op 172, 
schelp mr nt veel, baksteen frgmntje op 365, 
interpretatie: opgehoogd. 
 
182: 395 - 415cm, donkergrijs siltige klei, 
gaafheid: zwarte spikkels organisch 
materiaal, ondergrens: scherp, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
183: 415 - 443cm, donkergrijs zand (medium 
tot grof), gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, 
inclusies: schelp, interpretatie: opgehoogd. 
 
184: 443 – 530?cm, zwart/rood zand, 
gaafheid: verstoord, ondergrens: ?, inclusies: 
puin, organisch materiaal aan top, 
interpretatie: puinlaag. 
 
185: 530 - 595cm, zwartbruin siltige klei 
(sterk humeus), gaafheid: gaaf, ondergrens: 
scherp, interpretatie: alluvium. 
 

186: 595 - 660cm, grijs tot bruin siltige klei, gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, inclusies: 
organisch materiaal, interpretatie: alluvium. 
 
187: 660 - 697cm, donkerbruin veen, gaafheid: geoxideerd, ondergrens: geleidelijk, inclusies: 
houtresten, interpretatie: Veen, monster nr. 27. 
 
188: 697 - 633cm, grijsgroen zand (fining up (bovenaan matig kleiig)), gaafheid: gaaf, 
ondergrens: scherp, inclusies: houtresten, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
189: 633 - 800cm, grijsgroen zand, gaafheid: gaaf, ondergrens: einde boring, inclusies: 
houtresten verspreid + in laagjes (vb op 133 & 150-158), interpretatie: Pleistocene zanden, 
monster nr. 28. 
 



38 Stellae Scaldis (Zwijndrecht) 

 

Boring  B02 - 16/09/2011 
Lambert 72: 149004,49 E; 210535,98 N; 
hoogte 6,51 m TAW 
 
 
190: 0 - 136cm, bruin zand, gaafheid: 
verstoord, ondergrens: geleidelijk, inclusies: 
puin (baksteen, mortel), interpretatie: 
puinlaag. 
 
191: 136 - 497cm, grijs zand & klei, gaafheid: 
gemengd, ondergrens: scherp, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
192: 497 - 502cm, zwartbruin siltige klei 
(sterk humeus), gaafheid: gaaf, ondergrens: 
geleidelijk, interpretatie: alluvium. 
 
193: 502 - 530cm, blauwgrijs zand (fining up 
(bovenaan matig tot sterk kleiig)), gaafheid: 
bovenaan zwart gevlekt (organisch 
materiaal), ondergrens: geleidelijk, inclusies: 
bovenaan erg veel organisch materiaal 
(takjes/wortels), interpretatie: alluvium. 
 

194: 530 - 550cm, blauwgrijs siltige klei (zand (zwak)), gaafheid: gevlekt (gley), ondergrens: 
diffuus, interpretatie: alluvium. 
 
195: 550 - 578cm, grijs tot bruin siltige klei, gaafheid: gaaf, ondergrens: erosief, inclusies: 
organisch materiaal: takjes, schelpjes, interpretatie: alluvium. 
 
196: 578 - 600cm, grijs zand (medium), gaafheid: gaaf, ondergrens: einde boring, interpretatie: 
Pleistocene zanden. 
 



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 39 

 

Boring  B03 - 16/09/2011 
Lambert 72: 148990,01 E; 210563,6 N; 
hoogte 5,93 m TAW 
 
 
197: 0 - 150cm, bruin zand (klei (zwak)), 
gaafheid: verstoord, ondergrens: scherp, 
inclusies: schelp, hier & daar wat puin, 
interpretatie: puinlaag. 
 
198: 150 - 153cm, blauwgrijs klei, gaafheid: 
gaaf, ondergrens: scherp, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
199: 153 - 156cm, grijs zand (medium tot 
grof), gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, 
interpretatie: opgehoogd. 
 
200: 156 - 345cm, donkergrijs zand & klei, 
gaafheid: gemengd, ondergrens: scherp, 
inclusies: organisch materiaal, schelp, 
interpretatie: opgehoogd. 
 
201: 345 - 376cm, bruingrijs klei (zand), 
gaafheid: gaaf, ondergrens: geleidelijk, 
interpretatie: alluvium. 
 

202: 376 - 459/559cm, grijs siltige klei, ondergrens: geleidelijk, inclusies: steen op contact 376 
(monster), interpretatie: alluvium, monster nr. 29. 
 
203: 459/559 - 500/600cm, blauwgrijs zand, gaafheid: gelaagd & gevlekt, inclusies: organisch 
materiaal, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 



40 Stellae Scaldis (Zwijndrecht) 

 

Boring  B04 - 16/09/2011 
Lambert 72: 148977,43 E; 210588,79 N; 
hoogte 5,77 m TAW 
 
 
204: 0 - 45cm, bruin zand, inclusies: puin, 
interpretatie: puinlaag. 
 
205: 45 - 357cm, bruin zand & klei, gaafheid: 
gelaagd & gemengd, ondergrens: erosief, 
inclusies: brokjes veen, schelp, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
206: 357 - 378cm, donkerbruin veen, 
gaafheid: geoxideerd, ondergrens: erosief. 
 
207: 378 - 443cm, groengrijs zand (fijn tot 
medium), gaafheid: gelaagd, ondergrens: 
erosief. 
 
208: 443 - 458cm, donkerbruin zand, 
gaafheid: gevlekt, ondergrens: scherp, 
inclusies: meer organisch materiaal, 
interpretatie: Pleistocene zanden. 
 

209: 458 - 487cm, bruingrijs zand (fijn tot medium), gaafheid: gelaagd & gevlekt, ondergrens: 
scherp, inclusies: organisch materiaal, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
210: 487 - 600cm, grijsgroen zand (fijn tot medium), gaafheid: gelaagd, ondergrens: einde 
boring, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 41 

 

Boring  B05 - 16/09/2011 
Lambert 72: 148958,26 E; 210628,95 N; 
hoogte 6,03 m TAW 
 
 
229: 0 - 50cm, donkerbruin zand (humeus), 
interpretatie: ploeglaag. 
 
230: 50 - 210cm, roodbruin tot licht grijsbruin 
zand, inclusies: brokken klei, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
231: 210 - 217cm, donkergrijs klei, 
interpretatie: opgehoogd. 
 
232: 217 - 369cm. 
 
233: 369 - 374cm, donkergrijs zand (fijn, silt), 
ondergrens: scherp, inclusies: zwarte 
spikkels organisch materiaal, interpretatie: 
alluvium. 
 
234: 374 - 390cm, bruin zand, gaafheid: 
gevlekt, ondergrens: diffuus. 
 
235: 390 - 550cm, groengrijs zand, gaafheid: 
gevlekt (licht), ondergrens: diffuus, inclusies: 
organisch materiaal (zwarte vlekken op 503), 
interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
236: 550 - 600cm, oranjebruin zand, 
gaafheid: geoxideerd, ondergrens: einde run, 
interpretatie: Pleistocene zanden. 

 
237: 600 - 800cm, grijs zand, ondergrens: einde boring, inclusies: schelp spikkels ; organische 
bandjes onderaan, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 



42 Stellae Scaldis (Zwijndrecht) 

 

Boring  C01 - 19/09/2011 
Lambert 72: 148993,57 E; 210513,03 N; 
hoogte 6,1 m TAW 
 
 
254: 0 - 210/288cm, bruin zand, gaafheid: 
verstoord, ondergrens: scherp, inclusies: puin 
(baksteen, steen, schelp, mortel, kalksteen), 
interpretatie: puinlaag. 
 
255: 210/288 - 226/316cm, donkergrijs klei, 
gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, inclusies: 
kalkbrokjes, interpretatie: opgehoogd. 
 
256: 226/316 - 233/323cm, zwart , 
ondergrens: scherp, inclusies: baksteeneen 
(groot), organisch materiaal, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
257: 233/323 - 238/328cm, donkerbruin 
veen, gaafheid: geoxideerd, ondergrens: 
scherp, interpretatie: opgehoogd. 
 
258: 238/328 - 462cm, grijs zand & klei, 
gaafheid: gemengd, ondergrens: scherp, 
inclusies: schelp, op 450 baksteen 
fragmentje, interpretatie: opgehoogd. 

 
259: 462 - 473cm, donkerbruin siltige klei (sterk organisch), gaafheid: gaaf, ondergrens: 
geleidelijk, inclusies: organisch materiaal: takjes & wortels, interpretatie: alluvium. 
 
260: 473 - 578cm, blauwgrijs siltige klei, gaafheid: gevlekt, ondergrens: erosief, inclusies: 
organisch materiaal, schelpjes, interpretatie: alluvium. 
 
261: 578 - 600cm, grijsgroen zand (fijn), gaafheid: gelaagd, ondergrens: einde boring, 
interpretatie: Pleistocene zanden. 
 



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 43 

 

Boring  C02 - 19/09/2011 
Lambert 72: 148979,83 E; 210539,71 N; 
hoogte 5,93 m TAW 
 
 
262: 0 - 50cm, bruin & grijs zand, gaafheid: 
verstoord, ondergrens: geleidelijk, inclusies: 
steen, organisch materiaal, interpretatie: 
puinlaag. 
 
263: 50 - 428cm, donkergrijs zand & klei, 
gaafheid: gemengd, ondergrens: scherp, 
interpretatie: opgehoogd. 
 
264: 428 - 443cm, donkergrijsbr zandige 
leem (organisch), gaafheid: gaaf, 
ondergrens: erosief, inclusies: organisch 
materiaal, baksteen frgmnten aan top en 
dieper in deze laag, interpretatie: Pleistocene 
zanden. 
 
265: 443 - 486cm, grijs zand (fijn), gaafheid: 
gelaagd (organisch materiaal), ondergrens: 
diffuus, inclusies: organisch materiaal (zwarte 
laagjes), interpretatie: Pleistocene zanden. 
 

266: 486 - 600cm, oranje tot blichtgrijs zand (fijn), gaafheid: gelaagd (sed), ondergrens: einde 
boring, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 



44 Stellae Scaldis (Zwijndrecht) 

 

Boring  C03 - 19/09/2011 
Lambert 72: 148966,07 E; 210566,44 N; 
hoogte 5,96 m TAW 
 
 
267: 0 - 26cm, donkerbruin zand (humeus), 
gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, inclusies: 
organisch materiaal, interpretatie: Ah. 
 
268: 26 - 47cm, grijsbruin zand (medium), 
gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, inclusies: 
schelp, interpretatie: opgehoogd. 
 
269: 47 - 112cm, donkergrijs zand, gaafheid: 
gelaagd (kleilaagjes), ondergrens: diffuus, 
inclusies: schelp, interpretatie: opgehoogd. 
 
270: 112 - 315/352cm, donkergrijs klei, 
gaafheid: gelaagd (zandlaagjes), ondergrens: 
scherp, inclusies: kalkbrokjes (in Boomse 
klei), plantenresten af en toe (takjes), 
interpretatie: opgehoogd. 
 
271: 315/352 - 321/358cm, donkergrijs siltige 
klei, gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, 
inclusies: organisch materiaal, baksteen 
frgmnten aan top en dieper in deze laag, 
interpretatie: alluvium. 
 

272: 321/358 - 360/400cm, donkergrijs siltige klei, gaafheid: gevlekt (organisch materiaal), 
ondergrens: einde run, inclusies: organisch materiaal, schelpjes, interpretatie: alluvium. 
 
273: 360/400 - 600cm, grijsgroen zand (fijn), gaafheid: gley tss 430 & 490 (waar siltige 
bandjes), gelaagd, ondergrens: einde boring, inclusies: houterige plantenresten, interpretatie: 
Pleistocene zanden. 
 



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 45 

 

Boring  C04 - 19/09/2011 
Lambert 72: 148936,07 E; 210622,47 N; 
hoogte 5,98 m TAW 
 
 
238: 0 - 60cm, bruin zand, gaafheid: 
verstoord, inclusies: steen, puin, interpretatie: 
puinlaag. 
 
239: 60 - 97cm, donkerbruin zand (klei 
(zwak)), gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, 
inclusies: wortels (bomen), interpretatie: 
opgehoogd. 
 
240: 97 - 115cm, donkergrijsbruin klei, 
gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, inclusies: 
kalkbrokjes, interpretatie: opgehoogd. 
 
241: 115 - 186cm, zwartgrijs zand & klei, 
gaafheid: gelaagd & gevlekt (verstoord), 
ondergrens: scherp, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
242: 186 - 282cm, zwart zand, gaafheid: 
gaaf, ondergrens: geleidelijk, inclusies: puin 
(gravier op 245 wellicht mee van opp), 
baksteen op 271 & steen op 278 wel op hun 
plaats, interpretatie: opgehoogd. 
 

243: 282 - 310cm, donkergrijs zandige leem, gaafheid: gaaf, ondergrens: geleidelijk, 
interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
244: 310 - 478cm, oranjebruin zand (fijn), gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, interpretatie: 
Pleistocene zanden. 
 
245: 478 - 600cm, groengrijs zand (fijn), gaafheid: gaaf, ondergrens: einde boring, interpretatie: 
Pleistocene zanden. 
 



46 Stellae Scaldis (Zwijndrecht) 

 

Boring  D01 - 19/09/2011 
Lambert 72: 148968,84 E; 210518,04 N; 
hoogte 6,27 m TAW 
 
 
279: 0 - 112cm, grijsbruin zand, gaafheid: 
verstoord, ondergrens: scherp, inclusies: puin 
(stenen), interpretatie: puinlaag. 
 
280: 112 - 200cm, donkergrijs klei, gaafheid: 
subhorizonten, ondergrens: einde run, 
inclusies: kalkbrokken (in Boomse klei), 
stenen (zandige laag tss 145 & 158), 
interpretatie: opgehoogd. 
 
281: 200 - 250/282cm, zwart , gaafheid: 
verstoord, ondergrens: scherp, inclusies: 
baksteenpuin, takjes, rolkeien, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
282: 250/282 - 298cm, donkergrijs lemig 
zand (fijn), gaafheid: gevlekt, ondergrens: 
geleidelijk, inclusies: baksteen, interpretatie: 
opgehoogd. 
 

283: 298 - 354cm, groengrijs zand (fijn), gaafheid: gelaagd (gley), ondergrens: geleidelijk, 
inclusies: takjes op 340, groot baksteenfragment aan basis, interpretatie: opgehoogd. 
 
284: 354 - 362cm, groengrijs zand (fijn), gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, inclusies: groot 
baksteen fragment, stenen, interpretatie: opgehoogd. 
 
285: 362 - 400cm, donkerbruingrijs zandige leem, ondergrens: einde run, inclusies: organisch 
materiaal, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
286: 400 - 600cm, oranjebruin zand (fijn), gaafheid: gelaagd (gley bij siltige bandjes), 
ondergrens: einde boring, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 47 

 

Boring  D02 - 19/09/2011 
Lambert 72: 148956,24 E; 210545,69 N; 
hoogte 6,29 m TAW 
 
 
274: 0 - 70cm, grijsbruin zand, gaafheid: 
verstoord, ondergrens: geleidelijk, inclusies: 
puin, interpretatie: puinlaag. 
 
275: 70 - 280cm, donkergrijs zand & klei, 
gaafheid: gemengd, ondergrens: scherp, 
inclusies: Boomse klei brokken & lagen, 
organisch materiaal (venig materiaal op 130), 
schelp, steen aan top run 3, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
276: 280 - 284cm, donkerbruin organisch, 
gaafheid: gaaf, ondergrens: erosief, inclusies: 
organisch materiaal (takjes, wortels), 
baksteen fragment, benzinegeur, 
interpretatie: opgehoogd. 
 

277: 284 - 350cm, grijs lemig zand (fijn), gaafheid: gevlekt (organisch materiaal), ondergrens: 
scherp, inclusies: organisch materiaal, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
278: 350 - 400cm, oranjebruin zand (fijn), gaafheid: gelaagd, ondergrens: einde boring, 
interpretatie: Pleistocene zanden. 
 



48 Stellae Scaldis (Zwijndrecht) 

 

Boring  D03 - 19/09/2011 
Lambert 72: 148950,2 E; 210491,38 N; 
hoogte 6,39 m TAW 
 
 
287: 0 - 175cm, gemengd zand, gaafheid: 
verstoord, ondergrens: scherp, inclusies: 
puin, interpretatie: puinlaag. 
 
288: 175 - 443cm, bruin zand (medium tot 
grof), gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, 
inclusies: schelp, een enkel 
baksteenschilfertje, interpretatie: opgehoogd. 
 
289: 443 - 451cm, grijsbruin zand & klei, 
ondergrens: scherp, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
290: 451 - 600cm, licht groengrijs zand (fijn), 
gaafheid: gelaagd, ondergrens: einde boring, 
interpretatie: Pleistocene zanden. 
 



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 49 

 

Boring  E01 - 19/09/2011 
Lambert 72: 148903,7 E; 210622,1 N; hoogte 
5,96 m TAW 
 
 
246: 0 - 312cm, bruin zand, gaafheid: 
verstoord, ondergrens: geleidelijk, inclusies: 
puin (baksteen, steen), interpretatie: 
puinlaag. 
 
247: 312 - 400cm, grijs zand (fijn), gaafheid: 
gelaagd, ondergrens: einde boring, 
interpretatie: Pleistocene zanden. 
 



50 Stellae Scaldis (Zwijndrecht) 

 

Boring  E02 - 19/09/2011 
Lambert 72: 148838,43 E; 210597,36 N; 
hoogte 6,19 m TAW 
 
 
248: 0 - 110cm, bruin zand (fijn tot medium), 
gaafheid: verstoord, ondergrens: geleidelijk, 
inclusies: puin (steen, baksteen, schelp), 
interpretatie: puinlaag. 
 
249: 110 - 155cm, grijs zand (fijn), gaafheid: 
verstoord, ondergrens: geleidelijk, 
interpretatie: opgehoogd. 
 
250: 155 - 400cm, donkergrijsbruin zand 
(fijn), gaafheid: gevlekt, ondergrens: einde 
run, inclusies: baksteen doorheen hele run, 
interpretatie: opgehoogd. 
 
251: 400 - 545cm, grijsgroen zand (fijn), 
gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, inclusies: 
houtfrgmn, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
252: 545 - 830cm, groengrijs zand (fijn), 
gaafheid: gelaagd, ondergrens: schuin mr 
scherp, inclusies: houtfrgmn, interpretatie: 
Pleistocene zanden. 
 
253: 830 - 1000cm, donkergrijs klei, 
gaafheid: gaaf, ondergrens: einde boring, 
inclusies: kalkbrokjes, interpretatie: Boomse 
klei. 
 



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 51 

 

Boring  F01 - 20/09/2011 
Lambert 72: 148925,25 E; 210394,6 N; 
hoogte 6,11 m TAW 
 
 
291: 0 - 100cm, grijsbruin zand, gaafheid: 
verstoord, ondergrens: scherp, inclusies: 
baksteenpuin, stenen, interpretatie: puinlaag. 
 
292: 100 - 115cm, grijs , inclusies: 
steengruis, interpretatie: puinlaag. 
 
293: 115 - 289cm, bruin zand (fijn tot 
medium), gaafheid: gaaf, ondergrens: 
scherp, inclusies: schelp, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
294: 289 - 330cm, bruingrijs siltige klei, 
gaafheid: gaaf, ondergrens: geleidelijk, 
inclusies: organisch materiaal, interpretatie: 
alluvium. 
 
295: 330 - 350cm, blauwgrijs siltige klei, 
gaafheid: gevlekt, ondergrens: geleidelijk, 
inclusies: organisch materiaal, interpretatie: 
alluvium. 
 

296: 350 - 378cm, blauwgrijs lemig zand (fijn), gaafheid: gaaf, ondergrens: geleidelijk, inclusies: 
organisch materiaal, interpretatie: alluvium. 
 
297: 378 - 406cm, grijs siltige klei (fijn), gaafheid: gevlekt, ondergrens: geleidelijk, inclusies: 
organisch materiaal, interpretatie: alluvium. 
 
298: 406 - 435cm, donkergrijsbruin siltige klei (humeus), gaafheid: gevlekt, ondergrens: scherp, 
inclusies: organisch materiaal, interpretatie: alluvium. 
 
299: 435 - 466cm, grijs zand (fijn), gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, inclusies: organisch 
materiaal, interpretatie: alluvium. 
 
300: 466 - 473cm, bruin siltige klei (fijn), gaafheid: gaaf, ondergrens: erosief, inclusies: 
organisch materiaal, interpretatie: alluvium. 
 
301: 473 - 500cm, bruin zand (humeuze top), gaafheid: gaaf, ondergrens: diffuus, inclusies: 
organisch materiaal, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
302: 500 - 600cm, grijsgroen zand (fijn), gaafheid: gelaagd, ondergrens: einde boring, inclusies: 
takjes op verssch dieptes, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 



52 Stellae Scaldis (Zwijndrecht) 

 

Boring  G01 - 20/09/2011 
Lambert 72: 148780,7 E; 210333,1 N; hoogte 
5,89 m TAW 
 
 
303: 0 - 40cm, grijsbruin , ondergrens: 
scherp, inclusies: baksteenpuin, steengruis, 
interpretatie: puinlaag. 
 
304: 40 - 338cm, bruin zand (fijn tot medium), 
gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, inclusies: 
schelp, baksteen, interpretatie: opgehoogd. 
 
305: 338 - 360cm, donkerbruin lemig zand 
(humeus), gaafheid: gaaf, ondergrens: 
erosief, inclusies: schelp, baksteen, 
organisch materiaal (takjes/wortels), 
interpretatie: opgehoogd. 
 

306: 360 - 400cm, grijsgroen zand (fijn), gaafheid: gelaagd, ondergrens: einde boring, 
interpretatie: Pleistocene zanden. 
 



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 53 

 

Boring  G02 - 20/09/2011 
Lambert 72: 148762,43 E; 210353,4 N; 
hoogte 5,94 m TAW 
 
 
307: 0 - 20cm, bruin lemig zand (humeus), 
gaafheid: gelaagd, ondergrens: scherp, 
inclusies: organisch materiaal 
(takjes/wortels), interpretatie: Ploeglaag. 
 
308: 20 - 125cm, grijs , ondergrens: scherp, 
inclusies: baksteen, steengruis, interpretatie: 
puinlaag. 
 
309: 125 - 157cm, lichtbruin zand (fijn), 
gaafheid: gevlekt (roestvlekken), ondergrens: 
scherp, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 

310: 157 - 184cm, grijsbruin lemig zand, gaafheid: gaaf, ondergrens: scherp, interpretatie: 
Pleistocene zanden. 
 
311: 184 - 250cm, lichtbruin zand (fijn), gaafheid: gevlekt, ondergrens: scherp, interpretatie: 
Pleistocene zanden. 
 
312: 250 - 300cm, grijsgroen zand (fijn), gaafheid: gaaf, ondergrens: geleidelijk, inclusies: 
organisch materiaal (takjes), interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
313: 300 - 400cm, oranje zand (fijn), gaafheid: gelaagd, ondergrens: einde boring, inclusies: 
organisch materiaal (takjes), interpretatie: Pleistocene zanden. 
 



54 Stellae Scaldis (Zwijndrecht) 

 

Boring  G03 - 20/09/2011 
Lambert 72: 148741,08 E; 210391,73 N; 
hoogte 5,93 m TAW 
 
 
314: 0 - 37cm, grijsbruin zand, ondergrens: 
scherp, inclusies: baksteenpuin, steengruis, 
interpretatie: puinlaag. 
 
315: 37 - 42cm, grijsblauw zand (fijn tot 
medium), gaafheid: gaaf, ondergrens: 
scherp, inclusies: schelp, interpretatie: 
opgehoogd. 
 
316: 42 - 120cm, grijsgroen zand (fijn), 
gaafheid: gelaagd, inclusies: organisch 
materiaal (takjes/wortels), interpretatie: 
Pleistocene zanden. 
 

317: 120 - 200cm, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
318: 200 - 400cm, oranje zand (fijn), gaafheid: gelaagd, ondergrens: einde boring, inclusies: 
organisch materiaal (takjes/wortels), interpretatie: Pleistocene zanden. 
 



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 55 

 

Boring  G04 - 20/09/2011 
Lambert 72: 148773,34 E; 210415,13 N; 
hoogte 6,01 m TAW 
 
 
331: 0 - 10cm, donkerbruin zand (fijn), 
gaafheid: verstoord, ondergrens: scherp, 
inclusies: organisch materiaal takjes/wortels, 
interpretatie: Ploeglaag. 
 
332: 10 - 90cm, grijswit , gaafheid: verstoord, 
ondergrens: scherp, interpretatie: puinlaag. 
 
333: 90 - 103cm, oranjebruin zand (fijn), 
gaafheid: gelaagd, ondergrens: licht diffuus, 
interpretatie: Pleistocene zanden. 
 

334: 103 - 400cm, grijsgroen (103-280cm tot oranje (280-400cm) zand (fijn, bovenste 10cm 
humeus), gaafheid: gelaagd, zeer duidelijk zichtbaar tussen 285-400cm, ondergrens: einde 
boring, inclusies: op 210-225cm houtskoolspikkels, interpretatie: Pleistocene zanden. 
 



56 Stellae Scaldis (Zwijndrecht) 

 

Boring  G05 - 20/09/2011 
Lambert 72: 148736,98 E; 210412,2 N; 
hoogte 6,2 m TAW 
 
 
319: 0 - 46cm, bruin zand (fijn), gaafheid: 
verstoord, ondergrens: scherp, inclusies: 
baksteenpuin, stenen, interpretatie: puinlaag. 
 
320: 46 - 81cm, grijsbruin lemig zand (fijn), 
gaafheid: gelaagd (organische bandjes), 
ondergrens: scherp, inclusies: organisch 
materiaal (takjes/wortels), interpretatie: 
Pleistocene zanden. 
 
321: 81 - 600cm, groengrijs - oranje zand 
(fijn), gaafheid: gelaagd, ondergrens: einde 
boring, inclusies: organisch materiaal 
(takjes/wortels), interpretatie: Pleistocene 
zanden. 
 



Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 57 

 

Boring  G06 - 20/09/2011 
Lambert 72: 148714,44 E; 210377,78 N; 
hoogte 6,44 m TAW 
 
 
322: 0 - 29cm, bruin zand (fijn), gaafheid: 
gelaagd, ondergrens: scherp, inclusies: 
organisch materiaal (takjes/wortels), 
interpretatie: puinlaag. 
 

323: 29 - 43cm, bruin zand (fijn), gaafheid: verstoord, ondergrens: scherp, inclusies: 
baksteenpuin, stenen, interpretatie: puinlaag. 
 
324: 43 - 71cm, bruin zand (fijn, humeus), gaafheid: gevlekt en licht gelaagd, ondergrens: 
scherp, inclusies: organisch materiaal (houtskool), interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
325: 71 - 92cm, lichtbruin zand (fijn), ondergrens: eerder diffuus, inclusies: baksteenfragment, 
interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
326: 92 - 176/200cm, lichtgrijs/oranje zand (fijn), gaafheid: gelaagd, ondergrens: einde boring, 
interpretatie: Pleistocene zanden. 
 



58 Stellae Scaldis (Zwijndrecht) 

 

Boring  G07 - 20/09/2011 
Lambert 72: 148687,79 E; 210364,16 N; 
hoogte 6,13 m TAW 
 
 
327: 0 - 45cm, bruin zand (fijn tot medium), 
gaafheid: verstoord, ondergrens: scherp, 
inclusies: organisch materiaal baksteenpuin, 
takjes/wortels, interpretatie: Ploeglaag. 
 
328: 45 - 129cm, lichtbruin zand (fijn), 
ondergrens: diffuus, inclusies: bovenaan nog 
wat baksteenfragmenten + doorheen dit 
niveau nog wat twijgjes, interpretatie: 
Pleistocene zanden. 
 
329: 129 - 643cm, lichtgrijs/oranje zand (fijn), 
gaafheid: gelaagd, ondergrens: scherp, 
interpretatie: Pleistocene zanden. 
 
330: 643 - 800cm, blichtgrijs klei (zeer fijn), 
gaafheid: gaaf, ondergrens: einde boring, 
interpretatie: Boomse klei. 
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Bijlage 2. Inventaris foto’s 
Foto ID Type boring Omschrijving Datum 

BKA_F0001 boring A16 m0-2 12/sep 
BKA_F0002 boring A16 m0-2 12/sep 
BKA_F0003 boorinstallatie   boorinstallatie 12/sep 
BKA_F0004 boorinstallatie   boorinstallatie 12/sep 
BKA_F0005 boorinstallatie   boorinstallatie 12/sep 
BKA_F0006 boorinstallatie   boorinstallatie 12/sep 
BKA_F0007 boorinstallatie   boorinstallatie 12/sep 
BKA_F0008 boring A16 m2-4 12/sep 
BKA_F0009 boring A16 m2-4 12/sep 
BKA_F0010 boring A16 detail plastic 12/sep 
BKA_F0011 boring A16 m4-6 12/sep 
BKA_F0012 boring A16 detail o.m. 12/sep 
BKA_F0013 boring A16 detail o.m. glauconietzanden 12/sep 
BKA_F0014 boring A16 m6-8 12/sep 
BKA_F0015 boring A16 m6-8 12/sep 
BKA_F0016 boring A16 m6-8 12/sep 
BKA_F0017 boring A16 m6-8 12/sep 
BKA_F0018 boring A16 m8-10 12/sep 
BKA_F0019 boring A16 m8-10 12/sep 
BKA_F0020 boring A16 m8-10 12/sep 
BKA_F0021 boring A16 m8-10 12/sep 
BKA_F0022 boring A16 detail Boomse klei 12/sep 
BKA_F0023 boring A16 detail Boomse klei 12/sep 
BKA_F0024 boring A16 m10-12 12/sep 
BKA_F0025 boring A16 m10-12 12/sep 
BKA_F0026 boring A16 m10-12 12/sep 
BKA_F0027 boring A16 m10-12 12/sep 
BKA_F0028 boring A16 m12-14 12/sep 
BKA_F0029 boring A16 m12-14 12/sep 
BKA_F0030 boring A16 m12-14 12/sep 
BKA_F0031 boring A16 m12-14 12/sep 
BKA_F0032 boring A15 m0-2 12/sep 
BKA_F0033 boring A15 m2-4 12/sep 
BKA_F0034 boring A15 m2-4 12/sep 
BKA_F0035 boring A15 m2-4 12/sep 
BKA_F0036 boring A15 m4-6 12/sep 
BKA_F0037 boring A15 m4-6 12/sep 
BKA_F0038 boring A15 m4-6 12/sep 
BKA_F0039 boring A15 m8-10 12/sep 
BKA_F0040 boring A14 m0-2 13/sep 
BKA_F0041 boring A14 m2-6 13/sep 
BKA_F0042 boring A14 m2-6 13/sep 
BKA_F0043 boring A14 m2-6 13/sep 
BKA_F0044 boring A14 m2-6 13/sep 
BKA_F0045 boring A14 m6-10 13/sep 
BKA_F0046 boring A14 m6-10 13/sep 
BKA_F0047 boring A14 m6-10 13/sep 
BKA_F0048 boring A13 m0-2 13/sep 
BKA_F0049 boring A13 m2-6 13/sep 
BKA_F0050 boring A13 m2-6 13/sep 
BKA_F0051 boring A13 m2-6 13/sep 
BKA_F0052 boring A13 m6-8 13/sep 
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Foto ID Type boring Omschrijving Datum 
BKA_F0053 boring A13 m6-8 13/sep 
BKA_F0054 boring A13 m6-8 13/sep 
BKA_F0055 boring A12 m0-2 13/sep 
BKA_F0056 boring A12 m0-2 13/sep 
BKA_F0057 boring A12 m2-6 13/sep 
BKA_F0058 boring A12 m2-6 13/sep 
BKA_F0059 boring A12 m2-6 13/sep 
BKA_F0060 boring A12 id 4671, nu schaduw 13/sep 
BKA_F0061 boring A12 id 4672, nu schaduw 13/sep 
BKA_F0062 boring A12 id 4673, nu schaduw 13/sep 
BKA_F0063 boring A12 m6-8 13/sep 
BKA_F0064 boring A12 m6-8 13/sep 
BKA_F0065 boring A12 m6-8 13/sep 
BKA_F0066 boring A11 m0-2 13/sep 
BKA_F0067 boring A11 id 4680, nu schaduw 13/sep 
BKA_F0068 boring A11 m2-6, zon 13/sep 
BKA_F0069 boring A11 m2-6, zon 13/sep 
BKA_F0070 boring A11 m2-6, zon 13/sep 
BKA_F0071 boring A11 m2-8 13/sep 
BKA_F0072 boring A11 m2-8 13/sep 
BKA_F0073 boring A11 m2-8 13/sep 
BKA_F0074 boring A11 m6-8 13/sep 
BKA_F0075 boring A11 m6-8 13/sep 
BKA_F0076 boring A11 m6-8 13/sep 
BKA_F0077 boorinstallatie   boorinstallatie 14/sep 
BKA_F0078 boring A10 m0-2 14/sep 
BKA_F0079 boring A10 m1-4 14/sep 
BKA_F0080 boring A10 m1-4 14/sep 
BKA_F0081 boring A10 m4-8 14/sep 
BKA_F0082 boring A10 m4-8 14/sep 
BKA_F0083 boring A10 m4-8 14/sep 
BKA_F0084 boring A09 m0-2 14/sep 
BKA_F0085 boring A09 m2-6 14/sep 
BKA_F0086 boring A09 m2-6 14/sep 
BKA_F0087 boring A09 m2-6 14/sep 
BKA_F0088 boring A09 m6-8 14/sep 
BKA_F0089 boring A09 m6-8 14/sep 
BKA_F0090 boring A09 m6-8 14/sep 
BKA_F0091 boring A08 m0-2 14/sep 
BKA_F0092 boring A08 m2-6 14/sep 
BKA_F0093 boring A08 m2-6 14/sep 
BKA_F0094 boring A08 m2-6 14/sep 
BKA_F0095 boring A07 m0-4 14/sep 
BKA_F0096 boring A07 m4-8 14/sep 
BKA_F0097 boring A07 m4-8 14/sep 
BKA_F0098 boring A07 m4-8 14/sep 
BKA_F0099 boring A07 m8-14 14/sep 
BKA_F0100 boring A07 m8-14 14/sep 
BKA_F0101 boring A07 m8-14 14/sep 
BKA_F0102 boring A07 m8-14 14/sep 
BKA_F0103 boring A07 m8-14 14/sep 
BKA_F0104 boring A07 m8-14 14/sep 
BKA_F0105 boring A06 m0-4 14/sep 
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Foto ID Type boring Omschrijving Datum 
BKA_F0106 boring A06 m0-4 14/sep 
BKA_F0107 boring A06 m0-4 14/sep 
BKA_F0108 boring A06 m4-8 14/sep 
BKA_F0109 boring A06 m4-8 14/sep 
BKA_F0110 boring A06 m4-8 14/sep 
BKA_F0111 boring A06 m8-10 14/sep 
BKA_F0112 boring A06 m8-10 14/sep 
BKA_F0113 boring A06 m8-10 14/sep 
BKA_F0114 boring A05 m0-2 14/sep 
BKA_F0115 boring A05 m2-6 14/sep 
BKA_F0116 boring A05 m2-6 14/sep 
BKA_F0117 boring A05 m2-6 14/sep 
BKA_F0118 boring A05 m6-10 14/sep 
BKA_F0119 boring A05 m6-10 14/sep 
BKA_F0120 boring A05 m6-10 14/sep 
BKA_F0121 boring A04 m0-4 15/sep 
BKA_F0122 boring A04 m0-4 15/sep 
BKA_F0123 boring A04 m0-4 15/sep 
BKA_F0124 boring A04 m4-8 15/sep 
BKA_F0125 boring A04 m4-8 15/sep 
BKA_F0126 boring A04 m4-8 15/sep 
BKA_F0127 boorinstallatie A04 boorinstallatie 15/sep 
BKA_F0128 boorinstallatie A04 boorinstallatie 15/sep 
BKA_F0129 boorinstallatie A04 boorinstallatie 15/sep 
BKA_F0130 boring A04 m8-12 15/sep 
BKA_F0131 boring A04 m8-12 15/sep 
BKA_F0132 boring A04 m8-12 15/sep 
BKA_F0133 boring A04 profiel volledig 15/sep 
BKA_F0134 boring A04 profiel volledig 15/sep 
BKA_F0135 boring A04 profiel + installatie 15/sep 
BKA_F0136 omgeving   omgeving kant Burchtse Weel 15/sep 
BKA_F0137 omgeving   omgeving kant Burchtse Weel 15/sep 
BKA_F0138 omgeving   omgeving kant Burchtse Weel 15/sep 
BKA_F0139 omgeving   omgeving kant Burchtse Weel 15/sep 
BKA_F0140 omgeving   omgeving kant Burchtse Weel 15/sep 
BKA_F0141 omgeving   omgeving kant Burchtse Weel 15/sep 
BKA_F0142 omgeving   omgeving kant Burchtse Weel 15/sep 
BKA_F0143 omgeving   omgeving kant Burchtse Weel 15/sep 
BKA_F0144 omgeving   omgeving kant Burchtse Weel 15/sep 
BKA_F0145 omgeving   omgeving kant Burchtse Weel 15/sep 
BKA_F0146 omgeving   omgeving kant Burchtse Weel 15/sep 
BKA_F0147 omgeving   omgeving kant Burchtse Weel 15/sep 
BKA_F0148 boring A03 m0-2 & m2-3 15/sep 
BKA_F0149 boring A03 m3-6 15/sep 
BKA_F0150 boring A03 m3-6 15/sep 
BKA_F0151 boring A03 m3-6 15/sep 
BKA_F0152 boring A02 m0-2 15/sep 
BKA_F0153 boring A02 m0-2 15/sep 
BKA_F0154 boring A02 m2-6 15/sep 
BKA_F0155 boring A02 m2-6 15/sep 
BKA_F0156 boring A02 m2-6 15/sep 
BKA_F0157 boring A01 m0-4 15/sep 
BKA_F0158 boring A01 m0-4 15/sep 
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Foto ID Type boring Omschrijving Datum 
BKA_F0159 boring A01 m2-6 15/sep 
BKA_F0160 boring A01 m2-6 15/sep 
BKA_F0161 boring A01 m2-6 15/sep 
BKA_F0162 boring A01 detail top polderklei (diepte 509) 15/sep 
BKA_F0163 boorinstallatie   boorinstallatie 16/sep 
BKA_F0164 boorinstallatie   boorinstallatie 16/sep 
BKA_F0165 boring B01 m0-2 16/sep 
BKA_F0166 boring B01 m2-5 16/sep 
BKA_F0167 boring B01 m2-5 16/sep 
BKA_F0168 boring B01 m5-8 16/sep 
BKA_F0169 boring B01 m5-8 16/sep 
BKA_F0170 boring B01 m5-8 16/sep 
BKA_F0171 boring B02 m0-4 16/sep 
BKA_F0172 boring B02 m0-4 16/sep 
BKA_F0173 boring B02 m2-6 16/sep 
BKA_F0174 boring B02 m2-6 16/sep 
BKA_F0175 boring B02 m2-6 16/sep 
BKA_F0176 boring B02 detail us 192 16/sep 
BKA_F0177 boring B02 detail us 195-196 16/sep 
BKA_F0178 boring B03 m0-4 16/sep 
BKA_F0179 boring B03 m0-4 16/sep 
BKA_F0180 boring B03 m4-6 16/sep 
BKA_F0181 boring B03 m4-6(metjuistepositieplmeter) 16/sep 
BKA_F0182 boring B04 m0-6 16/sep 
BKA_F0183 boring B04 m0-6 16/sep 
BKA_F0184 boring B04 m0-6 16/sep 
BKA_F0185 boring A18 m0-2 16/sep 
BKA_F0186 boring A18 m2-6 16/sep 
BKA_F0187 boring A18 m2-6 16/sep 
BKA_F0188 boring A18 m2-6 16/sep 
BKA_F0189 boring A19 m0-2 16/sep 
BKA_F0190 boring A19 m0-2 16/sep 
BKA_F0191 boring A19 profiel A19 16/sep 
BKA_F0192 boring A19 profiel A19 16/sep 
BKA_F0193 boring A19 m2-6 16/sep 
BKA_F0194 boring A19 m2-6 16/sep 
BKA_F0195 boring A19 m2-6 16/sep 
BKA_F0196 boring A19 detail us (350) 16/sep 
BKA_F0197 boorinstallatie   tractor bij boring B05 16/sep 
BKA_F0198 boring B05 m0-4 16/sep 
BKA_F0199 boring B05 m0-4 16/sep 
BKA_F0200 boring B05 m0-4 16/sep 
BKA_F0201 boring B05 m4-8 16/sep 
BKA_F0202 boring B05 m4-8 16/sep 
BKA_F0203 boring B05 m4-8 16/sep 
BKA_F0204 boring C04 m0-6 19/sep 
BKA_F0205 boring C04 m0-6 19/sep 
BKA_F0206 boring C04 m0-6 19/sep 
BKA_F0207 boring E01 m0-4 19/sep 
BKA_F0208 boring E01 m0-4 19/sep 
BKA_F0209 omgeving   bos ter hoogte van E01 19/sep 
BKA_F0210 boring E02 m0-6 19/sep 
BKA_F0211 boring E02 m0-6 19/sep 
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Foto ID Type boring Omschrijving Datum 
BKA_F0212 boring E02 m0-6 19/sep 

BKA_F0213 boorinstallatie   
plaatsen van boring E02, tussen bomen (dls 
afgezaagd) 19/sep 

BKA_F0214 boring E02 m6-10 19/sep 
BKA_F0215 boring E02 m6-10 19/sep 
BKA_F0216 boring E02 m6-10 19/sep 
BKA_F0217 boring C01 m0-6 19/sep 
BKA_F0218 boring C01 m0-6 19/sep 
BKA_F0219 boring C01 m0-6 19/sep 
BKA_F0220 boring C02 m0-6 19/sep 
BKA_F0221 boring C02 m0-6 19/sep 
BKA_F0222 boring C02 m0-6 19/sep 
BKA_F0223 boring C03 m0-6 19/sep 
BKA_F0224 boring C03 m0-6 19/sep 
BKA_F0225 boring C03 m0-6 19/sep 

BKA_F0226 boorinstallatie   
plaatsen van boring D02, tussen bomen (dls 
afgezaagd) 19/sep 

BKA_F0227 boring D02 m0-4 19/sep 
BKA_F0228 boring D02 m0-4 19/sep 
BKA_F0229 boring D02 m0-4 19/sep 
BKA_F0230 boring D01 m0-6 19/sep 
BKA_F0231 boring D01 m0-6 19/sep 
BKA_F0232 boring D01 m0-6 19/sep 
BKA_F0233 boring D03 m0-4 19/sep 
BKA_F0234 boring D03 m0-4 19/sep 
BKA_F0235 boring D03 m0-4 19/sep 
BKA_F0236 boring D03 m4-6 19/sep 
BKA_F0237 boring D03 m4-6 19/sep 
BKA_F0238 boring D03 m4-6 19/sep 
BKA_F0239 boring F01 m0-6 20/sep 
BKA_F0240 boring F01 m0-6 20/sep 
BKA_F0241 boring F01 m0-6 20/sep 
BKA_F0242 boring G01 m0-4 20/sep 
BKA_F0243 boring G01 m0-4 20/sep 
BKA_F0244 boring G01 m0-4 20/sep 
BKA_F0245 boring G02 m0-4 20/sep 
BKA_F0246 boring G02 m0-4 20/sep 
BKA_F0247 boring G02 m0-4 20/sep 
BKA_F0248 boring G03 m0-4 20/sep 
BKA_F0249 boring G03 m0-4 20/sep 
BKA_F0250 boring G03 m0-4 20/sep 
BKA_F0251 boorinstallatie   boren G05 20/sep 
BKA_F0252 boorinstallatie   boren G05 20/sep 
BKA_F0253 boorinstallatie   boren G05 20/sep 
BKA_F0254 boring G05 m0-6 20/sep 
BKA_F0255 boring G05 m0-6 20/sep 
BKA_F0256 boring G05 m0-6 20/sep 
BKA_F0257 boring G05 m0-6 20/sep 
BKA_F0258 boring G06 m0-2 20/sep 
BKA_F0259 boring G06 m0-2 20/sep 
BKA_F0260 boring G06 m0-2 20/sep 
BKA_F0261 boorinstallatie boren G07   20/sep 
BKA_F0262 boorinstallatie boren G07   20/sep 
BKA_F0263 boorinstallatie boren G07   20/sep 
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Foto ID Type boring Omschrijving Datum 
BKA_F0264 boorinstallatie boren G07   20/sep 
BKA_F0265 boring G07 m0-6 20/sep 
BKA_F0266 boring G07 m0-6 20/sep 
BKA_F0267 boring G07 m0-6 20/sep 
BKA_F0268 boring G07 m6-8 20/sep 
BKA_F0269 boring G07 m6-8 20/sep 
BKA_F0270 boring G07 m6-8 20/sep 
BKA_F0271 boring G07 m6-8 20/sep 
BKA_F0272 boring G04 m0-4 20/sep 
BKA_F0273 boring G04 m0-4 20/sep 
BKA_F0274 boring G04 m0-4 20/sep 
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