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Samenvatting 

In opdracht van dhr. D. Verwoerd heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd op een drietal naast elkaar percelen ten zuiden van de 

Benedenweg Zuidzijde nr. 269 te Benschop (Gemeente Lopik). De aanleiding van het 

onderzoek vormt een gewenste bestemmingsplanwijziging van grasland naar boomgaard. Het 

plangebied heeft een oppervlakte van 4,5 hectare. Daarnaast is het de wens om twee sloten te 

dempen. Dit brengt met zich mee dat elders op het perceel nieuwe waterberging moet worden 

gerealiseerd in de vorm van het graven van een poel of het verbreden van sloten aan de 

randen van het plangebied. Het gebied ligt op een stroomgordel met een hoge archeologische 

verwachting naast een AMK-terrein met zeer hoge archeologische waarde. Het planten van 

fruitbomen, de toekomstige wortelwerking en het graven van een compensatieplas en/of 

sloten kunnen de bodem verstoren op plaatsen waar dit nog mogelijk nog niet eerder gebeurt 

is. Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen hierdoor verstoord worden. 

Op basis van de landschapsgeschiedenis kunnen archeologische resten op de stroomgordel 

aanwezig zijn van het begin van de vorming daarvan 4.450 jaar voor heden, oftewel vanaf het  

laat neolithicum. Op basis van de ontginningsvorm wordt ervanuit gegaan dat de stroomrug in 

de loop van de tijd in zijn geheel is ingesloten en afgedekt met komklei en veen. Tot wanneer 

de stroomrug begaanbaar is geweest is onbekend, maar er zijn vondsten op de stroomrug 

bekend uit de ijzertijd en Romeinse tijd, vondsten uit de vroege middeleeuwen ontbreken 

vooralsnog, mogelijk dat de stroomrug toen niet meer begaanbaar was.1 De vindplaatsen uit 

de late middeleeuwen zijn van na de ontginning. Archeologische resten uit het laat 

neolithicum zullen in een actief rivierlandschap zijn achtergebleven en kunnen bedekt zijn met 

oever- of komafzettingen. Resten uit de perioden daarna, de bronstijd t/m de Romeinse tijd 

zullen waarschijnlijk bedekt zijn door komklei. De resten worden verwacht op de hogere delen 

van het landschap op de oevers of crevasse afzettingen van de stroomgordel. Resten uit de 

late middeleeuwen worden in het noordelijke deel van het plangebied nabij de ontginningsas 

verwacht en zullen direct onder de bouwvoor liggen. 

Op basis van het verkennend booronderzoek is een landschapskaart gemaakt met een 

archeologische verwachting. In de zones waar de relatief hoog gelegen bedding- en 

oeverafzettingen voorkomen en waar een laklaag ontbreekt worden resten van 

verblijfplaatsen (jachtkampen of nederzettingsterreinen) verwacht. Het gaat dan om een 

betrekkelijke smalle zone langs de noord- west- en zuidzijde van het plangebied (hoge 

archeologische verwachting). Het uitgevoerde karterend booronderzoek in de noordoostpunt 

van het plangebied heeft de hoge verwachting bevestigd. In zes karterende boringen is hier 

een archeologische laag aangeboord. In de vullingen van aangetroffen restgeulen kunnen 

archeologische resten in de vorm van puntlocaties aanwezig zijn zoals: resten van vaartuigen, 

visnetten, offervondsten etc. In de laaggelegen zone waar de laklaag voorkomt kunnen off-site 

sporen voorkomen. De dichtheid van archeologische sporen wordt in de restgeul en in de 

laaggelegen zone met de laklaag laag verwacht. 
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Er zijn archeologisch gezien geen belemmeringen voor het aanplanten van een boomgaard. 

Echter voor overige grondbewerkingen in de zone met een hoge archeologische verwachting 

wordt aangeraden om deze niet dieper uit te voeren dan 40 cm –mv en plaatselijk niet dieper 

uit te voeren dan 25 cm-mv. In de gebieden met een lage archeologische verwachting wordt 

een archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. 

Het wordt geadviseerd om de verplichte compensatie waterberging aan te leggen in de noord- 

en oostzijde van het plangebied. In de noordzijde zijn delen van de bodem reeds verstoord 

door de bouw- en sloop van de voormalige toren en oude watergangen. Verder is de 

archeologische verwachting in de oostzijde laag, waardoor de verwachting is dat de 

archeologie nauwelijks schade zal ondervinden. 

Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

gemeente Lopik. 

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem- verstorende activiteiten verplicht is om eventuele 

vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de 

Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de 

Gemeente Lopik.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van dhr. D. Verwoerd heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd op een drietal naast elkaar percelen ten zuiden van de 

Benedenweg Zuidzijde nr. 269 te Benschop (Gemeente Lopik). De aanleiding van het 

onderzoek vormt de gewenste bestemmingsplanwijziging van grasland naar boomgaard. 

Daarnaast zijn er plannen om twee sloten te dempen en dient binnen het plangebied voor 

compensatie te worden gezorgd in de vorm van het graven van poelen of het verbreden van 

sloten aan de rand van het plangebied. Het plangebied heeft een oppervlakte van 4,5 hectare. 

Het gebied ligt op een stroomgordel met een hoge archeologische verwachting naast een 

AMK-terrein met zeer hoge archeologische waarde. Het planten van fruitbomen en de 

toekomstige wortelwerking kunnen de bodem verstoren op plaatsen waar dit nog mogelijk 

nog niet eerder gebeurt is. Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen hierdoor 

verstoord worden.  

De opdrachtgever heeft de wens om de twee noord-zuid sloten die de drie percelen van elkaar 

scheiden te dempen in verband met een efficiëntere bedrijfsvoering. Ter compensatie dient 

elders op het perceel een waterberging te worden gerealiseerd. De wens was om in de 

noordhoosthoek een plas aan te leggen. Derhalve is in aanvulling op het verkennend 

booronderzoek in de noordoosthoek van het perceel een karterend booronderzoek 

uitgevoerd. 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de KNA 3.3.2 

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische 

verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, historische- en 

archeologische gegevens. Het doel van het verkennend booronderzoek is het vaststellen van 

de bodemopbouw en bodemverstoringen om een uitspraak te kunnen doen over de aan-, of 

afwezigheid van een potentieel archeologisch niveau en de diepteligging daarvan. Het 

booronderzoek wordt uitgevoerd om het verwachtingsmodel te verfijnen. Afhankelijk van de 

diepteligging van archeologische niveaus dienen mogelijk maatregelen te worden genomen of 

is vervolgonderzoek noodzakelijk. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal: 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

 Zo ja, op welke diepte kunnen deze worden aangetroffen? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig en zo ja, welk type onderzoek? 

 

Het doel van een karterend booronderzoek is het vaststellen van de aan- of afwezigheid van 

archeologische indicatoren in archeologisch kansrijke lagen. 
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1.3 Administratieve data 

Adres: Benedenweg Zuidzijde 269  
Toponiemen: Benedenweg Zuidzijde/Achterwetering 
Kadastrale nrs.  Gemeente Lopik sectie E. nrs. 1208, 1209 en 1212 
Provincie: Utrecht 
Gemeente: Lopik 
Opdrachtgever: Dhr. D. Verwoerd 

Benedeneind Zuidzijde 269 
3405 CJ Benschop 

bevoegd gezag: Gemeente Lopik 
Coördinaten: 125.415/446.193 125.536/446.300 125.668/445.949 125.520/445.923 
Oppervlakte: 4,5 ha 
Kaartblad: 38E 
Onderzoekmeldingsnummer: 64131 
Onderzoeknr. 52365 
Beheerder en plaats van 
documentatie en 
vondstmateriaal 

ArGeoBoor, Lippenhuizen. E-depot Nederlandse archeologie en kb. 
Het vondstmateriaal zal worden overgedragen aan het Provinciaal 
depot voor bodemvondsten te Utrecht. 

Vondstmeldingsnummer 426112 

 

 

 

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

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt ten zuiden van de Benedenweg Zuidzijde 269 en wordt aan de zuidzijde 

begrensd door de Achterwetering. Het plangebied omvat drie percelen met een lengte van 

gemiddeld 300 meter en een breedte van circa 50 meter. De oppervlakte van het te 

onderzoeken gebied in totaal is circa 4,5 ha. Het plangebied is momenteel in braakliggend. (zie 

afbeeldingen 1 en 2). Uit gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt dat 

het maaiveld van het plangebied ligt rond 0,3 m –NAP.4 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Het plangebied zal worden beplant met fruitbomen (peer). Het betreft een soort die ondiep 

wortelt, naar verwachting blijven de wortels binnen de bouwvoor, die naar verwachting circa  

40 cm dik is. Er wordt een constructie met palen opgezet om te zorgen dat de boompjes niet 

omvallen. Om goed met bestrijdingsmiddelen te kunnen werken is de opdrachtgever 

voornemens om een tweetal sloten te dempen.  Het voornemen is om in de noordoostpunt 

van het plangebied een vijver aan te  leggen om zo waterberging te creëren ter compensatie 

van de te dempen sloten. Naar aanleiding van een gedurende dit onderzoek uitgevoerd 

karterend onderzoek in deze in de noordoosthoek is van dit plan afgezien (de grond is 

inmiddels verkocht aan de buurman). De bedoeling is nu om een watergang in de noordzijde 

aan te leggen/te verbreden tot maximaal 4 meter breed. Daarnaast is het de bedoeling om de 

watergang langs de oostzijde van het plangebied 2 meter te verbreden (zie advieskaart in 

afbeelding 11). 
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Afbeelding 2. Detailkaart met boorpunten (zwarte bolletjes met nummer) en te 
graven/verbreden sloten (lichtgroen).    

3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een 

archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.3. 

3.2 Aardkundige gegevens 

Het plangebied ligt in het Nederlandse rivierengebied op de stroomgordel genaamd ‘Blokland-

Snelrewaard’. De periode dat een watervoerende riviergeul aanwezig was, is gedateerd tussen 

4.450 tot 4.115 BP (PB=Before Present of vóór het jaar 1950).5 De stroomgordel is dus ruim 

4000 jaar oud. Uit de beschrijving blijkt dat het water in deze rivier zuidwaarts stroomde. De 

zijtak die ter plaatse aansloot vanuit het oosten op de Blokland-Snelrewaard stroomgordel is 

het Zuid-Stuivenberg crevasse complex. De ligging van de zandlichamen van de ‘fossiele’ 

rivierlopen is weergegeven in afbeelding 3.  
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Afbeelding 3. Ligging van de zandbanen van de relevante fossiele stroomgordels ter plaatse 
van het plangebied.6 Nr. 23 is de Blokland-Snelrewaard stroomgordel. 

Van het gebied rondom Montfoort is een nauwkeurige geomorfogenetische kaart gemaakt 

door Berendsen, waarbij landvormen en de genese daarvan in kaart zijn gebracht. Deze kaart is 

opgenomen in afbeelding 4.7  

Op deze kaart is te zien dat het plangebied ligt boven op een kronkelwaard van een 

stroomgordel. De gele zones, aangeduid met de codes Fs1 en Fs2, betekenen dat het 

bodemprofiel binnen 50 respectievelijk 100 cm-mv zandiger wordt en in de zones met code 

Fs1 wordt binnen 120 cm –mv zand aangetroffen en bij Fs2 wordt binnen 150 cm –mv zand 

aangetroffen. Opvallend is de donkerblauw groene restgeul die ten westen van het plangebied 

de stroomgordel begrenst en verder met ruime  bochten door de stroomgordel slingert.  

Daarnaast zijn vier zwart-wit geblokte lijnen ingetekend. Dit zijn geulen met een dikkere 

kleilaag (kronkelwaardgeulen).8De groene en bruine gebieden aan weerzijden van de 

stroomgordel zijn de komgebieden, waar klei  is afgezet en waar op grotere afstand zich een 

veenlaag heeft gevormd. 

Het plangebied bevindt zich op de kronkelwaard, waarop een dunne laag komklei- op oever- 

op beddingafzettingen wordt verwacht. Voor verduidelijking van de begrippen kom, oever, 

bedding en crevasse is een kaartje opgenomen in afbeelding 5. 

                                                           
6
 Cohen e.a. 2012 

7
 Berendsen 1982 

8
 Berendsen 1994 
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Afbeelding 4. Plangebied (paars) op een geomorfologische kaart.9 

Op de bodemkaart is het plangebied gekarteerd als kalkloze poldervaagrond zware klei (codes 

Rn47C en Rn95 C) .10 

 

 
Afbeelding 5. Afzettingen door een meanderende laagland rivier. 11 

 

                                                           
9
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 De Bakker & Schelling 1989 

11
 Berendsen 2004 (origineel Reineck & Singh 1973) 
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Afbeelding 6. Plangebied op diverse oude kaarten12. 
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3.3 Historische situatie 

De gestrekte verkaveling is een gevolg van de cope-ontginningen van het gebied in de late 

middeleeuwen. De plaatsnaam Bens’cope’ maakt dit nog eens duidelijk.13 Over het algemeen 

vonden deze systematische ontginningen plaats vanaf de 11e eeuw. De bebouwing heeft altijd 

aan de ontginningsas gelegen in dit geval de Benedenweg Zuidzijde. Binnen het plangebied 

heeft nooit bebouwing van betekenis gestaan. Uitzondering van 1958 toen stond er een toren 

op de noordgrens van het perceel . Het landgebruik heeft door de jaren heen met name 

bestaan uit grasland. Op enkele oude kaarten zijn boomgaarden aangegeven. De naam 

Benschop wordt voor het eerst vermeld in historische bronnen rond 1280. Bij opgravingen in 

de kerk van Benschop zijn uit tuf gehouwen stenen gevonden die een aanwijzing zijn voor een 

tufstenen kerkje uit de 12e eeuw.14 

3.4 Bekende archeologische waarden en vondsten 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) en waarnemingen (zie afbeelding 7) 

Ten westen aan de noordzijde van het plangebied ligt AMK-terrein 2957. Dit is terrein van zeer 

hoge archeologische waarde. Het is een terrein met sporen van bewoning. De resten liggen 

tussen 0,4 en 0,7 meter onder het maaiveld. De resten zijn gedateerd in de midden bronstijd 

(1800 tot 1100 v. Chr.). Bij een inventarisatie van vindplaatsen in Utrecht is deze vindplaats 

beschreven. Zie bijlage 1 voor de volledige omschrijving.15 

 
Afbeelding 7. Informatie uit ARCHIS. 

Direct ten noorden van de Beneden Zuidzijde ligt AMK-terrein 12055. Dit is een terrein van 

hoge archeologische waarde. Het gaat om een terrein met sporen van een laatmiddeleeuwse 

huisterp. 
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 Berendsen 1997 
14

 Berkel en Samplonius 2006 
15

 Van der Graaf en Anderson 1990 (deel 2) 
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De terp ligt aan een ontginningsas in een komgebied, direct naast de Bloklandse stroomrug.  

Direct ten zuiden van deze huisterp is een aardewerkcomplex aangetroffen in een nieuw 

gegraven sloot, direct ten oosten van boerderij ‘Op Rietveld’ uit de 12e tot 14e eeuw. 

(waarneming 26400). 

Waarneming 36147 op circa 400 meter ten oosten van het plangebied is de melding van de 

vondst van een Romeinse munt (melding onzeker). 

Op 500 meter ten westen van het plangebied zijn twee waarnemingen gedaan. Het gaat om 

twee laatmiddeleeuwse kunstmatige ophogingen (waarnemingen  402140 en 402142). 

In het plangebied komen geen recente vondstmeldingen voor.  

 

Onderzoeksmeldingen 

Nabij het plangebied zijn geen onderzoeken uitgevoerd. 

Archeologische waarden- en verwachtingenkaart  

Op de archeologische waarden en verwachtingskaart van de gemeente Lopik krijgt het hele 

plangebied een hoge archeologische verwachting.16  

Maatregelenkaart 

Op de maatregelenkaart van de gemeente Lopik blijkt dat het plangebied ligt in zone Categorie 

3 ( zie afbeelding 8).17 Uit de beleidsnota archeologie blijkt dat dit betekent dat archeologisch 

onderzoek verplicht is bij ingrepen groter dan 200 m2 en dieper dan 50 cm –mv.18 

 
Afbeelding 8. Archeologische maatregelenkaart van de gemeente Lopik.19 Legenda: paars 
categorie 2; rood = categorie 3; oranjebruin= categorie 4 en geel =categorie 5) 
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 Alkemade e.a. 2010, kaart 8 
17

 Alkemade e.a. 2010, kaart 9 
18

 Alkemade e.a. 2010 
19

 Alkemade e.a. 2010, kaart 9 
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4 Archeologische verwachting 

Op basis van de landschapsgeschiedenis kunnen archeologische resten op de stroomgordel 

aanwezig zijn van het begin van de vorming daarvan 4.450 jaar voor heden, oftewel vanaf het  

laat neolithicum. Op basis van de ontginningsvorm wordt ervanuit gegaan dat de stroomrug in 

de loop van de tijd in zijn geheel is ingesloten en afgedekt met komklei en veen. Tot wanneer 

de stroomrug begaanbaar is geweest is onbekend, maar er zijn vondsten op de stroomrug 

bekend uit de ijzertijd en Romeinse tijd, vondsten uit de vroege middeleeuwen ontbreken 

vooralsnog, mogelijk dat de stroomrug toen niet meer begaanbaar was.20 De vindplaatsen uit 

de late middeleeuwen zijn van na de ontginning. 

Archeologische resten uit het laat neolithicum zullen in een actief rivierlandschap zijn 

achtergebleven en kunnen bedekt zijn met oeverafzettingen. Resten uit de perioden daarna, 

de bronstijd t/m de Romeinse tijd zullen waarschijnlijk bedekt zijn door komklei. De resten 

worden verwacht op de hogere delen van het landschap op de oevers of crevasse afzettingen 

van de stroomgordel. Resten uit de late middeleeuwen worden in het noordelijke deel van het 

plangebied nabij de ontginningsas verwacht en zullen direct onder de bouwvoor liggen. 

Eventuele archeologische resten kunnen bestaan uit nederzettingen met boerderijplaatsen of 

resten van jacht- of viskampjes, daarnaast dient rekening te worden gehouden met off-site 

sporen zoals grafvelden.  

Boerderijplaatsen of jachtkampjes laten zich, als deze zijn afgedekt met jongere komklei, 

opsporen door de aanwezigheid van een ’vuile laag’. Een vaak zwak tot sterk humeuze 

bodemlaag met houtskoolbrokjes, aardewerkfragmenten, fosfaatvlekken en stukjes 

onverbrand- of verbrand bot.  Onder deze ‘vuile’laag bevinden zich dan grondsporen van 

ingegraven paalkuilen, waterputten, greppels, afvalkuilen etc.  

bodemverstoringen 

Opgemerkt wordt dat het terrein in ieder geval in het jaar 1936 in gebruik was geweest als 

boomgaard (zie afbeelding 6). Daarnaast hebben met name in de noordezijde enkele sloten 

gelopen en heeft hier de jaren rond 1958 een toren gestaan. Een blik op en vergelijking van het 

AHN-1 en AHN 2 laat zien dat er in de afgelopen 10 jaar egalisatie werkzaamheden hebben 

plaatsgevonden op de westelijke twee percelen. Op het oostelijk perceel lijkt niets veranderd 

te zijn. Bij deze werkzaamheden zijn greppels en sloten gedempt zijn en laagten in de 

zuidwesthoek en noordwesthoek van het perceel opgevuld (zie afbeelding 9). 

5 Verkennend booronderzoek 

5.1 Methode 

Er is een veldinspectie uitgevoerd waarbij is gelet op het voorkomen van molshopen of andere 

bodemontsluitingen waar mogelijk waarnemingen konden worden gedaan.  

Verspreid in het plangebied zijn 25 boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter 

van 7 cm en vanaf circa 120 is in het geval van een dikkere kleilaag gebruik gemaakt van een 
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 Cohen 2012 
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guts met een diameter van 3 cm. De boringen zijn uitgevoerd tot in het beddingzand. De 

opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.21 De bovenste kleilagen 

zijn met een gutsmes in schijfjes gesneden en geïnspecteerd op het voorkomen van verbrande 

leem, aardewerkfragmentjes, fosfaatvlekken, houtskoolbrokken en spikkels. 

De archeologisch belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode, zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.22 

 

                                                           
21

 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
22

 Bosch 2007 



 

ArGeoBoor rapport 1328: Lopik, Benedenweg Zuidzijde 269  
Opdrachtgever: Dhr. D. Verwoerd. 16 

Afbeelding 9. Plangebied op hoogtekaarten van het AHN-1 (boven) uit de periode 1997-2003 en 
van het AHN-2 (onder) uit de periode 2007-2012).23Op de kaarten is ook de ligging van het 
AMK-terrein aangegeven en zones met een bouwvoor dunner dan35  cm in een zone met hoge 
verwachting. 
 

                                                           
23

 AHN-1 en AHN-2 1997-2012 
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5.2 Resultaten en interpretatie 

Bij de veldinspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen in de vorm van 

oppervlaktevondsten of hoogteverschillen. Het terrein loopt naar het zuiden toe af. 

Bodemopbouw 

De ligging van de boorpunten is opgenomen in diverse afbeeldingen. De boorstaten zijn 

opgenomen in bijlage 2. Een analyse tabel van de bodemlagen is opgenomen in bijlage 3. Een 

bodemkaart met archeologische indicatoren is afgebeeld in afbeelding 10. 

De bodemopbouw binnen het plangebied komt overeen zoals op basis van de 

geomorfogenetische kaart van Berendsen verwacht werd. De bouwvoor is kalkloos en heeft 

een dikte van gemiddeld 30 tot 40 cm en bestaat uit matig zandige, zwak humeuze, klei. 

Opvallend is dat met name de bouwvoor in de boringen 1 t/m 6 met 30 cm vrij dun is. 

Waarschijnlijk heeft dit te maken met de verplaatsen van grond van de westzijde van dit 

perceel naar het midden van dit perceel. Daarnaast is in boring 17, wat po het AHN-1 nog een 

kleine hoogte was de bouwvoor met 30 cm vrij dun. Ook deze hoogte lijkt te zijn afgeschoven. 

Onder de bouwvoor ligt een matig zware kalkloze kleilaag (komafzetting) die in de meeste 

boringen ligt op een zwak humeuze donkergrijze zware kleilaag met plantenresten (laklaag). 

Onder deze laklaag wordt de bodem snel zandiger en gaat over in oeverafzettingen die 

geleidelijk  overgaan in beddingzand. De laag oeverafzettingen is in sommige gevallen erg dun 

of ontbreekt. Deze oever- en beddingafzettingen zijn over het algemeen kalkrijk met 

uitzondering van een uiterst grof zand in de westelijke boringen. Dit zand is kalkloos. 

Met behulp van de hoogtegegevens uit het AHN-2 is de diepteligging van oever- en 

beddingafzettingen ten opzichte van NAP bepaald (zie bijlage 3). In de analyse tabel zijn twee 

klassen gemaakt van het voorkomen van de oeverafzettingen en twee klassen van het 

voorkomen van beddingafzettingen. Daarnaast zijn met veen en klei opgevulde geulen 

onderscheiden. Het resultaat is de landschapskaart in afbeelding 10. In de boringen 1 t/m 3, 4 

en 25 komt het beddingzand binnen 1,26 m  –NAP voor. Deze boringen bevinden zich in de 

westzijde en in het noorden van het plangebied, nabij de restgeul en ook nabij de bronstijd 

vindplaats. Ook de oeverafzettingen bevinden zich in een deel van deze boringen hoger in het 

profiel dan in het overige deel van het plangebied. Op de kaart valt de met veen gevulde 

restgeul op die ligt in de zuidwestpunt van het terrein. De restgeul is ook op de hoogtekaart 

(voor egalisatie) als depressie te zien is en door Berendsen gekarteerd. Een met klei opgevulde 

geul ligt in het noorden van het plangebied. In boring 19 is een dikkere kleilaag aanwezig, die 

mogelijk geïnterpreteerd kan worden als een kronkelwaardgeul.  

In een groot deel van het plangebied komt tussen 60 en 90 cm-mv een donkergrijze zwak 

humeuze kleilaag met plantenresten voor. Deze laklaag of vegetatie horizont is gevormd in een 

periode van verminderde kleiafzetting, waardoor humus kon accumuleren en vegetatie een 

kans kreeg. De aard van de laklaag duidt op natte omstandigheden. Waar de laklaag ontbreekt, 

stroomde water in geulen of was het terrein hoger, droger en was de bodem waarschijnlijk 

begaanbaar. De verwachting is dat de resten van de bronstijd vindplaats op deze hogere delen 

zijn aangetroffen. Bij dit onderzoek liggen de aangetroffen archeologische indicatoren 

grotendeels, uitgezonderd boring 18, in die zone waar de laklaag ontbreekt.  
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Zo zijn houtskoolbrokjes aangetroffen in de boringen 1, 2, 18 en 21. In boring 17 zijn naast 

houtskool ook een fragmentje onverbrand bot en brokjes  verbrande leem aangetroffen. 

Er is een duidelijke samenhang tussen de van oorsprong hogere delen in het plangebied en het 

voorkomen van de archeologische indicatoren. De archeologische indicator houtskool kan 

duiden op een archeologische vindplaats in de nabijheid en dit gaat voor de boringen 1 en 2 

natuurlijk op, gezien de ligging naast een bronstijd vindplaats. De oorspronkelijke laagte ten 

noorden van boring 1 is door egalisatie verdwenen (zie afbeelding 9).  De archeologische 

indicatoren in boring 17 en in naastgelegen boring 18 en in mindere mate boring 21 duiden op 

een mogelijk nog een vindplaats. Boring 17 is gelegen op een kleine voormalige hoogte, 

zichtbaar op de hoogtekaart op basis van AHN-1 (zie afbeelding 9, bovenste kaart). Door de 

egalisatie is deze kleine hoogte verdwenen. 

Opvallend is het verschijnsel dat het grove beddingzand aangetroffen in de boringen 2, 3, 4, 5 

kalkloos is, terwijl het beddingzand in de overige boringen kalkrijk is. De achtergrond hiervan 

kan gezocht worden in het voorkomen van ontkalkt zand in een nabijgelegen en een destijds 

door de rivier aangesneden rivierduin of dat de afzetting heeft plaatsgevonden onder zure 

condities (wateraanvoer uit een veengebied).  
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Afbeelding 10. Bodemkaart van het plangebied met de voor de archeologische verwachting 
belangrijke kenmerken en archeologische indicatoren. 
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Archeologische indicatoren 

In het plangebied zijn in de boringen 1, 2, 17, 18 en 21 houtskoolbrokjes aangetroffen en 

boring 17 bevonden zich hiernaast brokjes verbrande leem en een fragmentje onverbrand bot. 

Hieronder een tabel met de aangetroffen indicatoren. 

Boring Archeologische  
indicator 

Diepte cm 
-mv 

Lithologie Landschappelijke 
ligging 

1 houtskoolbrokje 25-40 Klei, matig 
zandig grijs, 
kalkloos 

oever 

2 Houtskoolbrokje 30-70 Klei, matig 
siltig, 
kalkloos 

oever 

17 Houtskoolbrokjes, 
verbrande leem, 
onverbrand bot 

30-55 Klei, matig 
siltig, 
kalkloos 

oever 

18 Houtskoolbrokjes 60-75 Klei, zwak 
siltig 

kom 

21 Houtskoolbrokjes 60-75 Klei, zwak 
humeus en 
zwak siltig 

kom 

 

6 Karterend booronderzoek 

6.1 Inleiding 

Het was de wens van de opdrachtgever om in de noordoosthoek van het plangebied een 

waterberging te graven. Het resultaat van het verkennend onderzoek heeft uitgewezen dat dit 

gedeelte ligt in een zone met een hoge archeologische verwachting. Derhalve is hier een 

karterend booronderzoek uitgevoerd. 

Er zijn zes karterende boringen uitgevoerd, conform de methode die ook bij het verkennend 

booronderzoek is toegepast. De boringen zijn doorgenummerd en het betreffen de nummers 

26 t/m 31. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 2. Het karterend booronderzoek is 

uitgevoerd door dhr. D. de Ruiter op 27 december 2014. 

6.2 Resultaat karterend booronderzoek. 

Het karterend booronderzoek heeft in alle zes de boringen een archeologische laag 

aangetoond. De bruingrijze sterk siltige kleilaag  is kalkloos, matig humeus en bevat 

baksteenspikkels, verbrand leem, houtskool, aardewerk en is brokkelig en gevlekt. In de 

boringen 26, 28 en 31 manifesteert de laag zich direct onder de bouwvoor en is circa 15 tot 25 

cm dik. In de boringen 27, 29 en 30 is de laag aanzienlijk dikker en is mogelijk sprake van een 

natuurlijke laagte. De lagen direct onder het archeologisch niveau zijn kalkrijk. 
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7 Conclusies 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt?  

Het plangebied is gelegen op een kronkelwaard van de Blokland-Snelrewaard 

stroomgordel, die is afgezet in het laat-neolithicum. Uit bestaand kaartmateriaal en 

het uitgevoerde booronderzoek blijkt dat langs de noord-, west-, en zuidrand van het 

plangebied hoog opgeworpen bedding- en oeverafzettingen liggen langs een restgeul. 

De stroomgordel moet vrijwel geheel onder jongere komafzettingen verdwenen zijn 

geweest en is na de ontginningen in de late middeleeuwen in het landschap terug 

gekomen, mogelijk als gevolg van differentiële klink door waterpeilverlaging. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Zo ja. Wat is de aard 

en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?  

Op basis van de ligging van een bronstijd vindplaats direct ten westen van het 

plangebied worden in de westzijde van het plangebied resten verwacht die met deze 

vindplaats samenhangen. Daarnaast kunnen elders in het plangebied resten verwacht 

worden uit de periode laat-neolithicum t/m de Romeinse tijd. Langs de ontginningsas 

in de noordzijde van het plangebied kunnen daarnaast resten uit de late 

middeleeuwen en nieuwe tijd verwacht worden. De kans hierop wordt echter klein 

geacht omdat het plangebied toch op enige afstand van de ontginningsas ligt. In de 

zones waar de hogere bedding- en oeverafzettingen voorkomen en waar de 

aangetroffen laklaag ontbreekt worden resten van verblijfplaatsen (jachtkampen of 

nederzettingsterreinen) verwacht. Het gaat dan om een betrekkelijke smalle zone 

langs de noord- west- en zuidzijde van het plangebied. In deze zone wordt een relatief 

hoge dichtheid van archeologische resten verwacht (hoge archeologische 

verwachting). 

In de vulling van restgeulen, zowel in de noordzijde als in de zuidzijde van het 

plangebied kunnen archeologische resten aanwezig zijn in de vorm van puntlocaties. 

Het kan gaan om: resten van vaartuigen, visnetten, offervondsten etc. De dichtheid 

aan archeologische resten wordt laag geacht, hetgeen leidt tot een lage trefkans. In de 

laaggelegen zone waar de laklaag, die duidt op relatief natte omstandigheden, is 

aangetroffen kunnen off-site sporen voorkomen. De dichtheid van archeologische 

sporen wordt in de laaggelegen zone met de laklaag laag verwacht (lage dichtheid van 

archeologische resten). 

Het karterend booronderzoek in de noordoosthoek van het plangebied heeft een 

vindplaats aangetoond in de vorm van een archeologische laag. Er is één 

aardewerkfragment aangetroffen dat dateert de vindplaats in periode Romeinse tijd – 

vroege middeleeuwen. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen werkzaamheden?  

De voorziene aanplant en de wortelwerking van de fruitbomen zal naar verwachting 

de bodem niet dieper dan de huidige bouwvoor verstoren. Er van uitgaande dat 

wortels met name de weg van de minste weerstand zullen volgen en de kleilaag onder 

de bouwvoor behoorlijk stug is. 
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Hierbij speelt mee dat de locatie op de kaart uit 1936 ook reeds in gebruik was als 

boomgaard. Er dus geen ‘nieuwe’ bodemverstoring verwacht wordt. 

Voor wat betreft het graven van de compensatie watergangen wordt geadviseerd om 

deze te graven in de zones die reeds verstoord zijn en in gebieden met een lage 

verwachting. Een advies is opgenomen in afbeelding  11. Indien de watergangen op 

deze manier worden aangelegd/verbreedt is slechts een minimale verstoringen van 

archeologische resten te verwachten. 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig, zo ja, welk type onderzoek? 

Het aanbrengen van fruitbomen heeft, er vanuit gaande dat de wortels binnen de 

bouwvoor, geen consequenties voor eventueel aanwezige archeologische vindplaatsen 

binnen het plangebied. Voor wat betreft het aanleggen van de boomgaard wordt een 

archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. 

Voor wat betreft het graven en verbreden van de watergangen wordt indien deze 

plaatsvinden zoals aangegeven op de advies kaart een archeologisch vervolgonderzoek 

niet noodzakelijk geacht. 

 



 

ArGeoBoor rapport 1328: Lopik, Benedenweg Zuidzijde 269  
Opdrachtgever: Dhr. D. Verwoerd. 23 

 
Afbeelding 11. Archeologische verwachtingskaart van het plangebied met zones met een dunne 
bouwvoor. 

  



 

ArGeoBoor rapport 1328: Lopik, Benedenweg Zuidzijde 269  
Opdrachtgever: Dhr. D. Verwoerd. 24 

8 Aanbeveling 

Er zijn archeologisch gezien geen belemmeringen voor het aanplanten van een boomgaard. In 

de zone met een hoge archeologische verwachting wordt aangeraden om deze niet dieper uit 

te voeren dan 40- en plaatselijk 25 cm -mv. Mochten in de toekomst werkzaamheden gaan 

plaatsvinden in de zone met een hoge archeologische verwachting dan dient rekening te 

worden gehouden met een archeologisch vervolgonderzoek. 

Het wordt aangeraden om de compensatie watergangen aan te leggen zoals aangegeven op de 

advieskaart, ofwel langs de noordzijde en langs de oostzijde van het plangebied. De 

graafwerkzaamheden zullen in dat geval plaatsvinden in een zone met lage archeologische 

verwachting. Voor graafwerkzaamheden in het gebied met een lage archeologische 

verwachting wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd.  

Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

gemeente Lopik. 

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem- verstorende activiteiten verplicht is om eventuele 

vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de 

Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de 

Gemeente Lopik.  
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Bijlage 1: Beschrijving AMK-terrein  
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Figuur 36: Kaartuitvergroting cat.nr.  19. 
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Catalogusnummer: 19 

1. R.A.A.P.-code: UT0012 
R.O.B.-code(s): identificatienummer: cl9800010; objectcode: 38E3n; 

code meldingskaart: 38E-3 
2. Coördinaten: 125.400/446.100; Icaartblad: 38E 
3. Gemeente/plaats: Benschop;   toponiem: Benschopperwetering 
4. Algemene beschrijving: sporen van bewoning uit de Midden Bronstijd, 

op stroomrug bij doorgebroken geul. Vondsten van 2 scherven 
en wat houtskool (1967, L.P. Louwe Kooyraans). In boringen 
fragmentjes baksel en houtskool (Stichting R.A.A.P.) 

5. Ligging van het terrein: 
Geomorfologische ligging: stroomrug 
Bodemtype: Rn47C 
Grondwatertrap: Iir 
Hoogte NAP: O 

6. Resultaten boor onderzoek: 
Diepteligging van de sporen: 45-70 cm -Mv 
Omvang van het terrein: 50x90 m 
Mate en aard van de verstoring: weinig; door agrarisch 

grondgebruik 
7. Waardering: op basis van gaafheid, regionale en landelijke zeldzaam- 

heid, cultuurlandschappelijke waarde en omvang - zeer goed 
8. Aanvullende gegevens: ligging op noord-zuid lopende Bloklandse 

stroomrug, op noordoever van een daar doorheen gebroken geul. 
Bij het graven van een proefvlakje werden op ca. 40 cm -Mv 

,.^,. de vondsten gedaan. Een "c-monster (GrN 5356) wijst op een 
datering in de Midden Bronstijd. Mogelijk heeft er een relatie 
bestaan met de gelijktijdige nederzetting bij Zijderveld; bij 
deze is sprake van een identieke ligging 
Literatuur: Butler en Sarfatij  (1970/1971), pag. 301-309; Louwe 

Kooymans (1974), pag.  83, noot  14;  app. II:  15 
9. Beheersadvies: geen egalisatie; geen bodembewerking dieper dan 40 

cm; handhaven huidig grondgebruik; geen peilverlaging 
10.   Type terrein: Vg/VU/c 
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Bijlage 2 boorstaten 

Verkennend booronderzoek. 

boorpunt x coördinaat (m) y coördinaat (m) NAP cm (AHN-2) 

1 125.446 446.160 -0,32 

2 125.462 446.114 -0,33 

3 125.477 446.071 -0,35 

4 125.494 446.027 -0,34 

5 125.508 445.986 -0,36 

6 125.525 445.953 -0,41 

7 125.543 445.97 -0,48 

8 125.530 446.016 -0,35 

9 125.512 446.059 -0,35 

10 125.496 446.101 -0,34 

11 125.477 446.149 -0,32 

12 125.513 446.173 -0,34 

13 125.527 446.130 -0,36 

14 125.550 446.092 -0,35 

15 125.567 446.044 -0,35 

16 125.579 446.005 -0,39 

17 125.598 445.963 -0,38 

18 125.639 445.961 -0,32 

19 125.627 445.995 -0,52 

20 125.610 446.035 -0,41 

21 125.595 446.077 -0,35 

22 125.577 446.127 -0,33 

23 125.558 446.171 -0,38 

24 125.545 446.209 -0,35 

25 125.526 446.253 -0,29 
 Tabel met coördinaten van de boorpunten en NAP hoogte maaiveld (AHN-2). 

 

Karterend booronderzoek (niet meegenomen in analyse). 

boorpunt x coördinaat (m) y coördinaat (m) NAP cm (AHN-2) 

26 125.503 446.279 -0,38 

27 125.517 446.284 -0,40 

28 125.529 446.289 -0,39 

29 125.513 446.260 -0,40 

30 125.527 446.265 -0,26 

31 125.538 446.269 -0,32 
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Bijlage 3 Analyse boorgegevens 

boorpunt NAP  bovenzijde  bovenzijde bovenzijde  klasse bovenzijde klasse grafiek grafiek 

 
(AHN-2) oever bedding oever Oever bedding bedding Bedding Oever 

  
m-mv m-mv t.o.v. NAP klasse t.o.v. NAP klasse oplopend oplopend 

1 -0,32 -0,25 -0,85 -0,57 OE1 -1,17 B1 -3 -0,57 

2 -0,33 -0,7 -0,7 -1,03 OE2 -1,03 B1 -3 -0,79 

3 -0,35 -0,8 -0,85 -1,15 OE2 -1,2 B1 -2,52 -0,81 

4 -0,34 -0,45 -1,1 -0,79 OE1 -1,44 B2 -2,04 -0,99 

5 -0,36 -0,45 -0,9 -0,81 OE1 -1,26 B1 -1,81 -1,03 

6 -0,41 restgeulveen 
   

-3 RV -1,76 -1,09 

7 -0,48 -0,85 -1,1 -1,33 OE2 -1,58 B2 -1,72 -1,15 

8 -0,35 -0,9 -1,1 -1,25 OE2 -1,45 B2 -1,69 -1,18 

9 -0,35 -0,9 -1,3 -1,25 OE2 -1,65 B2 -1,65 -1,19 

10 -0,34 -0,75 -1,1 -1,09 OE2 -1,44 B2 -1,6 -1,2 

11 -0,32 -0,9 -1,1 -1,22 OE2 -1,42 B2 -1,58 -1,22 

12 -0,34 restgeulklei -1,7 
 

OE2 -2,04 RK -1,58 -1,25 

13 -0,36 -1 -1,4 -1,36 OE2 -1,76 B2 -1,58 -1,25 

14 -0,35 -0,85 -1,2 -1,2 OE2 -1,55 B2 -1,55 -1,25 

15 -0,35 -0,95 -1,25 -1,3 OE2 -1,6 B2 -1,48 -1,27 

16 -0,39 -0,8 -1,3 -1,19 OE2 -1,69 B2 -1,45 -1,3 

17 -0,38 -0,8 -1,1 -1,18 OE2 -1,48 B2 -1,45 -1,33 

18 -0,32 -0,95 -1,4 -1,27 OE2 -1,72 B2 -1,44 -1,36 

19 -0,52 restgeulklei -2 
  

-2,52 RK -1,44 -1,43 

20 -0,41 -1,1 -1,4 -1,51 OE3 -1,81 B2 -1,42 -1,51 

21 -0,35 -0,9 -1,1 -1,25 OE2 -1,45 B2 -1,26 -1,58 

22 -0,33 -1,1 -1,25 -1,43 OE3 -1,58 B2 -1,24 
 23 -0,38 -1,2 -1,2 -1,58 OE3 -1,58 B2 -1,2 
 24 -0,35 restgeul klei 

   
-3 RK -1,17 

 25 -0,29 -0,7 -0,95 -0,99 OE1 -1,24 B1 -1,03 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ArGeoBoor rapport 1328: Bijlage 3 
Opdrachtgever: Dhr. D. Verwoerd. 

Klasse bepalingen 

 
Oe1 = top oever ligt hoger dan -0,99 m NAP 

Oe2 = top oever lager dan - 0,99, maar hoger dan < -1,36 m t.o.v. NAP 

Oe3= Geen oeverafzettingen   

 

 
B1 = top bedding ligt hoger dan -1,26 m NAP 

B2 = top bedding ligt lager dan -1,26, maar hoger dan  -1,81 m t.o.v. NAP 

Restgeul Klei of Veen beddingzand ligt lager dan – 1,81 m t.o.v. NAP 
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OAGB.216 Benedenweg Zuidzijde 269 Benschopboorstaten

projectnummer

OAGB.216
blad

1/7
locatie

opdrachtgever

Dhr. D. Verwoerd
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Benedenweg Zuidzijde 269

postcode / plaats

Benschop
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 1 (120cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
kalkloos; scherpe ondergrens; bouwvoor .

--
25

Klei, matig zandig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkloos; geleidelijke ondergrens;
houtkoolbrokje 1.

--
45

Zand, sterk siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
zandmediaan matig fijn; kalkrijk; geleidelijke
ondergrens; siltlagen; oever/bedding.

--

85

Zand, matig siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkrijk; beddingzand.

--
120

50cm

100cm

(1:50)

Boring 2 (100cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig siltig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. kalkloos; slecht zichtbare
ondergrens bouwvoor .

--
30

Klei, matig siltig. Donkergrijs. IJzer/Oer/Gley
matig. kalkloos; scherpe ondergrens;
houtskool op 60 cm-mv.

--

70

Zand, zwak siltig. Beige-grijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan zeer grof; beddingzand.

--
100

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 3 (110cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig siltig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. kalkloos; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--
25

Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkloos; geleidelijke ondergrens; laklaag nat.

--
55

Klei, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkloos; .

--
80

Klei, matig zandig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkloos; scherpe ondergrens .

--85

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. kalkloos;
zandmediaan zeer grof; bedding .

--
110

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 4 (120cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig siltig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. kalkloos; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--
30

Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. kalkloos; geleidelijke
ondergrens; laklaag .

--45

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkloos; scherpe ondergrens .

--
65

Zand, sterk siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkrijk; sterk gelaagd siltlagen; oever/bedding
.

--

110

Zand, zwak siltig. Grijs. kalkloos?; ;
zandmediaan matig grof; bedding; .

--120



OAGB.216 Benedenweg Zuidzijde 269 Benschopboorstaten

projectnummer

OAGB.216
blad

2/7
locatie

opdrachtgever

Dhr. D. Verwoerd
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Benedenweg Zuidzijde 269

postcode / plaats

Benschop
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 5 (110cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
kalkloos; scherpe ondergrens; bouwvoor; . --

30
Klei, matig siltig. Lichtbeige. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkloos; geleidelijke ondergrens .

--45

Klei, sterk zandig. Grijs. kalkrijk; zandlagen;
scherpe ondergrens .

--
65

Zand, sterk siltig. Grijs. Plantenresten zwak.
kalkrijk; zandmediaan matig fijn; scherpe
ondergrens .

--
90

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Grijs. kalkloos;
zandmediaan zeer grof; .

--
110

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring 6 (280cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
kalkloos; scherpe ondergrens; bouwvoor .

--
20

Klei, matig siltig. Bruin. kalkloos; scherpe
ondergrens .

--

75

Mineraalarm veen. Donkerbruin.
zegge/bosveen scherpe ondergrens . --

140

Veen, sterk kleiig. Donkerbruin. scherpe
ondergrens . --

220

Zand, zwak siltig. Grijs. kalkarm; zandmediaan
matig grof; scherpe ondergrens . --

250

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. kalkrijk; gelaagd. --
280

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 7 (130cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Donkerbruin. kalkloos; scherpe ondergrens;
bouwvoor .

Puin zwak.

45

Klei, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkloos; geleidelijke ondergrens . --

85
Zand, sterk siltig. Grijs. kalkrijk; zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; sterk gelaagd;
veel houtresten.

--
110

Zand, matig siltig. Grijs. kalkrijk; zandmediaan
matig grof; .

--
130



OAGB.216 Benedenweg Zuidzijde 269 Benschopboorstaten

projectnummer

OAGB.216
blad

3/7
locatie

opdrachtgever

Dhr. D. Verwoerd
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Benedenweg Zuidzijde 269

postcode / plaats

Benschop
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 8 (170cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Donkerbruin. kalkloos; scherpe ondergrens . --

35
Klei, matig siltig. Grijs. kalkloos; geleidelijke
ondergrens .

--45

Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten sterk. kalkloos; geleidelijke
ondergrens; laklaag .

--
65

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. kalkloos;
houtresten; onderin zwak gelaagd; geleidelijke
ondergrens .

--

110

Zand, matig siltig. Grijs. kalkrijk; houtresten;
gelaagd; bedding.

--

170

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 9 (160cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Donkerbruin. kalkloos; scherpe ondergrens;
bouwvoor .

--
35

Klei, matig siltig. Bruin-grijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkloos; geleidelijke ondergrens.

--50

Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkloos; geleidelijke
ondergrens; laklaag .

--65

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkloos; onderin ks3; geleidelijke
ondergrens .

--

110

Zand, sterk siltig. Grijs. kalkrijk; zandmediaan
matig fijn; veel houtresten; geleidelijke
ondergrens .

--
130

Zand, matig siltig. Grijs. kalkrijk; zandmediaan
matig grof; houtresten; .

--
160

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 10 (130cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
kalkloos; scherpe ondergrens; opgebracht; . --

50
Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
kalkloos; scherpe ondergrens; bouwvoor . Puin zwak.

75

Klei, sterk zandig. Grijs-bruin. Plantenresten
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens . --

110

Zand, zwak siltig. Grijs. kalkrijk; houtresten; . --
130

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 11 (130cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig siltig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. kalkloos; scherpe
ondergrens opgebracht; .

Puin zwak.

40

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
kalkloos; scherpe ondergrens; oude bouwvoor. --

70
Klei, matig zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkloos; geleidelijke ondergrens .

--
90

Zand, sterk siltig. Grijs. kalkrijk; gelaagd;
geleidelijke ondergrens; houtresten; .

--
110

Zand, zwak siltig. Grijs. kalkrijk; zandmediaan
matig grof; slecht gesorteerd.

--
130



OAGB.216 Benedenweg Zuidzijde 269 Benschopboorstaten

projectnummer

OAGB.216
blad

4/7
locatie

opdrachtgever

Dhr. D. Verwoerd
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Benedenweg Zuidzijde 269

postcode / plaats

Benschop
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 12 (175cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig. Bruin-grijs. scherpe
ondergrens; opgebracht; . --

70

Klei, matig zandig. Grijs-bruin. opgebracht; . Puin matig.
90

Klei, matig zandig. Blauw-grijs. Plantenresten
zwak. slootbodem.

--
110

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. kalkrijk; enkele
dikke zandlagen; .

--

170
Zand, zwak siltig. Grijs. gutsboring zand
gevoeld.

--175

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 13 (160cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. kalkloos; scherpe
ondergrens; opgebracht; .

--
30

Zand, matig siltig. Bruin-grijs. brokken klei;
scherpe ondergrens; geroerd; .

--

70
Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkloos; geleidelijke
ondergrens; laklaag .

--80

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkloos; scherpe ondergrens .

--
100

Zand, sterk siltig. Donkergrijs. Plantenresten
sterk. kalkrijk; oever / bedding .

--

140

Zand, matig siltig. Donkergrijs. kalkrijk;
zandmediaan matig grof; .

--
160

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 14 (140cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Donkerbruin. kalkloos; scherpe ondergrens;
bouwvoor .

--

50
Klei, matig siltig. Bruin-grijs. kalkloos; scherpe
ondergrens .

--65

Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Zwart-donkergrijs. Plantenresten zwak.
kalkloos; scherpe ondergrens; laklaag .

--
85

Klei, sterk zandig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkrijk; zandlagen; geleidelijke ondergrens .

--
120

Zand, zwak siltig. Grijs. kalkrijk; zandmediaan
matig fijn; .

--
140

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 15 (140cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
kalkloos; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

50
Klei, matig siltig. Grijs-bruin. kalkloos; scherpe
ondergrens .

--
70

Klei, zwak siltig, matig humeus.
Zwart-donkergrijs. Plantenresten zwak.
kalkloos; scherpe ondergrens; laklaag .

--
95

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. Plantenresten
zwak. kalkrijk; enkele dunne zandlagen;
scherpe ondergrens .

--
125

Zand, zwak siltig. Blauw-lichtgrijs. kalkrijk;
zandmediaan matig fijn; .

--140



OAGB.216 Benedenweg Zuidzijde 269 Benschopboorstaten

projectnummer

OAGB.216
blad

5/7
locatie

opdrachtgever

Dhr. D. Verwoerd
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Benedenweg Zuidzijde 269

postcode / plaats

Benschop
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 16 (140cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Donkerbruin. kalkloos; scherpe ondergrens;
bouwvoor .

--

50
Klei, matig siltig. Grijs-donkerbruin. kalkloos;
scherpe ondergrens .

--
70

Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Zwart-donkergrijs. Plantenresten sterk.
kalkloos; scherpe ondergrens; laklaag .

--80

Klei, sterk zandig. Grijs. kalkrijk; enkele dunne
zandlagen;  scherpe ondergrens .

--

130
Zand, zwak siltig. Grijs. kalkrijk; zandmediaan
matig grof; .

--140

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 17 (130cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
kalkloos; scherpe ondergrens; bouwvoor . --

30
Klei, matig siltig. Bruin-grijs. kalkloos;
geleidelijke ondergrens; houtskool; verbrand
klei/leembrokje; onvebrand bot.

--
55

Klei, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkloos; geleidelijke ondergrens .

--
80

Klei, sterk zandig. Grijs. kalkrijk; enkele dunne
zandlagen; geleidelijke ondergrens .

--
110

Zand, matig siltig. Grijs. kalkrijk; zandmediaan
matig grof; .

--
130

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 18 (150cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. kalkloos; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--

45
Klei, matig siltig. Bruin-grijs. kalkloos;
geleidelijke ondergrens .

--60

Klei, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkloos; enkele houtskool brokjes; geleidelijke
ondergrens .

--75

Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten matig. kalkloos; geleidelijke
ondergrens; laklaag .

--
95

Klei, sterk zandig. Bruin-grijs. Plantenresten
zwak. kalkloos; geleidelijke ondergrens .

--
120

Klei, sterk zandig. Grijs. kalkrijk; enkele
zandlagen.

--
140

Zand, matig siltig. Grijs. kalkrijk; zandmediaan
matig fijn; .

--150

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 19 (200cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. kalkloos; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

Puin zwak.

45
Klei, matig siltig. Bruin-grijs. kalkloos; scherpe
ondergrens .

--60

Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Zwart-donkergrijs. Plantenresten sterk.
kalkloos; scherpe ondergrens; laklaag .

--
90

Klei, sterk siltig. Grijs. Plantenresten zwak.
kalkloos; geleidelijke ondergrens .

--
110

Klei, sterk zandig. Grijs. Plantenresten zwak.
kalkrijk; enkele dunne zandlagen; gestuit op
zand.

--

200



OAGB.216 Benedenweg Zuidzijde 269 Benschopboorstaten

projectnummer

OAGB.216
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locatie

opdrachtgever

Dhr. D. Verwoerd
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Benedenweg Zuidzijde 269

postcode / plaats

Benschop
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 20 (160cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. kalkloos; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

Puin zwak.

40
Klei, matig siltig. Grijs-donkerbruin. kalkloos;
scherpe ondergrens .

--55

Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Zwart-donkergrijs. Plantenresten sterk.
kalkloos; scherpe ondergrens; laklaag .

--70

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
zwak. kalkloos; geleidelijke ondergrens .

--

110

Zand, sterk siltig. Grijs. Plantenresten matig.
kalkrijk; enkele dunne zandlagen; geleidelijke
ondergrens .

--
140

Zand, zwak siltig. Grijs. kalkrijk; zandmediaan
matig grof.

--
160

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 21 (130cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. kalkloos; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--

45
Klei, matig zandig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. kalkloos; scherpe
ondergrens .

--60

Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkloos; scherpe ondergrens; houtskool
brokjes; .

--75

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak.

--90

Zand, sterk siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley matig.
kalkloos; enkele dunne siltlagen.

--
110

Zand, zwak siltig. Grijs. kalkloos; zandmediaan
matig fijn; .

--
130

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 22 (130cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig. Grijs-donkerbruin. kalkloos;
scherpe ondergrens; bouwvoor . Puin zwak.

40

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
kalkloos; scherpe ondergrens; geroerd; . --

70
Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten matig. kalkloos; scherpe
ondergrens laklaag .

--
90

Klei, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkloos; geleidelijke ondergrens .

--
110

Klei, sterk zandig. Grijs. kalkloos; geleidelijke
ondergrens .

--125

Zand, zwak siltig. Grijs. kalkrijk; zandmediaan
matig grof; .

--130

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 23 (130cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. kalkloos; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--
35

Klei, matig siltig. Grijs-donkerbruin. kalkloos;
scherpe ondergrens; puinspikkeld.

--45

Klei, matig siltig. Grijs-donkerbruin. kalkloos;
scherpe ondergrens .

--60

Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten matig. kalkloos; scherpe
ondergrens; laklaag .

--
80

Klei, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkloos; scherpe ondergrens .

--

120

Zand, zwak siltig. Grijs. kalkloos; zandmediaan
matig grof; .

--130



OAGB.216 Benedenweg Zuidzijde 269 Benschopboorstaten
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locatie
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getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring 24 (290cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkloos; scherpe ondergrens; . --

40

Klei, matig siltig. Grijs. scherpe ondergrens . --
65

Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten matig. kalkloos; scherpe
ondergrens; laklaag .

--80

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak.

--
100

Klei, sterk siltig. Grijs. kalkrijk; enkele dunne
zandlagen; .

--

290

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 25 (120cm) datum: 03-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. kalkloos; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--

40

Klei, zwak siltig. Donkergrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkloos; geleidelijke ondergrens . --

70
Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; enkele dunne zandlagen;
geleidelijke ondergrens .

--
95

Zand, zwak siltig. Grijs. kalkrijk; zandmediaan
matig grof; .

--
120



mv (cm)
0
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100

mv (cm)

150

mv (cm)

200

Boring 26

40

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin/grijs, ondergrens diffuus, kalkloos, sterk 
baksteenhoudend, A-horizont, stevig, bouwvoor

65

Klei, sterk siltig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
kalkloos, A-horizont, stevig , enkele baksteenspikkels, gevlekt, bruine brokjes

115

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtbruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, enkele dunne 
siltbandjes, C-horizont, oeverafzettingen

200

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtbruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, C-horizont, 
beddingafzettingen
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100
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150

mv (cm)

200

Boring 27

30

Klei, sterk siltig, donkerbruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkloos, weinig houtskool, A-
horizont, stevig, geen baksteenbrokken, bouwvoor

90

Klei, sterk siltig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
kalkloos, matig houtskool, A-horizont, stevig, onderin hout, mogelijk leem- of 
baksteenbrokjes?

115
Zand, matig fijn, uiterst siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkrijk, 
veel dikke kleilagen, C-horizont, humuslaag op 95 en 105 cm-mv, enkele veen-
/humusbandjes, oeverafzettingen

200

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk, matig plantenresten, C-horizont, rietresten, 
sb1, oeverafzettingen

mv (cm)
0

mv (cm)

50

mv (cm)

100

mv (cm)

150

mv (cm)

200

Boring 28

25

Klei, sterk siltig, donkerbruin/grijs, ondergrens diffuus, kalkloos, A-horizont, stevig, geen 
baksteenbrokken

40 Klei, sterk siltig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkloos, A-horizont, 
bruine brokjes, lichtbruine vlekken

70 Zand, uiterst siltig, lichtbruin/grijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkloos, 
enkele dikke kleilagen, C-horizont

95 Zand, uiterst siltig, lichtbruin/grijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk, 
enkele dikke kleilagen, C-horizont, humuslaag op 80 cm-mv

200

Zand, uiterst siltig, grijs, kalkrijk, enkele dikke kleilagen, C-horizont, humuslaag op 100-
110 en 140-142 cm-mv, rietresten in humuslagen
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Boring 29

25

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin/grijs, ondergrens diffuus, kalkloos, A-horizont, 
zeer stevig

80

Klei, sterk siltig, matig humeus, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
kalkloos, weinig houtskool, weinig aardewerk, A-horizont, zeer stevig, scherf op 40 cm-
mv, houtskoolspikkels 

95 Klei, sterk siltig, matig humeus, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
kalkloos, veel houtskool, A-horizont, stevig, houtskoolbrokken, verbrand leem op 80 cm-
mv, brokkerig en gevlekt115

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin/grijs, ondergrens diffuus, kalkloos, veel 
plantenresten, stevig, kronkelwaardgeul?

160
Zand, uiterst siltig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, weinig plantenresten, C-
horizont, oeverafzettingen

200

Zand, sterk siltig, grijs, kalkrijk, C-horizont, beddingafzettingen
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Boring 30

25

Klei, sterk siltig, matig humeus, bruin/grijs, ondergrens diffuus, kalkloos, matig 
baksteenhoudend, A-horizont, stevig, baksteenbrokken

80

Klei, sterk siltig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
kalkloos, stevig, houtskoolbrokken, baksteenbrokken?

150

Klei, matig fijn, uiterst siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, matig 
plantenresten, veel dunne zandbandjes, C-horizont, oeverafzettingen

280

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk, veel plantenresten, enkele dunne 
zandbandjes, C-horizont, matig slap, oeverafzettingen

300
niet benoemd,  beige, zand gevoeld
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Boring 31

25

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin/grijs, ondergrens diffuus, kalkloos, A-horizont, 
bouwvoor, stevig

40 Klei, sterk siltig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkloos, weinig 
houtskool, A-horizont, stevig, houtskoolspikkels, rode spikkels: baksteen of leem?

70
Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
kalkloos, matig plantenresten, veel dunne kleibandjes, C-horizont, oeverafzettingen

140

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
kalkrijk, matig plantenresten, veel dunne kleibandjes, C-horizont, oeverafzettingen

200

Zand, matig fijn, sterk siltig, bruin, , kalkrijk, weinig plantenresten, C-horizont, 
beddingafzettingen
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