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Hoe zeldzaam is de vondst? Vóór deze 
vondst was er maar één ander exemplaar in 
Nederland bekend. En nu hebben we eigenlijk 

meer dan twee knotsglazen, want met alle 
scherven kunnen we wel vier verschillende 

knotsglazen onderscheiden! Het knotsglas kun je 
echt in verband brengen met ‘heerlijk drinken’. De 
rijkdom van ’s-Heerenberg heeft duidelijk met de 
aanwezigheid van het kasteel te maken. Het andere 
exemplaar is uit ’s-Hertogenbosch, dat klinkt ook 
al zo adellijk.

Wat maakt deze vondst voor jou bijzonder?  De 
context van de beerput. Deze was in het verleden 
geheel leeggehaald en volgestort met bouwpuin. Alleen 
helemaal onderin was een laagje van 10-15 cm heerlijk 
oude poep overgebleven, met echt gave vondsten erin. 
Behalve het glas ook een steengoed trechterbeker, 
waarvan alleen een klein stukje van het oor ontbrak, een 
versierde houten beker, een benen dobbelsteen en een 
pijpaarden beeldje van Maria en kind.
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Aanbesteden op 
kwaliteit

‘Z eg Marten, kun je me uit de brand helpen 
met een opgravinkje?’, was de vraag van 
gemeenteambtenaar Jan. ‘Mag rond de ton kosten. 

Enne, over drie weken moet je het terrein weer opleveren, want 
dan moet het asfalt er overheen. En stuur je even een mailtje 
met wat het dan precies gaat kosten? Dan hebben we daar 
later geen gedoe over.’ Ik dankte hem voor het vertrouwen en 
beloofde dat alles in orde zou komen. En zo geschiedde. RAAP 
deed de klus voor een ton en de betreffende ambtenaar was dik 
tevreden. Alles op tijd klaar en geen kostenoverschrijding. Ook 
ik was tevreden: mooi klusje gedaan en we hielden een marge 
van 3% over. Kom daar eens om, vandaag de dag.
Over het aanbesteden van overheidsopdrachten is veel te doen 
de laatste tijd. Begrijpelijk, want het gaat om belastinggeld, 
veel belastinggeld. En waar veel geld omgaat, liggen 
eigenbelang en omkoping op de loer. Zo’n dealtje als ik met 
Jan maakte, het lijkt een eeuw geleden, dat kan natuurlijk niet 
meer. Begrijp me goed, er gebeurde niets onbetamelijks, maar 
men zou er iets van kunnen denken.
Alles moet tegenwoordig transparant en te verantwoorden 
zijn. Daarom moeten overheden zich houden aan de 
aanbestedingswet. Alle aanbieders kunnen nu tot in de 
kleinste details nagaan waarom ze wel, of niet, in de prijzen 
zijn gevallen. Iedereen tevreden zou je denken. Alleen blijkt 
dat nou helemáál niet het geval te zijn. Overheden klagen dat 
elke aanbesteding ontaardt in een juridisch gevecht, wat leidt 
tot hoge kosten en eindeloze vertragingen. En de bouwwereld 
kermt nog harder, want elke keer is er wel een concurrent die 
met onwaarschijnlijk lage prijzen het werk ‘koopt’, zoals dat 
heet. Lees er de Cobouw maar op na. 
Volgens kenners wordt de ellende veroorzaakt doordat er 
ondanks de nieuwe aanbestedingswet - de belofte was 
dat kwaliteit nu echt zou meetellen - in de praktijk nog 
steeds gegund wordt op laagste prijs. Simpelweg omdat 
het criterium kwaliteit onvoldoende onderscheidend is. En 
dat komt weer doordat óf alle aanbieders op papier aan de 
hoogste kwaliteitseisen voldoen, óf doordat de belangrijkste 
kwaliteitscriteria niet te objectiveren, niet meetbaar zijn en 
dus niet mee worden genomen in de aanbesteding. Want wat 
niet meetbaar is bestaat niet, of beter gezegd: doet er niet 
meer toe in onze transparante, meetbare, digitale en daardoor 
‘ontmenselijkte’ aanbestedingswereld.
Mag ik, mede namens Jan, een paar suggesties doen voor 
wat criteria die van cruciaal belang zijn voor een goed 
projectresultaat? Vertrouwen, passie voor je werk en service. 
Wat ons betreft introduceren we deze prachtige subjectieve 
afwegingscriteria in aanbestedingsland. Over de implementatie 
zal natuurlijk nog even goed moeten worden nagedacht. Tot het 
zover is krijgt u ze er van RAAP, bij elke opdracht, gratis bij.

Marten Verbruggen 
directeur RAAP Archeologisch Adviesbureau

Het knotsglas van Martin

Wie onderzoek doet, die vindt wat: 
RAAP-projectleider Martin Schabbink  

over zijn vondst.

Wat is het voor voorwerp?  
Het is een knotsglas uit de eerste helft van de 15e eeuw, 

een zeer dunwandig en fragiel glas dat vooral gebruikt werd als 
pronkstuk. Het wordt ook wel welkomstglas genoemd, zo van: kom 

binnen en zie wie ik ben, hoe rijk ik ben.

Waar en wanneer heb je het gevonden? 
Onderin een beerput in ’s-Heerenberg. Vorig jaar heb ik daar een 

klein onderzoek uitgevoerd in het plaatsje direct onder het kasteel 
van de heren van Bergh.

Wat ging er door je heen toen je het voor het eerst zag?  In de 
beerput was maar een kleine laag beer aanwezig, toch kwam daar 
een aantal zeer gave voorwerpen uit, waaronder veel drinkbekers 

van groen glas. Vele waren vrijwel niet gebroken en duidelijk 
herkenbaar. Het knotsglas was natuurlijk wel gebroken en ik heb het 

in alle opwinding toen niet herkend: er zaten wel 58 verschillende 
drinkglazen in de put!
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Medel2
Midden in Nederland, aan de verkeersassen A15, 
Waal en Amsterdam-Rijnkanaal, ligt bedrijventerrein 
Medel. Een centrale en interessante locatie voor 
logistieke dienstverleners. Omdat deze bedrijven 
behoefte hebben aan grote bedrijfskavels worden 
de uitbreidingsmogelijkheden onderzocht. 
De gemeenten Tiel en Neder-Betuwe werken 
gezamenlijk aan de ontwikkeling van het regionale 
bedrijventerrein Medel en hebben daarvoor een 
industrieschap opgericht. Een van de te onderzoeken 
aspecten bij de ontwikkeling van uitbreidingslocatie 
Medel2 is de archeologie. RAAP kreeg de opdracht 
voor dat onderzoek.

rapportage beland op het bureau van Monique Spijker-Vries, 
die de uitgifte van de gronden van bedrijvenpark Medel2 
coördineert. Het huidige bedrijvenpark Medel1 is klaar en 
Medel2 is een uitbreidingslocatie. Monique Spijker-Vries 
begeleidt de ontwikkeling van A tot Z, bekijkt wat bedrijven 
nodig hebben en praat met stedenbouwkundigen. Het zijn nu 
nog agrarische gronden en dat moet worden aangepast in het 
nieuwe bestemmingsplan. 

H oe is het om rekening te houden met archeologie bij de 
ontwikkeling van deze locatie? Archeologie is onderdeel 

van een hele serie procedures en onderzoeken. Flora en fauna, 
milieu, geluidshinder en ook onderzoek naar de archeologie 
is nodig om het bestemmingsplan op orde te krijgen. Bij 
archeologie heb je te maken met meer onzekerheidsfactoren. 
Archeologie is in die zin ook bepalend, omdat het natuurlijk wel 
uitmaakt of we ons plan wel of niet kunt ontwikkelen zoals we 
bedacht hebben. Bij een aspect als geluid is het al snel duidelijk 
welke aanpassingen nodig zijn om het plan door te laten 
gaan. Hetzelfde geldt voor milieu, daar kun je ook een betere 
inschatting bij maken. Maar bij archeologie ligt dat dus anders. 

I nmiddels zijn de proefsleuven gegraven en is er het nodige 
gevonden: hoe kijkt u tegen dat proces aan?  We hebben de 

voorlopige conclusie van het onderzoek en voor ons begint het 
ontwikkelen nu pas. We moeten afwegen welke gronden we wel 
of niet gaan aankopen. Kunnen we archeologie inpassen? Gaan 
we opgraven? In hoeverre zijn de archeologische zones echt zo 
groot? Is alles noodzakelijk? Als ergens veel archeologie in de 
bodem zit, kunnen we waarschijnlijk beter besluiten die gronden 
te laten zitten en niet aan te kopen. Dat er veel archeologie was, 
daar waren we voor gewaarschuwd, dat is niet een hele grote 
schrik. Maar hoe gaan we er mee om? Het ligt allemaal nog niet 
vast. Het stedenbouwkundig plan, waarin we aangeven waar we 
uitgifte doen en waar bijvoorbeeld een park of waterpartij komt 
te liggen, kan nu pas gemaakt worden. 

M et de aanleg van een park denkt u dus ook 
aan de omgeving? Ja, we hebben al een park 

in bedrijventerrein Medel1 voor de mensen die er 
werken. Het ligt in een landelijke omgeving, er zijn 
wandelpaden, je kunt er in de lunchpauze naartoe. 
Het is een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein 
en dat willen we ook voor Medel2 realiseren. Zo zou 
je een park of bijvoorbeeld de opstelplaats voor 
vrachtauto’s kunnen plannen op een archeologische 
vindplaats, zodat die wordt ontzien. 

H oe is de samenwerking met RAAP verlopen? 
Prima. Los van het feit dat we het altijd 

nog sneller willen, maar dat zal iedereen die met 
archeologie te maken krijgt wel willen. Ze zijn binnen 
de tijd gebleven en tot nu toe is het allemaal netjes 
gegaan. De proefsleuven zijn volgens plan gezet 
en ook snel weer gedicht. RAAP heeft met boeren 
overlegd en ons signalen gegeven hoe dat verliep. 
Een goede wisselwerking die plezierig is verlopen. 

“Wat je vindt, moet je delen,  

maar wel met de boodschap: we gaan door!”

Wat ik wel merk is dat archeologen redelijk zeker willen zijn 
voordat ze een conclusie trekken en een begrenzing geven. 
Voor ons is het juist belangrijk te weten dat van die vlek hoge 
archeologische verwachting van 6 hectare uiteindelijk 4 hectare 
werkelijk van belang zijn. 

E r kan vervolgonderzoek nodig zijn: wat voor gevolgen 
heeft dat voor de planning? We streven ernaar eind 2016 

klaar te zijn. Dan willen we een bodemgeschiktheidsverklaring 
kunnen afgeven aan bedrijven die op het terrein willen bouwen. 
Of we dat halen, hangt af van allerlei zaken. Niet alleen van 
archeologisch vervolgonderzoek. Het kost tijd om iets tot kavel 
of groen te maken in het stedenbouwkundig plan. Bewoners 
kunnen eventueel bezwaar maken, dan duurt het dus langer. 

W orden de resultaten van het archeologisch onderzoek 
gebruikt bij de inrichting van het bedrijvenpark? Daar 

hebben we nog niet aan gedacht, maar ik gooi het in de groep 
bij onze stedenbouwkundigen. We hebben wel de Medel-mix 
uitgegeven, een informatiekrantje over het archeologisch 
onderzoek voor bewoners, bedrijven en de politiek. Als er 
meer archeologisch nieuws te melden is, kunnen we dat weer 
doen. Ons idee is: wat je vindt moet je delen, maar wel met de 
boodschap: we gaan wel door. Anders schrikt het mensen af, 
dan denken ze dat archeologie de boel ophoudt en dat is niet de 
bedoeling. Er is zeker veel archeologie, maar wij lossen het op. 

Projectleider Eric Norde
T 0575-567876 | E e.norde@raap.nl

Monique Spijker-
Vries is coördinator 
gronduitgifte van 
Medel2, een locatie 
bij Tiel waar een 
bedrijvenpark is 

gepland. Al in de prehistorie lieten 
mensen hun oog vallen op dat 
gebied en in de bodem zitten dan 
ook verschillende archeologische 
resten. Hoe kijkt zij daar als 
ontwikkelaar tegenaan? 
Afgelopen zomer legde RAAP de laatste van in totaal 
149 proefsleuven aan op het circa 100 hectare tellende 
plangebied Medel2. Dat lijkt veel, maar is slechts een 
kleine ‘kijkoperatie’, want hiermee is nog geen 5% van het 
totale gebied daadwerkelijk onderzocht. Inmiddels is de 
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André Buijs, 
hoofd omgevingsmanagement i-Lent

Archeologische kijkoperatie 
in Medel

Impressie van het proefsleuvenonderzoek: hoogtekaart met de 
ligging van de proefputten als kleine streepjes

Monique Spijker-Vries

Bijzondere vondst: een Romeins grafveld met daarin een inhumatiegraf, 
terwijl crematie toen gebruikelijk was.

De speerpunt uit de Midden Bronstijd werd ontdekt aan de voet van een 
grote, neolithische grafheuvel.

mailto:e.norde@raap.nl
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Romeins Castellum

KERKPLEIN
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Woerdenaren kijken niet vreemd op van bodemvondsten uit 
de Romeinse tijd. Midden in het stadscentrum aan de Hoge 
Woerd heeft immers het Romeinse castellum Laurium gestaan. 
Overblijfselen van dit fort zijn bij diverse opgravingen ontdekt. Als 
woningbouwcorporatie GroenWest in 2011 plannen maakt om een 
appartementencomplex aan de Hoge Woerd te bouwen, is dan ook 
het vanzelfsprekend dat voorafgaand aan de bouw een archeologisch 
onderzoek plaatsvindt. De bouwlocatie ligt deels op de plek waar 
zo’n 2000 jaar geleden het castellum stond en is een beschermd 
archeologisch monument. 

De archeologen van RAAP vinden veelvuldig puin van het castellum 
als ze in 2012 de bouwwerkzaamheden begeleiden. Uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd vinden ze nog meer terug: de resten 
van funderingen, kelders en vloeren van een huis met bijbehorende 
(beer)putten. Een ware verrassing is echter een zwaard dat uit de 
8e eeuw blijkt te dateren. Een opzienbarende vondst, omdat er tot 
dan toe nauwelijks overblijfselen uit die periode in de Woerdense 
geschiedenis bekend zijn. Als de Romeinen rond 300 na Chr. uit 
Woerden vertrekken, breekt een periode van ‘historische ruis’ aan. 
Wat er dan in Woerden gebeurt, is onbekend. 

Begraven edelman 
Met het zwaard, waar bovendien menselijke skeletresten 
bij liggen, heeft Woerden plotsklaps een duidelijk 
bewijs dat daar in de Vroege Middeleeuwen mensen 
verbleven. De botjes bij het zwaard en ook de skeletdelen 
van twee andere opgegraven individuen blijken na 
koolstofdatering namelijk ook uit de 8e eeuw te 
stammen. De archeologen gaan er van uit dat de botten 
afkomstig zijn van mensen die begraven lagen op een 
voorheen onbekend vroegmiddeleeuws grafveld rond 
de kerk van Woerden. Het zwaard was vermoedelijk een 
bijgift in het graf van een lokale edelman. Zo’n zwaard 
was immers uiterst kostbaar en alleen weggelegd voor 
mannen met een hoge status en macht. Het past ook 
in de traditie van elitegraven zoals die in de 8e eeuw in 
het West-Nederlandse kustgebied voorkomen. Het graf 
van de edelman met zwaard kan symbool staan voor 
de inlijving van de plaatselijke elite van Woerden in de 
Frankische machtsstructuur. 

Bonifatius
Woerden en het omliggende gebied was in de 8e eeuw in 
handen van Frankische koningen. Zij waren aanhangers 
van het christendom en missionarissen van elders 
mochten het christelijk geloof in hun rijk verspreiden. 
Zo ook Bonifatius, die volgens een historische bron 
tussen 719 en 722 na Chr. in Woerden verbleef om er 
te prediken. Wellicht is door toedoen van Bonifatius in 
Woerden een kerk gesticht, zoals missionarissen toen 
gewoon waren te doen. Naar de precieze locatie van dat 
vroegste kerkje is het vooralsnog gissen. 
Maar wie weet schept toekomstig 
bodemonderzoek nabij de huidige 
Petruskerk meer duidelijkheid 
over de vroegste kerk en het 
grafveld in Woerden.

Het zwaard 
van Woerden
Hoe een woningbouwcorporatie met bouwplannen onderzoek 

liet doen op een monument, en zo een vondst deed die nieuw 

licht werpt op de vroege geschiedenis van Woerden.

Van roestklomp tot slagzwaard
Aan het eind van een koude winterdag 

in januari 2012 slaat de metaaldetector 

heftig uit in de werkput aan de Hoge Woerd: 

het signaal komt van een langwerpige 

roestklomp, begraven in de bodem. De vinder 

kan zijn ogen niet geloven: hij denkt direct 

aan een zwaard. Toch houden de archeologen 

er rekening mee dat de roest wellicht maar 

een flinke deurscharnier verbergt. Dat er iets 

heel bijzonders is opgepiept aan de Hoge 

Woerd, blijkt als specialisten van Restaura 

de vondst onder handen nemen. Op 

röntgenfoto’s is onder de dikke roestaanslag 

een versierd zwaard te zien. Het zwaard 

gaat bijna een jaar in een ontzoutingsbad 

voordat het schoongemaakt en 

gerestaureerd kan worden. Het eindresultaat 

is een fraai ijzeren slagzwaard uit de 8e 

eeuw, ook wel spatha genoemd. Het is 

90 centimeter lang en aan twee kanten 

geslepen. In de roest is de houten schede 

deels bewaard gebleven. De gevestplaat en 

-knop zijn ingelegd met zilveren plaatjes en 

er zitten twee geometrische versieringen 

op. In Nederland is slechts een klein aantal 

soortgelijke zwaarden gevonden in graven of 

opgebaggerd uit rivieren.

B ouwen op een archeologisch 
monument
De bouw van appartementencomplex Hoge 

Woerd op historische grond had nogal wat impact 
op de planontwikkeling. 
Alexander Paling, projectleider bij GroenWest: 
“Bij de start van het project was het nog een 
gemeentelijk monument. Tijdens de ontwikkeling 

werd het een rijksmonument, waardoor de procedures verzwaarden 
en de proceduretijd opliep. De goede afstemming met de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed vergde omwille van de zorgvuldigheid 
veel tijd en ook de aanvullende eisen leverden ons hoofdbrekens.” 
Zo stelde de Rijksdienst dat er niet dieper ontgraven mocht worden 
dan 67 cm onder huidig maaiveld. Ook moest de paalfundering zo 
ontworpen worden dat je in de toekomst, als dat gewenst is, met 
een minigraver tussen de funderingspalen onder het gebouw kunt 
rijden. En verder zijn de funderingspalen geboord en niet geslagen 
om de trillingen in de ondergrond tot een minimum te beperken. “Dit 
alles betekende voor het ontwerp en de uitvoering veel aanvullende 

maatregelen en dus kosten. We wisten bij de start 
wel dat we een extra uitdaging hadden, maar 

voor ons was het de eerste keer om op zo’n 
locatie te ontwikkelen. Zeer leerzaam, en 

bij vergelijkbare locaties in de toekomst 
weten we waar we rekening mee moeten 
houden, zowel qua financiën als 
tijd.” Om de historische achtergrond 
van deze plek levend te houden, 
zorgt GroenWest samen met Bébouw 

Midreth en de gemeente Woerden, 
voor een paneel aan de gevel van het 

appartementencomplex met informatie 
over het archeologisch onderzoek. RAAP 

ontwerpt niet alleen dit gevelpaneel maar 
ook een publieksbrochure. “Het is in Woerden een 

veelbesproken project en wij willen de Woerdenaren de informatie van 
de gedane vondsten niet onthouden. Een stukje vroege geschiedenis 
van Woerden wordt zo blijvend verbeeld op deze plek.”

Foto’s onderzoek en zwaard: RESTAURA



Archeoloog Ivar Schute was afgelopen 

september en oktober in Polen om deel te 

nemen aan een opgravingscampagne in 

Sobibor. Hier beschrijft hij zijn ervaringen. 

Sobibor: het 
opgraven van 

gaskamers

Vernietigingskamp Sobibor functioneerde van april 
1942 tot oktober 1943. Het kamp behoorde tot de drie 
of vier zogenaamde Aktion Reinhard-kampen, pure 
vernietigingskampen (Belzec, Sobibor en Treblinka - over 
Majdanek is discussie). Er werden minstens 170.000 mensen 
vermoord, voornamelijk Joden. Hiervan kwamen er circa 
35.000 uit Nederland. Op 14 oktober 1943 ontsnapten na een 
opstand in het kamp ongeveer 300 Joodse dwangarbeiders 
waarvan er circa 50 de oorlog overleefden, waaronder 18 
Nederlanders. Om hun sporen uit te wissen braken de Nazi’s 
direct daarna alle Reinhard-kampen tot de grond toe af. Het 
bodemarchief zagen zij daarbij over het hoofd.

Ivar Schute: toen het eerste stenen fundament tevoorschijn 
kwam, was ik toevallig net kruiwagens aan het rijden voor 
een van de schaafploegen. Ik realiseerde me dat dit de 
gaskamer kon zijn, evenals collega Yoram. Toen er meer 
pilaren en muurtjes tevoorschijn kwamen, werd Yoram 
bijzonder opgewonden en was hij niet meer te houden. 
“Dit is de kern van het kamp, hier hebben we acht jaar naar 
gezocht.” Zelf was ik nog steeds bezig kruiwagens te rijden, 
ook al omdat de Poolse vrouwen gewoon doorschaafden en 
nergens bij stil stonden. De historische reikwijdte van de 
ontdekking drong maar langzaam tot me door, toch gewoon 
bezig met je werk. Nu, na de opgraving, wordt eigenlijk pas 
duidelijk wat we gedaan hebben: we hebben het gebouw 
waar minstens 170.000 mensen zijn vermoord, blootgelegd 
en gedocumenteerd. Het menselijk failliet in baksteen, het 
ligt er.

De plek van de vondst was geen verrassing. Wie alle 
beschikbare schetsen en kaartjes van overlevenden, 
omwonenden en bewakers naast elkaar legt, ziet vooral 

grote verschillen, maar ook één belangrijke overeenkomst. 
Vernietigingskamp Sobibor is een lopende band: slachtoffers 
arriveren op het perron, gaan naar het zogenaamde kamp II waar ze 
hun bezittingen moeten afstaan. Daarna worden ze naakt door een 
lange gang gejaagd, de Himmelfahrtstrasse of Schlauch, richting de 
hun beloofde douche. Deze ‘doucheruimte’ ligt in het afgeschermde 
en omheinde kamp III. Achter de gaskamers werden de lichamen 
verbrand en de as en botresten begraven.

Nadat precies duidelijk was geworden tot waar de 
Himmelfahrtstrasse liep en waar de massagraven lagen, kon de 
gaskamer eigenlijk maar op een plek liggen, precies daar waar een 
asfaltpleintje lag en twee monumenten stonden. In 2014 werd 
toestemming verkregen om handmatig het asfalt te verwijderen; 
machines zijn in Sobibor uit den boze. Een bijzonder rottige klus die 
met ongeveer 20 man in ruim een week werd geklaard. Kort daarna 
werden de bakstenen fundamenten aangetroffen. Het nieuws werd 
ongeveer een week stil gehouden totdat we absoluut zeker waren 
van onze zaak. Nadat er groen licht gegeven werd, stond het nieuws 
15 minuten later op de website van Yad Vashem, het World Center for 
Holocaust Research, Documentation, Education and Commemoration 
in Jerusalem. Nog diezelfde dag ging het nieuws de wereld over.

Hoe goed het fundament bewaard was gebleven, was wel een 
verrassing. Wie nu voor het gebouw staat, ziet duidelijk de 
contouren van een rechthoekig gebouw van ongeveer 18x24 
meter. Een lange gang scheidt een westelijk en oostelijk deel, 
beide met vier gaskamers. Aan de westzijde is dit wat minder 
goed zichtbaar omdat daar de bouw van een monument in 1965 
een deel van de fundamenten heeft verwoest. Het is de ironie ten 
top: het monument dat de herinnering moet dienen, vernielt de 
nog aanwezige fysieke resten. Aan de achterkant van het gebouw 
is een aparte ruimte te zien waar de motor gestaan moet hebben 
die de koolmonoxide produceerde. Aan de buitenzijde van de 
verschillende kamers moeten deuren hebben gezeten die na de 
vergassing door het Joodse Sonderkommando werden geopend 

Het project: geschiedenis en organisatie

De archeologische opgravingen in Sobibor zijn in 2007 gestart op 
initiatief van Wojciech Mazurek (Polen) en Yoram Haimi (Israël), 
nadat al eerder, o.a. in 2004, op kleine schaal onderzoek was 
gedaan. Financiering werd op verschillende manieren en met 
verschillende partners gerealiseerd. In 2011 kregen de plannen 
om het museum Sobibor en het monument te vernieuwen, vaste 
vorm. Vanaf dat moment dragen vier landen de kosten voor het 
archeologisch onderzoek: Israël, Polen, Nederland en Slowakije. 
De reden voor participatie van Nederland (Ministerie van VWS, 
afdeling oorlogsgetroffenen) en Slowakije is dezelfde: relatief veel 
slachtoffers komen uit deze landen. De vier landen verenigen zich in 
het Steering Committee. Deze Stuurgroep neemt besluiten, maar als 
uitvoeringsorgaan is echter de Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie 
te Warschau aangewezen (Stichting Pools-Duitse Verzoening). 
Complicerend is dat noch de Stuurgroep, noch de Stichting eigenaar 
zijn van de grond en/of zeggenschap hebben over het terrein. Enkele 
jaren geleden is het museum Sobibor opgegaan in het Panstwowe 
Muzeum na Majdanku (herinneringscentrum Majdanek). Voor 
praktische zaken op het terrein, het aanleggen van een opgravingsput 
of het kappen van bomen, moet dan ook van ‘Majdanek’ toestemming 
worden verkregen.

In 2013 dient Ivar Schute op persoonlijke titel een onderzoeksvoorstel 
in bij de Stuurgroep en namens Nederland wordt hij in 2013 aan 
de onderzoeksgroep toegevoegd. Tot en met dat jaar hadden de 
opgravingen een relatief ‘vrij’ karakter, wat wil zeggen dat het 
archeologisch team op hoofdlijnen zijn eigen onderzoeksagenda kon 
blijven volgen. Beperkingen waren vooral van financiële aard en/
of kwamen voort uit de Joodse Halacha (wetten over begravingen). 
Dit laatste is een zelfgekozen beperking: het onderzoek moet 
geautoriseerd worden door de Opperrabbijn van Polen, Michael 
Schudrich. De werkzaamheden worden gemonitord en bijgestuurd 
door zijn afgevaardigde, Aleksander Schwarz.
Afgelopen winter is de eerste versie van het ontwerp voor de nieuwe 
inrichting van kamp Sobibor gepresenteerd, een ontwerp dat in 2015 
gerealiseerd moet worden. Dit heeft het karakter van de opgraving 
aanzienlijk veranderd, aangezien deze nu reactief is op een ruimtelijke 
ontwikkeling. Oftewel: het ontwerp bepaalt waar de opgravingsputten 
komen, niet een eigen onderzoeksagenda. Alle daar aanwezige 
archeologische sporen moeten opgegraven worden. De ontdekking 
van de gaskamers, zorgen nu voor een patstelling. Het ontwerp 
voorziet niet in de aanwezigheid van de gaskamers, terwijl deze 
volgens de opgravers centraal zouden kunnen staan in een ontwerp en 
inrichting. Stuurgroep, Majdanek en de archeologen proberen nu in 
gezamenlijkheid tot een oplossing te komen.

(deze dwangarbeiders moesten de lijken ‘verwerken’). 
De lichamen gingen vervolgens per smalspoor naar 
verbrandingsstapels.

Naast het nauwgezet optekenen van de bakstenen muurtjes 
heb ik me vooral bezig gehouden met het in kaart brengen van 
de vondsten in dit gebied. In vakken van 5x5 meter is de grond 
verzameld en laagsgewijs gezeefd. Dit leverde een gruwelijke 
ontdekking op. Ten westen van de gaskamers werd een 
concentratie vondsten aangetroffen die maar op één ding kan 
duiden: dit was de plek waar het Sonderkommando de gouden 
vullingen uit de gebitten van de slachtoffers moest halen, waar 
de lijken werden ‘verwerkt’ - iets dat alleen nog archeologisch 
is aan te tonen. Naast vullingen werden tanden, kunstgebitten, 
haarklemmetjes, trouwringen, brilletjes en oorbellen 
aangetroffen. Alleen maar voorwerpen die naakte mensen nog 
bij zich kunnen hebben.

Toen ik met deze vondsten bezig was, kreeg ik bezoek van 
Rosanne Kropman, journaliste voor Vrij Nederland. In een later 
verschenen artikel refereerde zij aan Folkert Jensma die in NRC 
Handelsblad verslag deed van een bezoek aan concentratiekamp 
Buchenwald. Jensma schreef dat ‘mensen beesten zijn’. 
Kropman reageerde: “Die opvatting was ik ook altijd toegedaan, 
maar na het bezoek aan Sobibor ben ik ervan overtuigd dat 
juist deze plekken de mens van de dieren onderscheiden. Door 
meerdere mensen - niet door één psychopaat maar door een 
groep - is niet alleen nagedacht over een methode waarmee 
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zoveel mogelijk mensen gedood kunnen worden, maar ook over 
hoe dat proces zo rustig mogelijk kan verlopen. Alles in dit 
verschrikkelijke kamp spreekt van kille berekening. Geen daad 
van woede, geen gevecht op leven en dood, niet om voedsel 
of om een geschikte partner. Slechts het uitroeien van één 
bevolkingsgroep vanwege een idiote ideologie. Alleen de mens 
is daartoe in staat.” Ik had het niet beter kunnen zeggen.

RAAP projectleider Ivar Schute

Persoonlijke bezittingen van gevangenen, gevonden op de plek van de 
gaskamers in Sobibor

Fundamenten van het gebouw met de gaskamers; linksboven het 
monument uit 1965



Specialistenwerk
Aardewerk, botten, vuursteen, 
zaden en meer: het is de 
oogst van archeologisch 
veldwerk die op kantoor nader 
onderzocht moet worden. 
Voor vrijwel alle soorten 
vondstmateriaal heeft RAAP 
eigen ervaren specialisten in 
huis. Experts archeobotanie, 
archeozoölogie en fysische 
antropologie bijvoorbeeld. 
Óók voor externe onderzoekers 
en opdrachtgevers kunnen zij 
projecten uitvoeren. 
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Meer weten?
Geïnteresseerd in het inhuren van 

materiaalspecialisten? Bel dan onze regio RAAP Noord-
Nederland: 0512–589140. Meer informatie vindt u in 

onze specialistenfolder, te downloaden en op te vragen 
via www.raap.nl/specialisten

Een mens bezit 206 
botten en Marlies van Kruining, 

specialist fysisch-antropologisch 
onderzoek, weet ze feilloos te benoemen. 

Het skelet voor haar op tafel, is verre van volledig. 
Het onverbrande bot komt van een opgraving en hoort bij 

een mannelijk skelet. Dat is te zien aan kenmerken van heupen 
en schedel. Ze bepaalt het geslacht, de leeftijd bij overlijden en 

let op afwijkingen die door ziekte of ongevallen veroorzaakt kunnen 
zijn. Tegenover haar bestudeert Judith Jans botten van een rund, 

paard en katten uit een middeleeuwse nederzetting. Judith en 
ook Marlies zijn archeozoölogisch specialist en zij bepalen onder 

andere de diersoort, leeftijd en skeletelement. Die informatie 
kan inzicht geven in de veestapel en de verhouding tussen 

wilde dieren en huisdieren. Ook gaan ze na of dieren
 ziek zijn geweest en of ze voor consumptie of 

voor de melk, wol of trekkracht
 zijn gebruikt. 

60 maal vergroot 
bekijkt Arnoud Maurer, 

archeobotanicus bij RAAP, zaden, vruchten 
en andere plantenresten onder een binoculair. Hij 

onderscheidt verschillende soorten en aantallen van 
deze macroresten uit een 15e eeuwse beerput om meer te 

weten te komen over de voedingsgewoonten van de toenmalige 
gebruikers. Wat was hun basisvoedsel en is er iets over hun 

sociale status te zeggen? De resten van rijst, granaatappel, gele 
kornoelje en specerijen als paradijskorrel en peper wijzen op luxe 
eetgewoonten. Maurer beschrijft en analyseert de macroresten en 
maakt een rapport op. Hij doet ook pollenanalyses waarbij hij de 

verschillende typen stuifmeelkorrels telt om een reconstructie 
te maken van de vroegere vegetatie of voedseleconomie, of 

om een vindplaats globaal te dateren. Het palynologisch 
materiaal van de beerput bevatte overigens eitjes 

van darmparasieten, die weer een goede 
indicator zijn voor de gezondheid van de 

gebruikers van de beerput.

Archeobotanisch 
onderzoek

Archeozoölogisch 
en fysisch 
antropologisch 
onderzoek

http://www.raap.nl/specialisten


Vanaf 1 januari 2015 treedt in Vlaanderen het nieuwe 

Onroerenderfgoeddecreet in werking, waardoor archeologisch 

onderzoek verplicht wordt gesteld. De uitvoering van deze 

wet zal grote invloed hebben op de aard van het archeologisch 

onderzoek in Vlaanderen. Enkele uitgangspunten en een eerste 

tussenstand van de implementatie.

 
In het nieuwe Vlaamse erfgoeddecreet is de rol van archeologie in de 
ruimtelijke ordening vastgelegd. Archeologisch onderzoek wordt verplicht 
gesteld bij bodemverstoringen zoals bouwprojecten, infrastructurele 
werken, ruilverkavelingen en natuurontwikkeling.
 

O ppervlaktecriteria en archeologienota
Er hoeft niet altijd en overal archeologisch onderzoek te worden 
uitgevoerd. Daarvoor gelden bepaalde oppervlaktecriteria. Is 

een gebied kleiner dan de ondergrens, of is het reeds verstoord, dan is 
onderzoek niet nodig. Dit verschilt duidelijk met de Nederlandse situatie: 
de ondergrenzen worden in Vlaanderen in de wet bepaald, ze gelden 
overal en kunnen dus niet van gemeente tot gemeente verschillen. 
Er is dan ook minder behoefte aan gemeentelijke archeologische 
verwachtings- en beleidsadvieskaarten, zoals die in Nederland courant 
zijn. De centrale overheid blijft bovendien tijdens het onderzoeksproces 
een veel dominantere rol spelen dan in Nederland, waar de archeologische 
zorg veel meer gedecentraliseerd is. Of vanuit het perspectief van onze 
klanten: aan de centrale overheid riskeer je een veel taaiere klant 
te hebben bij onderhandelingen over zin, noodzaak en omvang van 
archeologisch onderzoek.
 
Een centraal, nieuw begrip in het decreet is de archeologienota. Deze 
nota omvat het technisch verslag van het vooronderzoek (= de eerste, 
oriënterende fase) en, als het relevant is, ook een kostenraming, 
planning en eisenpakket voor een opgraving. De nota moet samen met 
de bouwaanvraag worden ingediend bij de overheid. De conclusie van 
die nota vermeldt of vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving 
of begeleiding al dan niet nodig is. Ook dit zal een grote verandering 
teweeg brengen in de Vlaamse archeologische praktijk. De invulling van 
de archeologienota kan breed gaan, en dit geeft aan de uitvoerende 
archeoloog / adviseur een veel grotere vrijheid dan tot heden het geval 
was. Bijvoorbeeld nieuw voor Vlaanderen is dat de eisen gesteld aan een 
opgraving niet langer door de overheid zullen worden opgesteld, maar 

door een erkend adviseur. De overheid blijft enkel 
als toetser van deze documenten aan zet, en zal 
dus eerder controleren, dan actief participeren. Of 
opnieuw vanuit het perspectief van onze klanten: je 
hebt dan wel met de centrale overheid te maken, er 
is in de toekomst veel meer ruimte voor maatwerk en 
creativiteit.
 

S luitend kwaliteitssysteem?
Op het moment van het schrijven van deze 
woorden is men onder meer druk in de weer 

met het uitwerken van een kwaliteitssysteem. 
Hieraan is grote behoefte, want tot op heden was dit 
slecht geregeld. De betrokken partijen (bedrijven, 
universiteiten, gemeenten, etc.) worden hierover 
in hoog tempo geconsulteerd. Wat in Nederland 
de ‘KNA’ heet (Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie) zal in Vlaanderen als ‘Code van Goede 
Praktijk’ door het leven gaan. Hoe een en ander 
in de ‘dagelijkse praktijk’ zal uitpakken, moet nog 
blijken. De voortvarendheid van de overheid en het 
politieke feit dat de net benoemde Vlaamse minister-
president Geert Bourgeois erfgoed nog steeds in 
portefeuille houdt, doen evenwel vermoeden dat het 
nieuwe systeem begin 2106 volledig operationeel 
zal zijn.  

Een grotere vrijheid in een gecentraliseerd bestel

Ook in Vlaanderen 
archeologisch 
onderzoek definitief 
verplicht Lusthof

De spelers in de scene      
De buurman die we moesten vragen of de kraanmachine over zijn terrein mocht 
rijden, begreep ons eerst niet.

Wij: Klant, overheid en RAAP-ers, allen hoog geschoold met dito taalgebruik.
Hij: Zittend in een verschoten blauwe overall, met een quasi tandeloze mond 
zuiver dialect mompelend.
 
Wij: Gestrekte ruggen, frisse montere vergadertijgers - zo menen we toch.
Hij: Hoogbejaard en op de knieën, onkruid wiedend op groentebedden vol mos.
 
Ik deed letterlijk een stap achteruit. Gelukkig sprak mijn collega wel de lokale 
‘toal.’ Maar ook haar inspanningen waren tevergeefs. De afstand bleef te groot; 
leeftijd en leefwereld bleken onoverbrugbaar. Neen, we mochten zijn grond niet 
betreden. En neen, hij wou niet uitleggen waarom. Wat de geschiedenis was van 
het intrigerende prieeltje achter hem, kon hij ook niet vertellen: “Dat hebben 
wel al honderd mensen gevraagd, maar dit is mijn erf”.
 
Hij: Buigt zich opnieuw naar zijn bezigheden op de bemoste groentebedden.
Wij: Druipen af richting onze praktische besognes.

De setting van het geheel
Bovenstaand tafereel speelde zich af op een aparte plek, een eilandje van 
bevroren tijd in een druk stedelijk landschap. We liepen er rond een versleten 
hoevetje met wegzakkend zadeldak, tussen treurende fruitbomen gebukt 
onder de last der jaren. Op de achtergrond verrees een muur van naoorlogse 
flatgebouwen, bel-etage woningen van drie, vier hoog. Daarvoor pronkte het 
vervallen prieel, een compact, frivool en fragiel gebouwtje met classicistische 
hoge vensters en een gietijzeren balustrade. Het prieeltje verraste me door 
zijn klassieke verhoudingen. Het ging tegelijk schuil in de landelijke idylle 
eromheen (hoeve, bomen, erf), maar het contrasteerde vooral scherp met de 
banale flatgebouwen die er dominant op neerkeken.
 
Het prieeltje had niet misstaan in de tuin van een kasteeltje. Een ‘lusthof’, zo 
werd het genoemd in de informatie die me naderhand bereikte. Citaat uit het 
beschermingsbesluit: “… voorbeeld van kleine zomerresidenties aan de oude 
stadsrand. Zomerverblijfje en omliggende tuinen met fruitbomen vormen een 
materiële getuige van de vrijetijdsbesteding van de (minder) begoede burgerij op 
het einde van de 19de eeuw…”

Appartementen, boerderij, bomen, prieel, balustrade, de camera wenkt en 
glijdt achteruit in een langzaam oplossend vogelperspectief, de figuranten 
stappen uit beeld of wijden zich aan het werk op het land.
 
O ja, ons onderzoek vond niet daar plaats, maar op het perceel ernaast, waar 
we onder meer een mooie plattegrond van een middeleeuwse boerderij vonden. 
“Dat klopt ook wel”, zo sprak mijn collega gepassioneerd, “want we bevinden 
ons hier op de rand van een open plateau in de buurt van een beekvallei…” 
Ons rapportje hebben we ondertussen afgerond. Elk is weer in zijn eigen 
werkelijkheid gegleden, de vensters van het prieel werden gesloten.
Ik vraag me wel af of de formele bescherming ervan afdoende zal blijken. En 
welke bijzondere taferelen zich ooit afspeelden in een gebouwtje dat we nu 
teder als een lust-hof omschrijven.

Wim De Baere is vestigingsmanager RAAP Zuid-Nederland &  Vlaanderen

 Het was de eerste keer dat we in de 

stad waar ik woon een archeologisch 

onderzoek mochten uitvoeren. In het 

gemeentehuis bespraken we de praktische 

schikkingen. De volgende dag zou mijn 

collega het veldwerk starten. Na afloop 

van de vergadering wandelden we naar 

de locatie om er de laatste perikelen 

op te lossen. Ter plekke ontrolde zich 

plots een caleidoscopische scène die je 

eigenlijk het liefst met een traag lopende 

camera zou willen vatten. Landschappen, 

personen en periodes buitelden hierbij 

over elkaar heen. Een en ander vond plaats 

op het perceel net naast het eigenlijke 

plangebied. In grove borstelstreken 

gebeurde het volgende:

door Wim De Baere
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Meer informatie:
Wim De Baere, Vestigingsmanager 
RAAP Zuid-Nederland & Vlaanderen 

E w.de.baere@raap.nl|
 T (+32) 0468 12 86 70 (BE) / (+31) 06 208 654 46 (NL)

mailto:w.de.baere@raap.nl


Op rondreis 
   langs verbeelde vondsten

Op rondreis 
langs verbeelde vondsten

Projectleider Jan Roymans heeft een neus voor bijzondere vondsten. In zijn ‘archeoregio Zuid-

Nederland’ ontdekte hij er al vele. Hij bracht de verhalen erachter naar buiten en zorgde 

samen met andere betrokkenen voor een blijvend aandenken ter plekke. Wij zetten ze voor 

u op de kaart. Inclusief de nieuwste toevoeging: het paardje van Pey dat op 19 oktober 

onthuld werd in Echt-Susteren, ter herinnering aan een Romeinse goudschat.
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1 Reusel-De Mierden: Landschapsmarker van een jager-verzamelaar
Archeologisch onderzoek voor een natuurontwikkelingsproject in plangebied 

Beleven in Reusel leverde aanwijzingen op voor bewoning in de prehistorie. 

Diverse instanties zorgden in 2013 voor een infopaneel en landschapsmarker van 

een jager-verzamelaar met pijl en boog. 

2 Hoogeloon: Reconstructie van de Kaboutersberg
 Van de grafheuvel die in de Romeinse tijd in Hoogeloon heeft bestaan, 

later bekend als de Kaboutersberg, was tot voor kort niets te zien. Totdat lokale 

vrijwilligers en diverse stichtingen in 2013 besloten de heuvel te reconstrueren. 

Er kwam een infopaneel bij en er huist nu een vleermuisverblijf in. 

Film: http://www.youtube.com/watch?v=6Sd_wOeF2Rg

3 Hoogeloon: Bronzen bijlenkunstwerk
In 2008 kwamen 10 puntgave bijlen uit de Bronstijd aan het licht bij de 

aanleg van een ecologische verbindingszone in het beekdal van de Kleine Beerze 

bij Hoogeloon. Dankzij diverse lokale stichtingen en Mooi Brabant zijn ter 

markering op de vondstlocatie 2 grote bijlen in een paddenpoel geplaatst. 

Film: www.youtube.com/watch?v=asS5yoHbKjY

4 Belgeren: Muntmedaillon en bord bij de Belgerense watermolen
 Ter afsluiting van onderzoek aan de Astense Aa is daar in 2013 een bord 

geplaatst met info over de watermolen waar in de 16e eeuw een heksenproef 

plaatsvond. Langs de beek zijn enkele 12e eeuwse munten gevonden. Een grote 

replica daarvan is op een gevonden grenspaal aangebracht.

5 Venlo: Cultuurhistorische route Venlo GreenPark
Op het terrein waar in 2012 de Floriade Venlo plaatsvond, zijn diverse 

archeologische onderzoeken gedaan. Projectleider Xavier van Dijk leverde 

Ontwerpbureau Kinkorn de input voor de wandelroute ‘Expeditie Archeo’ langs 

een aantal cultuurhistorische relicten op het terrein.

6 Nederweert: Beeld van edelhert en jager
Tijdens werkzaamheden van Waterschap Peel en Maasvallei bij de 

Tungelroysebeek in Nederweert zijn in 2010 delen van een edelhert 

gevonden van circa 9.000 jaar voor Chr. Ter herinnering daaraan is op deze 

vindplaats ‘De Mildert’ langs het spoor een landschapsmarker geplaatst.

7 Ell: Reconstructie van een vluchtschans
Bij herinrichting van de Tungelroyse beek zijn in 2005 resten van een 

vluchtschans gevonden die in de 17e eeuw was gebruikt als schuilplaats voor de 

plattelandsbevolking. De boerenschans is gereconstrueerd op een nieuwe plek 

en opgenomen in een wandelroute die aansluit op het Bronshornpad.

8 Stramproy: Reconstructie van een Romeinse brug
De houten palen die in 2005 tijdens een natuurontwikkelingsproject in 

Stramproy werden opgegraven, bleken afkomstig van een Romeinse brug. Lokale 

vrijwilligers en het bedrijfsleven werkten mee aan de bouw van een replica van 

de brug over de Tungelroyse beek.

9 Echt-Pey: Kunstwerk Paardje van Pey
 In Echt werden in 1990 twee gouden munten gevonden; 24 jaar later kwam 

de rest van de Romeinse muntschat aan het licht. Naast gouden munten ook in 

stukken geknipte schalen, waarvan een deel versierd met een paardje. Dit was de 

inspiratiebron voor een kunstwerk dat 19 oktober 2014 geplaatst is. 

Film: www.youtube.com/watch?v=ZPll9bihTmU

10  Montfort: Romeinse muntmedaillons
In Montfort is in 2009 tijdens reconstructie van de Vlootbeek door 

Waterschap Roer en Overmaas een Romeinse muntschat ontdekt. Betrokkenen 

namen het initiatief om langs de beek vijf enorme muntmedaillons met Romeinse 

keizerkoppen, geïnspireerd op de munten, en gevat in steen, te plaatsen. 

Film: www.youtube.com/watch?v=ddHunZkVAGs

11 Montfort: Kunstwerk van een everzwijnkopje
Bij de herinrichting van de Vlootbeek bij Posterholt door Waterschap 

Roer en Overmaas werd in 2014 naast vuursteen ook een bronzen evenzwijnkopje 

gevonden, afkomstig van een Romeinse wagen. Geïnspireerd op dit sierelement 

worden plannen gemaakt voor  een kunstwerk op de vondstlocatie. 

Kijk op www.raap.nl/magazine voor 

meer info, filmpjes en een digitale 

kaart met de exacte locaties

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

http://www.youtube.com/watch?v=6Sd_wOeF2Rg 
http://www.youtube.com/watch?v=asS5yoHbKjY 
http://www.youtube.com/watch?v=ZPll9bihTmU 
http:// www.youtube.com/watch?v=ddHunZkVAGs 
http://www.raap.nl/magazine


CO
LU

M
N

Af en toe ploft bij mij een verkeerd bezorgd 
duivensportmagazine op de deurmat. 
Nieuwsgierig geworden kijk ik het toch een 
keertje in. Ik citeer: “De 117 is een mooie 
blauwe witpenner die in zijn geboortejaar 
amper 50% prijs won en die normaal niet 
de selectie als jonge duif overleefd zou 
hebben. Als jaarling miste de 117 afgelopen 
jaar echter geen enkele keer. Hij vloog in 
Union Antwerpen elf halve fondvluchten 
en klasseerde zich negen keer per tiental. 
Hierdoor kreeg hij ook een plaatsje tussen 
de as-duiven van Union.” Ondanks het 
klaarblijkelijke happy end, en hoewel ik het 
vagelijk begrijp, is het toch geschreven in 
geheimtaal.
Ander citaat: “Het verspreidingsbeeld van 
het bewaard gebleven WKD2-aardewerk 
valt samen met dat van de Ero2. De top van 
de Ero2 en de bovenliggende DG2 vormden 
het toenmalige loopvlak, maar beide 

niveaus zijn geheel opgeruimd (behalve 
in wp. 87-7, waar vondsten echter geheel 
ontbraken).” Glasheldere taal natuurlijk, 
die ik uitstekend begrijp omdat ik net als de 
schrijver van deze twee zinnen archeoloog 
van beroep ben. Ook hier geheimtaal van 
professionals.
In de marktarcheologie schrijven wij 
soms voor andere archeologen, maar in 
veel gevallen voor leken. Van ons wordt 
gevraagd om een voor de laatste groep 
leesbare tekst te schrijven en tegelijkertijd 
een archeologisch-inhoudelijke 
verantwoording te leveren voor wat (niet) 
is aangetroffen. Dat wordt dan dus: ‘weinig 
beloftevolle duif presteert beter dan 
verwacht.’ De essentie is wellicht geraakt, 
toch gaat er zo informatie verloren. Als 
je baas je dan ook nog vraagt dit zo snel 
mogelijk op te schrijven, blijft er weinig 
tekst meer over - en met veel spelfouten. 

Als je daaraan toegeeft, tenminste. De 
werkelijkheid, die maak je zelf. Leesbaar 
schrijven voor iedereen, dat doe je 
gewoon.
Het is een eeuwigdurende discussie 
in de archeologie: wetenschappelijke 
kwaliteit in een commerciële omgeving. 
De kwaliteit van onze rapporten wordt 
gemeten door inspecties en diensten, met 
een monitor en een scorelijst in de hand, 
met tabellen en grafieken. Misschien moet 
er met een andere blik gemeten worden. 
Wanneer lukt het een projectleider om een 
onderzoeksrapport in leesbare geheimtaal 
te schrijven? Wanneer lezen de leek en de 
collega dit met plezier? Prettig leesbare 
rapporten, de maat der dingen.

Ivar Schute
Senior projectleider RAAP

Een blauwe witpenner

Odile ondersteunt 
de SIKB0102 

‘digitale pakbon’

Dat is goed nieuws voor de gebruikers 

van Odile, het door RAAP ontwikkelde 

databaseprogramma voor 

opgravings- en proefsleufgegevens.  

De uniformering van het aanleveren van digitale opgravingsgegevens aan 

archeologische depots is door de SIKB vastgesteld in het uitwisselformaat 

SIKB 0102, ook wel bekend als de ‘digitale pakbon’. RAAP breidt Odile uit 

met een module die een ‘pakbonbestand’ in XML-formaat kan genereren.
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Hoe werkt het?
Odile projectdatabases hebben een flexibele datastructuur en zijn 
dus per definitie qua opbouw niet altijd aan elkaar gelijk. Daarom 
is een tussenstap nodig voordat het SIKB0102 XML-bestand kan 
worden aangemaakt. Deze tussenstap is geïmplementeerd via 
een geharmoniseerde database die met een template kan worden 
afgestemd op de huidige geldende SIKB-eisen. Odile projectdatabases 
worden met een nieuw ontwikkelde, geïntegreerde plug-in 
direct geconverteerd en geïmporteerd in deze geharmoniseerde 
‘archiefdatabase’.
De conversie wordt afgestemd op de specifieke datastructuur van de 
projectdatabase via een te bewerken importconfiguratiebestand. Als 
documenten en GIS-bestanden ingevoerd of gekoppeld waren aan de 
projectdatabase, worden deze meegenomen om uiteindelijk te worden 
opgenomen in de SIKB0102 export. 
 
Om te voldoen aan de betreffende specificaties is een SIKB metadata-
editor voor projecten in de archiefdatabase beschikbaar. 
De in een project gebruikte codes kunnen worden gekoppeld aan valide 
SIKB0102-codes (ABR+). Hierdoor kan in projecten blijvend gebruik 
worden gemaakt van eigen aanvullende en afwijkende codes. Eenmaal 
gemaakte koppelingen worden opgeslagen en automatisch gebruikt 
voor volgende projecten.
Het SIKB0102 XML-bestand kan na het aanvullen van metadata 
en koppelen van codes direct vanuit de archiefdatabase worden 
aangemaakt, aangeboden aan de validatietool van de SIKB en 
uiteindelijk ter deponering worden geleverd aan het depot.

Meer informatie: Marten Verbruggen 
T 0294-491500 | E m.verbruggen@raap.nl

Zowel archeologen als degenen die 
explosieven opsporen, graven in de 
grond op zoek naar resten van vroeger. 
Ze doen dat met uiteenlopende 
doelen en methoden en ze kunnen 
elkaar daardoor onbedoeld flink in de 
weg zitten. Ondeskundig handelen 
bij de opsporing van conventionele 
explosieven (OCE) kan leiden tot 
persoonlijke ongelukken en ernstige 
schade. Ondeskundige omgang met 
archeologische vindplaatsen kan leiden 
tot onherstelbaar verlies van waardevol 

erfgoed. Voor de Stichting Infrastructuur 
Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) 
reden om duidelijkheid te scheppen en 
de Handreiking ‘Samenloop archeologie 
en explosievenopsporing’ uit te 
geven. Deze brochure is in de eerste 
plaats bestemd voor (gemeentelijke) 
opdrachtgevers, en daarnaast voor 
archeologen en OCE-deskundigen. De 
handreiking is voorzien van praktische 
tips, checklists en voorbeelden van 
samenloopprojecten uit de praktijk. 
Er wordt duidelijk gemaakt wanneer 
en in welke vorm samenloop tussen 
archeologie en explosievenopsporing 
mogelijk is en wat een opdrachtgever of 
gemeente hierover moet weten.
De tekst voor de handreiking 
is geschreven door RAAP, met 
medewerking van Leemans 
Speciaalwerken BV. Vertegenwoordigers 
namens de betrokken instanties VEO, 
RCE, CGA, IPO, NVAO en VOIA zaten in de 
begeleidingscommissie.

Hulp van vrijwilligers 
is welkom!
Jaarlijks voert RAAP vele projecten uit 
en bij sommige daarvan is het mogelijk 
om als vrijwilliger mee te doen. Deze 
projecten staan voortaan vermeld op 
een aparte pagina op de website:  
www.raap.nl/vrijwilligers.html 
Zo wil RAAP bijdragen aan het verbreden 
van het archeologisch draagvlak. 
Vrijwilligers kunnen bij een aantal 
specifieke projecten meehelpen met 
het veldwerk, bij de vondstverwerking 
of bij open dagen op een opgraving. 
Participatie van vrijwilligers wordt bij 
die projecten bijzonder op prijs gesteld, 
niet in de laatste plaats omdat lokale 
vrijwilligers en amateurarcheologen 
vaak veel weten over de plaatselijke 
geschiedenis van een stad of dorp. 
Als er nieuwe vrijwilligersprojecten 
op de website staan, maakt RAAP dat 
bekend via Twitter en Facebook.

KORT • KORT • KORT

KORT • KORT • KORT

Samenloop archeologie 
en explosievenopsporing

De brochure is te downloaden en 
aan te vragen via www.sikb.nl

Projectarchivering

Odile metaeditor

mailto:m.verbruggen@raap.nl 
http://www.raap.nl/vrijwilligers.html 
http://www.sikb.nl


Hengelen met een sterke magneet vanaf de 

waterkant of een bootje naar vondsten: 

het is een nieuwe hobby die 

magneetvissen heet. Als gemeentelijk 

archeoloog van Haarlem kreeg 

Anja van Zalinge ermee te 

maken en ze vroeg 

RAAP om advies. 

In 2011 stonden 
voor het eerst grote 
groepen mensen op de 
kade van het Spaarne in de 
Haarlemse binnenstad te vissen 
naar voorwerpen. Ook archeologische 
voorwerpen bleven aan de supermagneet 
kleven. Anja van Zalinge ziet deze magneetvissers 
in eerste instantie als hobbyisten. “We hebben in 
Haarlem een goede groep amateurarcheologen die 
belangrijk werk voor de gemeente doen, ook mensen 
met metaaldetectoren. Deze magneetvissers namen 
hun vondsten echter mee naar huis en dan zien wij er 
niks meer van, dat is jammer. Het gaat mij niet zozeer 
om de vondst, maar om de informatiewaarde die zo 
verloren gaat.” Van het vondstenspreekuur maakten 
deze vissers geen gebruik en om toch met hen in 
contact te komen organiseerde ze een determinatiedag 
in samenwerking met de provincie Noord-Holland en 
De Detector Amateur (DDA). Magneetvissen vertoont 
namelijk overeenkomsten met metaaldetectie en het 
gaat deels om dezelfde hobbyisten. Ongeveer 10 tot 15 
mensen toonden die dag hun vondsten van ijzer (bij 
andere metalen werkt een magneet uiteraard niet). 
Daar zaten echte topstukken bij, zoals een middeleeuws 
zwaard en een unieke lakenloodjestang.

Veldonderzoek is niet gedaan, maar blijkt wel nodig om te bepalen of 
de waterbodem archeologisch nog intact is. Er zijn aanwijzingen dat 
vondsten in het verleden plaatselijk door baggerwerkzaamheden meer 
aan de oppervlakte van de waterbodem terecht zijn gekomen, of deels 
zijn verplaatst door omwoelen als gevolg van scheepvaartverkeer. Maar 
of magneetvissen dan gezien kan worden als oppervlaktekartering 
van de waterbodem blijft de vraag. En of vondsten die blootliggen op 
de waterbodem extra kwetsbaar zijn voor natuurlijke degradatie en 
waterverkeer - een argument van magneetvissers - kon zonder veld- en 
materiaalonderzoek niet vastgesteld worden. 
Van Zalinge: “De conclusie is dat er nog niet genoeg bekend is over de 
staat van het bodemarchief in onze waterbodems. Er is meer onderzoek 
nodig en ons budget is helaas beperkt. De gegevens van de vondsten 
van de schouwdag zullen we uitwerken, maar dan hebben we nog niet 
alle informatie. Misschien organiseren we nog eens een schouwdag.” 
Een pilot om zelf met een magneet te vissen, bijvoorbeeld met behulp 
van lokale magneetvissers, zit er waarschijnlijk wel in om zo een en 
ander beter in kaart te kunnen krijgen. “Stel de archeologie ligt veilig 
in de waterbodem en diep genoeg om niet aangetast te worden door 
scheepvaartverkeer of oxidatie, dan is er sprake van behoud in situ en zal 
het visverbod waarschijnlijk gehandhaafd blijven.” 

Het adviesrapport is toegestuurd aan betrokken vissers en amateurs, 
collega-archeologen en de Rijksdienst RCE. Van Zalinge overweegt 
het onderwerp op de agenda zetten bij het convent van gemeentelijk 
archeologen. De gemeente Haarlem is de eerste die er onderzoek naar 
liet doen en de bevindingen kunnen ook voor andere gemeenten van 
belang zijn. 

Geïnteresseerden kunnen het rapport opvragen bij de gemeente Haarlem, 
tel. 023 5115030.

 

Magneetvissen: een 

nieuw fenomeen in 

de archeologie

UIT’TVELD
Projectleider en fysisch geograaf Reinier Ellenkamp 
met een prachtig lakprofiel, gemaakt in een 
stuifzandgebied ten noordoosten van Deurne. Met 
het lakprofiel, een gelijmde afdruk van een stukje 
ondergrond, documenteerde hij een doorsnede 
van de ongestoorde bodemopbouw. Het gaat om 
een gaaf podzolprofiel (ontwikkeld in dekzand 
dat tijdens de laatste ijstijd is afgezet) dat is 
afgedekt door een laag stuifzand. Datering van dit 
zand wees uit dat dat gebeurde in de 16e eeuw. 
Mogelijk hangt dit samen met intensieve houtkap, 
schaapsbeweiding en plaggensteken.
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Bij de gemeente rezen vragen over de consequenties 
van magneetvissen voor de archeologische resten 
onder water. Het bodemarchief van waterbodems is 
niet goed gekend en er bestaan weinig publicaties over 
magneetvissen. Er werd besloten om het bestaande 
baggerverbod in de gemeentelijke verordening te gaan 
handhaven en sindsdien is magneetvissen hier verboden. 
Voor alle waterbodems in de binnenstad geldt een hoge 
archeologische verwachting. 
Van Zalinge: “Als gemeente zijn we verantwoordelijk 
voor het Haarlemse erfgoed, we denken dat we het 
goed geborgd hebben, maar is dat wel zo? Wordt de 
archeologie in het water door magneetvissers bedreigd, 
of misschien door het waterverkeer of natuurlijke 
degradatie? Maken we ons terecht zorgen?” RAAP kreeg 
de opdracht het uit te zoeken en bracht in augustus 
2014 een adviesrapport uit, gebaseerd op interviews 
en bronnenonderzoek. De ervaringen van verschillende 
overheden, waterschap, DDA en magneetvissers zijn 
geïnventariseerd, relevant beleid geëvalueerd en er 
is gekeken naar onderzoeken in stadsgrachten en 

rivierlopen in vergelijkbare steden.

Anja van Zalinge

Enkele bijzondere magneetvisvondsten



Vanwege geplande inrichtings-
werkzaamheden is in de Indische buurt 
in de afgelopen jaren booronderzoek 
gedaan. RAAP ontdekte er in 2003 resten 
uit de steentijd. Om meer informatie 
en een gedetailleerde dwarsdoorsnede 
van de bodem te verkrijgen, volgden in 
2013 aanvullende boringen. De inhoud 
van de (mechanische) boringen werd 
gezeefd, en onder de microscoop bleken 
er veel vuursteensplinters in te zitten, 
duidend op de bewerking van vuursteen 
tot werktuigen. Ook stukjes verkoolde 
hazelnootdoppen zaten erbij die na 
Koolstof-14 datering tussen 11000 en 
10500 jaar oud bleken te zijn. Het gaat 

om goed bewaarde resten van jager-
verzamelaars die gedurende honderden 
jaren steeds weer kampjes opzetten op 
hoge zandkopjes langs de rivier de Eem, 
die er in het verleden stroomde. Van 
daaruit trokken ze rond om voedsel te 
verzamelen en te jagen.

De gemeente Almere vindt het 
belangrijk dat omwonenden betrokken 
zijn bij de inrichting van hun omgeving, 
en dat vindplaatsen herkenbaar en 
beleefbaar zijn. Er kwam een open dag 
met boordemonstraties en een kickstart 
waar bewoners konden aangeven wat 
zij met het gebied wilden. Dat leverde 
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U vindt ons ook op:

veel respons op. Uit de groep creatieve 
bewoners, commerciële bedrijven en een 
zorginstellng groeide een enthousiaste 
en actieve stichting VINDplaats Zenit. 
De locatie is inmiddels ingericht als 
moestuin en plukbos en heeft een eigen 
Facebookpagina. Bewoners bouwen er nu 
aan een prehistorische hut van levende 
wilgentenen. Na de winter start de bouw 
van een theehuis waarin een infobord 
(ontwerp RAAP) komt te hangen.

Een VINDplaats 
met    fans in Almere
Een Facebookpagina voor een archeologische vindplaats? Bewoners uit 

de Indische buurt in Almere Buiten maakten er een voor hun VINDplaats 

Zenit. Het is dan ook een van de aller-oudste vindplaatsen van Almere én 

een plezierige ontmoetingsplek voor omwonenden.

3D reconstructie Olav Odé | RAAP 

Graaf mee met Geuch!
RAAP projectleider Geuch 
de Boer voerde booronderzoek uit 
in Almere. Op 14 december vertelt 
hij aan de MuseumJeugdUniversiteit 
in Lelystad over zijn werk (voor 
kinderen van 8-12 jaar). 

Meer informatie:  
www.museumjeugduniversiteit.nl
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