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VONDST#
Wat ging er door je heen toen je het 

voor het eerst zag? Ik had meteen in 
de gaten dat het bijzonder was. Toen ik 

het naar boven haalde, was één van mijn 
eerste gedachten dat het dunne, ijzeren 

en verbogen plaatwerk wel eens van 
een harnas zou kunnen zijn. Hoe 

vaak vind je zoiets?

Hoe zeldzaam is de vondst? 
Het is behoorlijk zeldzaam. 

Alleen onder zuurstofarme 
omstandigheden kan zulk dun 

en stalen plaatwerk honderden jaren 
bewaard blijven. In Nederland zijn 

vergelijkbare handschoenen bekend uit 
’s-Hertogenbosch en Delft.

Wat maakt deze vondst voor jou 
bijzonder?  Welbeschouwd zijn het maar 
onooglijke stukken ijzer, waarvan je op 

de eerste blik helemaal niet weet wat 
het voorstelt. Pas als je je realiseert 

dat iemand deze handschoenen 
gedragen heeft en ze misschien in 
gevechten gebruikt heeft, komen 
de Late Middeleeuwen ineens een 

heel stuk dichterbij.

De kaphandschoenen 

van Marc

Wie onderzoek doet, die vindt wat. 
RAAP-projectleider Marc Ruijters 

over zijn vondst:

Wat is het voor voorwerp?  
Het zijn fragmenten van twee kaphandschoenen 
uit de Late Middeleeuwen. Ze zijn onderdeel van 

een ridderuitrusting en gemaakt van plaatijzer, 
waarvan de stukken met klinknageltjes aan elkaar 

zijn gezet. Een kaphandschoen is gedeeltelijk open 
en werd over een leren handschoen geschoven en 
met leren riempjes en gespen vastgemaakt. In 

de strijd bood het bescherming aan de hand en 
de onderarm en tegelijkertijd zorgde de open 

structuur voor meer beweeglijkheid, zodat je het 
zwaard goed kon hanteren. 

Waar en wanneer heb je het gevonden? 
Ik heb ze in 2013 gevonden in een waterloop nabij 

het Schinvelder Huuske, een omgrachte hoeve 
met een oorsprong in de Late Middeleeuwen in 
Schinveld. Daar werd vanwege de Buitenring 

Parkstad Limburg een poel uitgegraven en 
ontdekten we de oude waterloop met vondsten.

Foto: RESTAURA

Replica van een 
kaphandschoen.
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Virus

A ls ik de kranten mag geloven, kleuren de straten 
minder blauw, krijgt u minder huisarts voor uw 
verzekeringspremie en krijgen de leerlingen 

steeds minder lesuren. Waar zijn deze agenten, huisartsen 
en leraren dan mee bezig, vraagt u zich misschien af. 
Liggen ze ziek te bed, geveld door een virus? Of zijn ze 
druk met andere dingen? Als ik opnieuw de kranten mag 
geloven, wordt de malaise veroorzaakt door het vinkje, 
of liever gezegd door de tijd die besteed wordt aan het 
aan- of afvinken van aankruisvakjes op zogenaamde 
afvinklijstjes. Doel daarvan is het verbeteren van de 
veiligheid, de zorg of het onderwijs, op een dusdanig 
aantoonbare wijze dat het geaudit kan worden. Een nobel 
streven, maar wat niet is afgevinkt, is niet gedaan. En 
dus zit de schrik er goed in. Correct afvinken kost veel 
tijd volgens de diverse beroepsbeoefenaren, want de 
afvinklijstjes staan symbool voor vele procescontroles, 
behandel- en verbeterplannen, aanwezigheidsregistraties 
en financiële verantwoordingen. Omdat de vink-tijd ten 
koste gaat van het echte werk, schiet de aandacht voor de 
klant erbij in.
Begrijp mij goed, ik ben niet tegen voortdurende 
verbetering van kwaliteit. En ook afvinklijstjes zijn best 
nuttig als je de vakantiekoffer moet pakken of een trein 
als de Fyra in elkaar moet zetten. Maar goede zorg of 
onderwijs is niet zo gemakkelijk in lijstjes te vatten. 
Als je dat wel doet, reduceer je een complex vakgebied 
tot boutjes en moertjes. En er is een bijkomend en veel 
genoemd probleem. Als het systeem van lijstjes eenmaal 
is ingeburgerd, richt de aandacht van de invuller zich 
meer op deze zogenaamd objectieve prestatie-indicatoren 
zonder dat de kwaliteit werkelijk verbetert. De aandacht 
voor kwaliteit verschuift zogezegd naar aandacht voor 
de aantoonbaarheid van een werkend controlesysteem. 
En omdat we niet (meer) in het paradijs wonen, ik bedoel 
daarmee dat er altijd schaarste is aan tijd, verschuift de 
tijd die bedoeld is voor de patiënt naar de administratie.
Omdat het virus van de afvinklijstjes erg besmettelijk 
is, heeft het ook de archeologie bereikt.  Per 1 januari 
2016 zal iedereen die zich met opgraven bezighoudt zich 
namelijk moeten certificeren. Hoewel het proces nog 
maar kort geleden in gang is gezet, vervult het geheel mij 
met gepaste zorg. De prestatie-indicatoren vertrouwen, 
passie voor je werk en service, waarvoor ik in mijn 
vorige column pleitte, heb ik namelijk nog niet in het 
auditschema kunnen ontdekken. Daarom doe ik van harte 
- zwart op wit, dus aantoonbaar - de volgende belofte: als 
komend jaar de bovengenoemde indicatoren ontbreken 
in het archeologische auditschema, ontwikkelt RAAP een 
klanttevredenheidsaudit dat bij elk opgeleverd project 
van enige omvang meegestuurd zal worden. Daarin kunt u 
zich uitspreken over hoe u vindt dat wij ons werk gedaan 
hebben. Intussen houd ik mij aanbevolen voor leuke 

suggesties om afvinklijstjes bij deze 
klanttevredenheidsaudit te vermijden.

Marten cerbruggen 
directeur RAAP Archeologisch 
Adviesbureau
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Op www.raap.nl/magazine vindt u alle 
links uit dit nummer met de laatste 
informatie handig bij elkaar. 

E
X

T
R

A

17

http://www.raap.nl/magazine


Project Oud Vuil
In Leiden worden 550 ondergrondse afvalcontainers 
geplaatst, waarvan zo´n 125 in de historische 
binnenstad. Vanwege de grote historische waarde van de 
binnenstad, zijn al vroeg archeologen betrokken bij dit 
project. Onder toezicht van Erfgoed Leiden en Omstreken 
voeren archeologen van RAAP het onderzoek uit. Vanaf 
januari 2015 zetten ze boringen op de locaties in de 
binnenstad. Daarna zijn 26 locaties geselecteerd voor een 
opgraving: op die plekken is de verwachting het hoogst 
dat er nieuwe informatie over de stadsontwikkeling 
tevoorschijn kan komen. Dit voorjaar is een groot aantal 
containers geplaatst onder archeologisch begeleiding, 
tegen de zomer is het project ‘Oud Vuil’ afgerond.

omstreken, is enthousiast over de goed bezochte middag. “We 
hebben een aantal grote brokken grond van de zeef gehaald 
en voor de kinderen op tafel gezet. Zij kregen een helm op en 
handschoenen aan en mochten ermee aan de slag. Het was 
heel leuk om te zien hoe goed kinderen kijken. Met hun kleine 
vingertjes haalden ze er allerlei scherfjes en vissenbotjes uit. 
Razendsnel hadden ze de hele bak uitgezocht.”

E r zijn 26 containerlocaties geselecteerd voor verder 
bodemonderzoek: waarom juist die plekken?  

Chrystel Brandenburgh: Vooral over de oudste fase van 
stadsontwikkeling van Leiden is nog weinig bekend. Wij willen 
met dit project in de eerste plaats meer inzicht krijgen in het 
vroegere landschap en daarnaast ook in de oudste lagen van de 
stad. Met alle plekken waar je dat verwacht, is een geografisch 
gebied afgebakend. Plekken waar de bodem verstoord is, vielen 
af. Zo was het heel makkelijk om op die 26 te begeleiden locaties 
uit te komen. 

Niet alleen professionele archeologen maar ook 
kinderen helpen mee aan het archeologisch onderzoek 
van de containerlocaties. Tenminste, op de open 
dagen die eind mei op de Garenmarkt plaatsvonden. 
Op een terrein, afgezet met hekken, stond al het 
uitgegraven vondstmateriaal klaar in big bags om 
gezeefd te worden. Het zeven gebeurt machinaal met 
een lutterzeef, een gesloten systeem waar je niet 
bij kan komen. Maar voor kinderen was een speciale 
zeefmiddag georganiseerd. Opdrachtgever Chrystel 
Brandenburgh, werkzaam bij Erfgoed Leiden en 

Nieuw afval in plaats
van oud vuil

Opengeknaagde vuilniszakken, 
meeuwen pikkend in zwerfvuil: voor 
veel gemeenten een bekend tafereel 
en tegelijk een doorn in het oog. Zo 
ook in Leiden. Daarom gaat het afval 
ondergronds. Voor stadsarcheologe 
Chrystel Brandenburgh is dat een 
uitgelezen kans om meer over de Leidse 
stadsgeschiedenis te weten te komen. 

Chrystel Brandenburgh (rechts) geeft toelichting over 
project Oud Vuil  foto: Buro JP.

Kinderen helpen mee met het uizoeken van de zeefmonsters.

De containergaten zijn tot drie meter diep.



D e containergaten zijn 2,5 x 2,5 meter en 3 meter 
diep: hoe waardevol is zo’n klein bodemonderzoekje?  

De historische binnenstad is dichtbebouwd en moeilijk 
toegankelijk voor archeologisch onderzoek. We hebben 
niet veel plekken waar we zo diep in de oude grond kunnen 
graven. Door nu alle grond te verzamelen en te zeven krijgen 
we meer kijk op de ouderdom van de stad op het diepste 
niveau. De containers gaan zo’n drie meter diep en dan ben 
je al beland in de diepste lagen van de stad. Het gaat ons 
vooral om het achterhalen van de ouderdom van de oudste 
bodemlagen en het vinden van te dateren vondstmateriaal. 

D e mensen die de containers plaatsen en de 
archeologen werken nauw samen, hoe verloopt 

dat?  Dat loopt goed. Normaal plaatsen ze vier containers 
op een dag, nu doen ze een dag over een container. Dat 
is ingecalculeerd. In principe moet het archeologisch 
onderzoek in een dag gebeuren. Vooraf hadden we bedacht 
om elke 50 cm een vlak aan te leggen, maar dat blijkt niet 
nodig, de informatiewaarde is ook niet overal even groot. 
De mensen die de containers plaatsen denken goed mee, 
ze kunnen snel schakelen. Als het op het diepste niveau 
bijvoorbeeld te nat of onstabiel wordt, dan ondernemen 
ze snel actie. Ik vind ook dat de archeologen van RAAP het 
prima uitvoeren.

H oe zijn de reacties van bewoners van Leiden op 
het onderzoek?   Mensen zijn vooral enthousiast. 

We hebben er vanuit de gemeente ook een heel PR-circus 
omheen bedacht. Ik was zelf bijvoorbeeld een dag in de 
week zo’n twee uur bij een containerplaatsing om informatie 
te geven aan het voorbijkomende publiek. Dat was heel leuk 
om te doen. Het is ook positieve pr. Dat afval, die meeuwen 
en de overlast, dat is een vrij negatief verhaal. Wij willen 

laten zien dat het op deze manier, met het archeologisch onderzoek, 
ook leuk is. En het is een goede manier om archeologie in de etalage 
te zetten.

W at is tot nu toe het meest verrassende resultaat?  Ik vond het 
een verrassing dat er op twee locaties bij de burcht in Leiden 

een houten beschoeiing van palen is gevonden. Het is de beschoeiing 
van een gracht die daar liep, en het geeft informatie over de oudste 
verkaveling in de stad. Daarnaast vond ik het verrassend dat we aan 
de Papengracht de muur van een kloosterkapel aantroffen. Die zat zo 
puntgaaf in de sleuf, heel bijzonder. Die muur moest weg om plaats 
te maken voor de container. Er ontstond toen ter plekke een leuke 
discussie met het publiek. ‘Dat moet je toch beschermen’ zei iemand. 
Toen heb ik uitgelegd dat wij het documenteren, dat we ook onder die 
muur willen kijken, en dat je niet alles kan behouden. Die container 
kon namelijk echt niet op andere plek.

H eb je tips voor gemeenten die hier ook mee te maken krijgen?
Het is heel erg afhankelijk van de ondergrond en van wat je wilt 

weten. Vanwege de nattigheid kan dit soort onderzoek niet altijd bij 
andere gemeenten plaatsvinden. Ik weet dat er in Zutphen wel goede 
resultaten zijn geboekt, maar in Gouda is de situatie veel instabieler 
en loopt zo’n gat snel vol water. Je kunt natuurlijk met bronnering 
werken, dan gaan de kosten omhoog. Dat hadden wij in Leiden wel 
begroot, maar bleek achteraf niet nodig. Het hangt er dus vanaf wat 
je wilt weten. Sommige vragen kun je niet beantwoorden met dit 
onderzoek. Bij ons ging het voornamelijk om meer te weten te komen 
over de bodemopbouw.

Projectleider RAAP Karin Wink
T 071-5768118 | E k.wink@raap.nl
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André Buijs, 
hoofd omgevingsmanagement i-Lent

Film
Kijk op http://www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_Film_binnenstad_Leiden.
html
voor een video over dit project.

Afbeeldingen
Foto Chrystel Brandenburgh 
Foto’s veldwerk Leiden, o.a. Papengracht met muur van een kloosterkapel, 
zeefinstallatie en kinderen op de Garenmarkt en foto nachtwerk

Nieuw afval in plaats
van oud vuil

Kaart J. Blaeu (1647) met het Barbaraklooster 
waarvan een stuk muur is gevonden.

Booronderzoek in de Doezastraat in Leiden. Op sommige locaties wordt ook ‘s nachts gewerkt.De containergaten zijn tot drie meter diep.

Kijk op www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_Film_binnenstad_Leiden.html
voor een video over dit project.

mailto:k.wink@raap.nl
http://www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_Film_binnenstad_Leiden.html
http://www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_Film_binnenstad_Leiden.html


IKME 1.0 
gelanceerd
Vragen & antwoorden over 

de Indicatieve Kaart Militair 

Erfgoed, kortweg de IKME, die 

op 21 mei op de Grebbeberg is 

gepresenteerd.

www.ikme.nl

http://www.ikme.nl
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W at is IKME?
IKME is de afkorting voor Indicatieve Kaart 

Militair Erfgoed. Dit is een landelijke, thematische 
verwachtingskaart voor archeologische resten van oorlog en 
defensie: zowel ondergrondse als aan het maaiveld gelegen 
resten en gebouwd militair erfgoed in Nederland. In de 
huidige versie (IKME1.0) is de tijdlaag Tweede Wereldoorlog 
ingevuld, maar de kaart kan uitgebreid worden met oudere 
en jongere tijdlagen.

W aarom deze kaart?
Archeologische resten van oorlog en defensie krijgen 

weliswaar steeds meer aandacht, maar de verwachte 
ligging ervan is vaak niet goed bekend bij degenen die 
verantwoordelijk zijn voor cultuurhistorische waarden in 
relatie tot ruimtelijke plannen. Met de IKME is het militair 
erfgoed letterlijk op de kaart gezet. Deze verwachtingskaart 
is een eerste stap naar meer bewustwording om zorgvuldig 
om te gaan met archeologische resten van oorlog en 
defensie.

W aar vind ik de IKME?
De digitale kaart staat online op www.ikme.nl waar 

ook een uitgebreide handleiding te downloaden is. Op de 
website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 www.archeologieinnederland.nl staat de IKME onder de 
knop ‘Bronnen en kaarten’.

V oor wie is de IKME bedoeld?
De IKME is vooral bedoeld voor plannenmakers, 

beleidsmakers en terreinbeheerders die zich op bovenlokaal 
schaalniveau bezighouden met erfgoed en ruimtelijke 
plannen. Daarnaast is de informatie ook beschikbaar 
voor andere geïnteresseerden. Iedereen kan bovendien 
meehelpen de kaart verder in te vullen.

W at staat er op?
Op de kaart zijn verwachtingszones aangegeven voor 

vijf militaire thema’s: verdedigingswerken, slagvelden, 
luchtoorlog, militaire infrastructuur en onderdrukking/
vervolging. Onder elk thema vallen een of meer 
complextypen. Elk type is een afzonderlijke kaartlaag 
en kent een eigen archeologische verwachting, die in de 
toelichting wordt beschreven. In een aparte kaartlaag 
staan typen waarvoor een landsdekkend beeld vooralsnog 
ontbreekt.

W at vindt de doelgroep ervan?
Tijdens de presentatie op 21 mei op de Grebbeberg in 

Rhenen waren diverse beoogde gebruikers aanwezig. Enkele 
reacties: “WO II zones vielen tot nu toe vaak buiten boord 
op de gebruikelijke archeologische kaarten” - “Tot op heden 
hebben we in onze beleidsadvieskaart weinig rekening 
gehouden met WO II, met deze kaart is het een feit.” - “Als 
gemeente moet je meer inzoomen dan nu kan, maar dat het 
thema nu landelijk op de kaart staat, helpt mij binnen de 
gemeente meer draagvlak voor het onderwerp te krijgen.” 
- “Het is geen toeristische kaart, maar zo zou je het wel 
kunnen gebruiken.” - “Het concept van een wiki-achtige 
uitbreiding waarbij lokale groepen detail kunnen toevoegen, 
spreekt me sterk aan.”

D oor wie is de IKME gemaakt?
IKME versie 1.0 is gemaakt door RAAP Archeologisch 

Adviesbureau met bijdragen van specialisten van het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie en de Stichting 
Menno van Coehoorn, en met inzet van stagiaires van Saxion 
Archeologie. Projectleider is Ruurd Kok (RAAP 071-5768118, 
r.kok@raap.nl). 

Met een druk op de knop is de topgrafie uit de jaren ‘40-45 te zien.

Excursie op de Grebbenberg na afloop van de presentatie

W ie is  de  init iatiefnemer? 
Het initiatief voor het ontwikkelen van de IKME 

komt van de Stichting RAAP (www.stichtingraap.nl). Deze 
stichting beoogt het onderzoek naar archeologie, overige 
cultuurhistorie en landschapsgenese te bevorderen, 
evenals de verspreiding van kennis daarover. De stichting 
ziet de kaart als een mooie stap in de ontsluiting van 
een deel van ons archeologische erfgoed dat nog steeds 
enigszins onderbelicht is, maar waar een potentieel grote 
belangstelling voor is.

S t i c h t i n g

R A A P

mailto:r.kok@raap.nl


Van cultuurhistorische 
waardenkaart naar 
bestemmingsplan
Als het om cultuurhistorie gaat, hebben sommige 

gemeenten genoeg aan een inventarisatie of 

beleidsadvies. Andere gemeenten hebben juist 

behoefte aan een uitgewerkte beleidsnota en 

een compleet facet-bestemmingsplan. RAAP kan 

gemeenten met beide producten helpen. 

Veel gemeenten hebben vanwege de modernisering 
van de Nederlandse monumentenzorg (MoMo) een 
cultuurhistorische inventarisatie laten opstellen en wellicht 
ook een waardering. Hoe maak je vervolgens de stap van 
inventarisatie en waardering naar concrete actiepunten 
en regels? Luuk Keunen, projectleider cultuurhistorie bij 
RAAP, weet: “In de praktijk vinden veel gemeenten dat 
lastig. De vertaling naar beleid en bestemmingsplannen 
voor bovengrondse cultuurhistorische waarden is immers 
niet hetzelfde als bij ondergrondse archeologische waarden. 
Cultuurhistorie als beleidsveld vraagt om nieuwe inzichten 
en ideeën, zowel voor cultuurhistorici als voor planologen, 
stedenbouwkundigen en gemeenten.”

Sinds 1 januari 2012 zijn gemeenten verplicht rekening 
te houden met cultuurhistorie bij het opstellen van hun 
bestemmingsplannen. In de wet is niet exact vastgelegd hoe 
dat moet, gemeenten mogen dat zelf bepalen. RAAP heeft 
op dit vlak veel ervaring opgedaan. In de afgelopen jaren 
is met diverse partners gewerkt aan concrete en praktische 
manieren om deze verplichting nader uit te werken. 

Planologische uitwerking
Met collega-onderzoekers die gespecialiseerd zijn in het 
historisch cultuurlandschap, bouwhistorici en archeologen 
stelt Luuk Keunen interdisciplinaire inventarisatie- en 
waardenkaarten op, die zo goed mogelijk aansluiten bij 
de wensen van de opdrachtgever. In nauw overleg met de 
gemeente en planologische en stedenbouwkundige bureaus 
wordt de inventarisatie en waardering daarna vertaald naar 
een beleidsplan én planologisch uitgewerkt. Dat vraagt om 

keuzes, en helder beleid dat doorwerkt naar de praktijk. Gebeurt dit 
niet of onvoldoende, dan krijgt cultuurhistorie waarschijnlijk niet 
de rol die ze verdient. 

Keunen: “Samen met onze vaste partners kunnen we het 
hele proces van beleidsvorming uitvoeren en dat heeft grote 
voordelen. Als je inventarisatie, waardering, beleidsvorming 
en bestemmingsplan in één hand houdt, krijg je een optimale 
afstemming. Zo kun je cultuurhistorie heel concreet en werkbaar 
opnemen in je bestemmingsplan. Doordat we werken met een klein 
netwerk van trouwe partners waar we op kunnen bouwen, weten we 
ook precies wat we aan elkaar hebben.”

Partners
Eén van de partners met wie RAAP op dit vlak samenwerkt, is Buro 
Waalbrug uit Beuningen. Met dit bureau en met het Monumenten 
Advies Bureau uit Nijmegen werkt Keunen momenteel aan de 
herijking van het erfgoedbeleid van de Brabantse gemeente 
Schijndel. Bij dit project worden de aanwezige cultuurhistorische 
waarden van het landschap en bebouwing heel precies 
geformuleerd, zodat de vertaling ervan naar het bestemmingsplan 
gemakkelijk verloopt. Waardevolle gebiedskenmerken, zoals de 
populierenbeplanting langs de wegen, kunnen zo gericht in het 
bestemmingsplan worden opgenomen. “Niet teveel regels, maar 
ook niet te weinig,” aldus Keunen.

Daarnaast werken Buro Waalbrug en RAAP aan de beleidsnota 
cultuurhistorie voor de Gelderse gemeenten Wijchen, Heumen, 
Beuningen en Druten. De cultuurhistorische waardenkaarten 
die in de voorgaande jaren zijn opgesteld, worden vertaald naar 
paraplubestemmingsplannen. De onderzoekers geven ook een 
aanzet voor mogelijke projecten op het gebied van toerisme, 
recreatie, erfgoededucatie en visualisatie en beleefbaarheid van 
cultuurhistorie.

Projectleider Luuk Keunen
T 0575-567876 | E l.keunen@raap.nl

Buro Waalbrug: www.burowaalbrug.nl

Het karakteristieke populierenlandschap van Schijndel, 
de moeite van het beschermen waard.

De integrale waarderingskaart van Ede 
vormt de basis voor de beleidskaart en 
daarmee het bestemmingsplan.

In de bestemmingsplannen van Ede is de Waarde 
– Cultuurhistorische Landschapswaarde als 
dubbelbestemming in de verbeelding opgenomen d.m.v. 
plusjes (bron: ruimtelijkeplannen.nl).

mailto:l.keunen@raap.nl
http://www.burowaalbrug.nl
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Een project op een wel hele bijzondere locatie: de Afsluitdijk. Rijkswaterstaat Midden-Nederland 
bereidt het versterken van de Afsluitdijk voor. In verband met deze dijkversterking doet 
RAAP daar, in opdracht van Witteveen+Bos, onderzoek naar resten uit de Tweede 
Wereldoorlog. Zo zijn bijvoorbeeld op Robbenplaat, een plateau aan weerszijden 
van de Afsluitdijk, vanaf de jaren ‘30 enkele kazematten aangelegd. Na 
bureauonderzoeken en visuele inspecties graven de archeologen nu op 
verschillende locaties proefsleuven. Ze onderzoeken of er resten 
onder het maaiveld bewaard zijn gebleven en wat hiervan de 
waarde is. De proefsleuven op Robbenplaat, op de Westelijke 
Voorhavendijk bij Den Oever en bij Breezanddijk 
zijn inmiddels uitgevoerd en bij de Oostelijke 
Voorhavendijk staan ze gepland. Na afronding 
van het veldwerk brengt RAAP advies uit over 
hoe met eventuele resten dient te worden 
omgegaan. 

Een proefsleuf op de Westelijke Voorhavendijk bij Den Oever. 

Twee proefsleuven op Robbenplaat.



S p e c i a l i s t e n w e r kOnder de Groningse Grote Markt

Opgegraven waterput die waarschijnlijk hoort 
bij de Bisschopshof.

Boven: impressie Forum, bron NL Architects.

De Martinitoren is hoger, maar aan de Grote Markt opent in 2017 een 
minstens even imposant gebouw met formidabel uitzicht: het Groninger 
Forum. De ondergrondse parkeerkelder ligt er al, en laag voor laag 
verschijnt hier het nieuwe Groningse cultuurcentrum. De Grote Markt 
krijgt een volledig nieuwe oostwand waarbij de rooilijn zo’n 13 meter 
naar het westen opschuift en weer op de vooroorlogse positie komt te 
liggen.

Voor de aanvang van de bouw zijn tussen 2008 en 2012 grote delen 
van de Grote Markt Oostwand, het Martinikerkhof en het Forum-terrein 
opgegraven, deels door de combinatie ARC-RAAP en deels door de 
gemeente Groningen. Vanaf 2015 werkt RAAP de opgravingen uit.

B isschopsbasis
De oostzijde van de Grote Markt is het historische en 
archeologische brandpunt van Groningen. Op die plek had de 

bisschop van Utrecht, in de volle middeleeuwen de machthebber van 
Groningen, zijn basis: de Bisschopshof. De bisschop krijgt de hof samen 

met een omvangrijk landgoed in 1040 van de Duitse 
koning Hendrik III. De giftbrief waarin de overdracht 
is geregeld, is het oudste bekende document waarin 
Groningen wordt genoemd. De Bisschopshof is feitelijk 
alleen uit een historische bron bekend. Vermoedelijk 
is het in de 11e en 12e eeuw een groot erf met een 
hoofdgebouw, bijgebouwen en waterput. Tijdens de 
opgravingen is waarschijnlijk een waterput van de 
Bisschopshof teruggevonden, een zeer diepe put, met een 
holle boomstam als putmantel. 

Ten noorden van de Bisschopshof staat de Martinikerk. 
Rondom de kerk ligt het Martinikerkhof, ontstaan uit 
een voorchristelijk grafveld. Ten oosten van de hof lag 
een ander bisschoppelijk erf, de Valkenvlucht. Ook van 
dit erf is de vorm en functie onduidelijk, al heeft het 
vermoedelijk met de valkenjacht te maken.

V erstedelijking
In de loop van de late middeleeuwen verliest de 
Utrechtse bisschop zijn invloed in Groningen. De 

landelijke nederzetting uit de 11e eeuw is aan het einde 
van de middeleeuwen veranderd in een stad, compleet met 
stadsmuren en bakstenen huizen. Deze verstedelijking 
laat ook de bisschoppelijke hoven niet ongemoeid. Vanaf 
de 14e eeuw verschijnen de eerste baksteenhuizen aan 
de oostzijde van de Grote Markt. De verstedelijking 
breidt in de nieuwe tijd uit over het grootste deel van het 
gebied. Het laatste open stuk terrein wordt halverwege 
de zeventiger jaren volgebouwd met een bovengrondse 
parkeergarage. Deze betonkolos is mede verantwoordelijk 
voor de nogal naargeestige sfeer in het gebied, en een van 
de redenen voor de herontwikkelingsplannen.

RAAP rondt de uitwerking van de opgravingen eind 
2015 af. Uiteraard richt het onderzoek zich op de 
bisschoppelijke erven, hun structuur, ontwikkeling en 
eventuele oudere erven die aan de Bisschopshof vooraf 
gingen. Maar ook het Martinikerkhof komt uitgebreid aan 
bod. De ongeveer 250 opgegraven (deel)skeletten worden 
onder andere via DNA- en isotopen-analyse onderzocht. 
Bijzondere vondsten zijn onder meer een pijlpunt uit de 
bronstijd (circa 1600 voor Chr.), een loden Christusbeeldje 
(9e/10e eeuw) en een metalen krukgewicht (circa 18e/19e 
eeuw). Verder is er zeer veel aardewerk gevonden, vooral 
uit de volle en late middeleeuwen, maar ook uit de vroege 
middeleeuwen en ijzertijd.

Op Facebook is de uitwerking van de 
opgravingen Grote Markt Groningen te volgen: 
www.facebook.com/pages/Groningen-Grote-
Markt-Oostzijde-Uitwerking-Archeologisch-

Onderzoek/390657801126164

Projectleider Jasper Huis in ’t Veld
T 0512-589140 | E j.huisintveld@raap.nl

De plek in hartje Groningen waar nu een 
beeldbepalend bouwwerk verrijst, was 

vroeger ook al bijzonder. Archeologen gingen er de bodem in en 
ontrafelen nu via de vondsten een stukje stadsgeschiedenis.

http://www.facebook.com/pages/Groningen-Grote-Markt-Oostzijde-Uitwerking-Archeologisch-Onderzoek/390657801126164
http://www.facebook.com/pages/Groningen-Grote-Markt-Oostzijde-Uitwerking-Archeologisch-Onderzoek/390657801126164
http://www.facebook.com/pages/Groningen-Grote-Markt-Oostzijde-Uitwerking-Archeologisch-Onderzoek/390657801126164
mailto:j.huisintveld@raap.nl
http://www.facebook.com/pages/Groningen-Grote-Markt-Oostzijde-Uitwerking-Archeologisch-Onderzoek/390657801126164
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Meer weten?
Voor meer informatie over het inhuren van specialisten 
vondstmateriaal: RAAP Noord-Nederland: 
T 0512–589140 E raapnnl@raap.nl

Middeleeuwse tuitpot
Het onderzoek van de Grote Markt heeft 
een enorme hoeveelheid aardewerk 
opgeleverd. Voornamelijk scherven, want 

complete of bijna complete potten zijn 
zeldzaam. Deze tuitpot van middeleeuws 
kogelpotaardewerk is een uitzondering. 
Hij is weliswaar in scherven verzameld 
maar kon na reiniging weer vrijwel 

compleet in elkaar geplakt worden, 
alleen de kenmerkende tuit is helaas 

niet teruggevonden. De pot kwam uit een 
grote boomstamput waarvan het hout is 
gedateerd in het laatste kwart van de 11e 
eeuw. Deze waterput wordt geassocieerd met 

de Bisschopshof. De pot zelf dateert uit de 12e 
eeuw. Getuige roetsporen op de buitenkant is hij 

onder meer gebruikt om in te koken. Mogelijk is hij in een 
volgend leven als putemmer in de waterput terechtgekomen.

Specialistenwerk 
Voor vrijwel alle soorten vondstmateriaal heeft RAAP 
specialisten in huis. Ook voor aardewerk en van 
prehistorisch tot en met nieuwe tijds. Kristin Bosma 
is vooral gespecialiseerd in middeleeuws aardewerk: 
“Aardewerk vormt een belangrijke spil voor de 
datering van archeologische sporen. Daarom is het zo 
nauwkeurig mogelijk vaststellen van de ouderdom van 
het aardewerk vaak de eerste stap in het onderzoek. 
Verder besteed ik aandacht aan de herkomst, maakwijze 
en het gebruik. Zo krijg je inzicht in de rol die het 
aardewerk speelde, in eventuele handelsbetrekkingen 
en hoe lang een vindplaats in gebruik was.”

mailto:raapnnl@raap.nl


O NOud onderzoek,
    nieuwe synthese

Bert Groenewoudt, RCE, projectcoördinator Oogst voor Malta 

Hoe zijn de Oogst voor Malta onderzoeken, waaronder Gelders Vallei, geselecteerd? De eerste serie 
is, om maar een sleetse term te gebruiken, laaghangend fruit. Het zijn onomstreden kenniskansen, 
onderwerpen waarvoor in de archeologische monumentenzorg een prangende onderzoeksvraag bestaat, 

grote witte vlekken. Daarnaast zijn het projecten waarvoor veel Malta-onderzoek is gedaan. Daar waar een match 
is, een combinatie van prangende vraag en veel onderzoek, zijn de eerste zes thema’s uitgekozen. 

Wat doet de RCE met de onderzoeksresultaten? Het onderzoek verschijnt als NAR-rapport en komt online bij 
de RCE. Wij proberen de beslissingsbevoegde overheid, met name gemeenten, te stimuleren om dit onderzoek 
te gebruiken, bijvoorbeeld voor PvE’s. Verder worden de studies in de NOaA 2.0 geïntegreerd. Een van de vragen 
uit de NOaA is al via het Gelderse Vallei rapport beantwoord. Dat is ook de bedoeling van het synthetiserend 
onderzoek, het past in de AMZ cyclus: nieuw onderzoek levert informatie op, er komen nieuwe data bij en 
zodoende ook weer nieuwe onderzoeksvragen.

Hoe verloopt het Oogst voor Malta onderzoek tot nu toe? Er zijn nu twaalf synthetiserende onderzoeksprojecten 
uitgezet. RAAP heeft met dit eerste onderzoek geleverd wat is afgesproken, het is precies wat we voor ogen 
hadden en dat vind ik een groot succes. Maar het gaat vooral om de partijen die ermee moeten werken, wat die 
ervan vinden is belangrijk. De regioarcheologen en gemeenten waren bij de presentatie volgens mij zeer positief 
over de mogelijkheden. Over het algemeen gesproken ben ik echter niet tevreden over de discipline, over de 
termijnen die vertragen. Vandaar dat we voor volgende projecten een boeteclausule hebben ingebouwd.

In het project Oogst voor Malta worden de vele onderzoeksrapporten 
die na het Verdrag van Malta verschenen, gebruikt om brandende 
vragen in de archeologie te beantwoorden. Enkele betrokkenen van 
RAAP en de Rijksdienst RCE vertellen over het project en de eerste 
oogst: RAAP onderzoek ‘Gelderse Vallei’.

De eerste Oogst voor Malta-publicatie is op 19 maart 
op het Archeologisch Platform gepresenteerd bij 
de opdrachtgever, de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. RAAP projectleider Huub Scholte Lubberink 
deed daarvoor, samen met zijn collega’s Nico Willemse 
en Luuk Keunen, synthetiserend onderzoek naar de 
landschaps- en bewoningsgeschiedenis van de Gelderse 
Vallei. Rond de zomer verschijnt het onderzoek getiteld 
‘Op het kruispunt van de vier windstreken. Synthese 
Oogst-voor-Maltaonderzoek de Gelderse Vallei 
(Utrechts-Gelders zandgebied)’ in de reeks Nederlandse 
Archeologische Rapporten (NAR).

Tot voor kort was de Gelderse Vallei een gebied 
waarover archeologisch gezien weinig bekend was. Na 
de invoering van het Verdrag van Malta in 1992 is er 

echter veel onderzoek gedaan. De onderzoekers 
van RAAP bestudeerden de rapporten. Ze plaatsten 
lokale opgravingsresultaten in een regionaal 
perspectief, stelden bewoningsmodellen op 
en formuleerden nieuwe onderzoeksvragen. 
Zo kwam een aantal opvallende hiaten in de 
bewoningsgeschiedenis aan het licht, die 
vermoedelijk verband houden met veranderingen 
in de waterhuishouding van het gebied. Wat 
mensen deed besluiten het gebied te verlaten of er 
naar terug te keren, was niet exact te achterhalen. 
Het is een van de nieuwe vragen die uit het 
synthetiserende onderzoek volgde.

Projectleider Huub Scholte Lubberink
T 0575-567876 | E h.scholte.lubberink@raap.nl

mailto:h.scholte.lubberink@raap.nl
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Jan van Doesburg, RCE, voorzitter begeleidingscommissie

Hoe verliep het overleg tussen RAAP en de begeleidingscommissie? RAAP heeft in goed overleg 
met de RCE een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers uit de regio samengesteld. Mensen 
uit regio willen soms andere accenten, dat moet je afstemmen en dat is in goede harmonie verlopen. 

RAAP heeft ook archeologen uit de regio die niet in begeleidingscommissie zaten geïnformeerd. Bij de tweede 
tranche is het overigens iets aangepast en ligt de eindverantwoordelijkheid voor de samenstelling van de 
begeleidingscommissie volledig bij de opdrachtnemer. 

Wat vind je van de kwaliteit van het Gelderse Vallei onderzoek? RAAP is goed binnen de tijd gebleven. We 
zijn iets afgeweken van de tijdsplanning omdat we gewacht hebben totdat het rapport Leusden-De Schammer 
klaar was en meegenomen kon worden. Het feit dat er drie specialisten ingezet zijn, die in staat zijn snel en ook 
systematisch te werken, heeft een heel goed rapport opgeleverd met veel nieuwe informatie. Alles staat nu op 
een rij, er zit een goede kop op, het biedt prachtige handvatten om ermee aan de gang te gaan. Het is zowel 
archeologisch inhoudelijk als voor de mensen die met archeologische monumentenzorg te maken hebben, een 
bruikbaar rapport. Ik ben erg tevreden over het eindresultaat. Het hangt op de mensen die het doen. Je hebt 
goede informatie nodig, maar je moet er nog wel wat van maken.

Welke onderzoeksresultaten hebben je verrast? Ik ken het onderzoeksgebied vrij goed, dus er zijn voor 
mij niet zozeer verrassingen. Maar het is nuttig dat nu alles bij elkaar gezet is. Er zijn geen ‘schokkende’ 
ontdekkingen gedaan, maar wel verbanden gelegd. Bovendien heeft Huub de rapporten kritisch geëvalueerd, zo 
van ´dit schrijven ze wel, maar klopt het ook?´ Alles is kritisch tegen het licht gehouden.

Huub Scholte Lubberink, RAAP, senior projectleider

Hoeveel Malta-onderzoeken heb je bestudeerd? We hebben 46 projecten en waarschijnlijk het 
dubbele aantal rapporten tegen het licht gehouden. De bestaande groslijst hebben we uitgebreid door 

via Archis te kijken welke opgravingen en proefsleufonderzoeken in het gebied zijn uitgevoerd. Ik heb 
alles doorgenomen, had zo het overzicht over de inhoud en heb me hoofdzakelijk beziggehouden met het duiden 
van de archeologische informatie. Voor Nico Willemse, die het landschappelijke overzicht maakte, stond er vaak 
maar beperkt bruikbare informatie in de rapporten. Uitgebreide informatie over de landschappelijke context van 
onderzoeksgebieden is schaars, onderzoek naar landschappelijke veranderingen ontbreekt meestal. Voor Luuk 
Keunen, onze historisch geograaf, gold eigenlijk hetzelfde. Van maar weinig sites is de historisch geografische 
context beschreven. Daardoor moesten we voor landschap en historische geografie zelf veel input aanleveren. 
Dat was veel extra werk, maar dat zal voor elk Malta-onderzoek gaan gelden.

Wat was de rol van de begeleidingscommissie? Dat was een klankbordgroep waar we veel aan hebben gehad. 
Zij lazen de conceptteksten en voorzagen ons van informatie en tips. Samen keken we welke kant we op zouden 
gaan, wat er verder nog onderzocht moest worden.

Hoe bruikbaar waren de rapporten waarop dit onderzoek gebaseerd is? Dat wisselde sterk. Het hing uiteraard 
af van wat er gevonden is, maar ook hoe ver de gegevens uitgewerkt zijn. Zo was het aardewerk vaak zeer 
beperkt uitgewerkt, waren objecttekeningen schaars en relatief weinig paleobotanische monsters uitgewerkt 
en beschreven. We hadden graag meer aandacht besteed aan het regionaal slecht bekende aardewerk uit de 
ijzertijd, maar dat zat er gewoon niet in. De oorzaken hiervan ken ik niet. Mogelijk speelden bepaalde aspecten 
geen rol in de onderzoeksvragen, of was het budget niet toereikend voor meer uitgebreide uitwerking. Wat 
ik lastig vind, is dat er geen duidelijke landelijke standaard is om onderzoeksgegevens te presenteren. Zo 
verschillen schalen en de informatie op sporenoverzichten en gebouwplattegronden nogal eens, wat vergelijken 
niet eenvoudig maakt. Wat mij betreft zou daar meer consensus over moeten zijn. Verder krijg je in veel 
rapporten niet altijd de dingen te lezen die je vanuit het perspectief van het Malta-onderzoek graag wilt zien, 
zoals hoogtegegevens en dieptes van waterputten. Een deel van de rapporten wekt de indruk dat ze onder 
behoorlijke tijdsdruk zijn gemaakt. Maar nogmaals, als je niet weet over welke middelen de onderzoekers konden 
beschikken, kun je daar moeilijk uitgebreid kritiek op geven.



Boren in Limburgse dijken

Tegen de hoge waterstanden van 1993 en 1995 bleken niet alle 

dijken bestand. Grote gebieden rond de Maas overstroomden.

 Inmiddels zijn de 

veiligheidsnormen 

omhoog en volgen ook de dijken. Bij het verbeteren van de Limburgse 

dijken komt ook archeologisch onderzoek om de hoek kijken. 

Door klimaatveranderingen zal er meer water door de 
Maas gaan stromen, is de verwachting. Op verschillende 
plekken in het noordelijk Maasdal werkt Waterschap Peel 
en Maasvallei daarom aan dijkversterkingen. Een aantal van 
deze waterkeringen voldoet namelijk nog niet aan de nieuwe 
veiligheidsnorm van 1 op 250. Ze moeten tenminste bestand 
zijn tegen een waterstand die statistisch eens in de 250 jaar 
voorkomt, maar ook tegen regelmatig voorkomende hoge 
waterstanden. In opdracht van Waterschap Peel en Maasvallei 
onderzoekt advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV 
hoe de dijken het beste te versterken zijn. Onderdeel van hun 
planstudie is archeologisch onderzoek en daarvoor is RAAP 
ingeschakeld.

Gaten in dijkring 59
Van de onderzochte waterkeringen in het Maasdal springt dijkring 
59 er voor de archeologen echt uit. Het is de 6,6 km lange dijk 
rond het Eiland van Bergen. Bij hoge waterstanden ligt het 
dorpje Bergen dikwijls geïsoleerd als een eiland in een grote 
waterplas. De dijk wordt opgehoogd en deels verbreed en verder 
zijn maatregelen nodig tegen water dat onder de dijk door kan 
stromen. In 2013 deed RAAP een bureauonderzoek naar deze 
dijkring, wat resulteerde in een hoge archeologische verwachting. 
In 2014 volgde een verkennend booronderzoek. Door de 137 
boringen (om de 50 meter tot gemiddeld 165 cm -Mv) weten we 
nu meer over de opbouw en gaafheid van de bodem en de genese 
van het gebied. 

De dijk omringt een groot historisch akkercomplex en de 
historische kernen van Bergen en Aijen, twee van oorsprong vroeg 
middeleeuwse dorpjes. Landschappelijk gezien bestaat het gebied 
grofweg uit terraszand en -grind, met daarin hogere ruggen en 
lagere geulen, in het laat pleistoceen gevormd door de vlechtende 
Maas. Zo’n 10.000 jaar geleden begon de rivier te meanderen en 
zette geen zand en grind meer af, maar klei in de geulen en op de 
overgang naar de hogere ruggen. In de daarop volgende rustige 
periode vond sterke bodemvorming plaats op de hoge ruggen 
en veenvorming in de geulen. Vanaf de middeleeuwen nam de 
activiteit van de rivier weer toe. In de geulen werd opnieuw klei 
afgezet en op den duur overstroomden bij hoogwater ook de 
hogere terreindelen weer. Onder meer in 1993/95.

Opgeboord aardewerk
Op de hogere terraszanden en oude oeverafzettingen zijn sporen 
van bewoning uit de prehistorie te verwachten. Hiervoor zijn 
in de boringen ook archeologische aanwijzingen gevonden: 
kleine fragmenten huisraad (aardewerk) uit die periode. Ook 
uit de Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd is aardewerk 
opgeboord. Zoveel aardewerkvondsten zijn opmerkelijk, gezien 
de beperkte steekproef van het booronderzoek. Het geeft wel 
aan dat de archeologische potentie van het gebied hoog is. 
Bijzonder is ook de volledig intacte geulvulling in een van de 
boringen, waardoor we weten waarin informatie zit opgeslagen 
over hoe de Maas zich de afgelopen 10.000 jaar heeft gedragen. 
Dat er veen in die geul zit, betekent dat er mogelijk ook 
organische archeologische resten bewaard zijn gebleven. Denk 
aan houten constructies, bootjes of visnetten. Aanwijzingen 
voor grootschalige verstoring van de bodem zijn nauwelijks 
aangetoond.

De boringen maken duidelijk waar welke bodemingreep op welke 
diepte een bedreiging kan vormen voor eventuele archeologische 
resten. De aard van de ingrepen is nu nog niet exact bekend, maar 
de archeologisch interessante resultaten zijn zo gepresenteerd, 
dat het waterschap er in de volgende planfase van toekomstige 
ingrepen volledig op kan anticiperen. 

Projectleider Reinier Ellenkamp
T 0495-513555 | E r.ellenkamp@raap.nl

Ronald Hoevers (projectmanager - Rivers, Deltas & Coasts 
Royal HaskoningDHV) “Om een goed beeld te krijgen van 
de mogelijke effecten van de voorgenomen dijkversterking 
op de archeologische waarden in het gebied, hebben wij 
RAAP gevraagd om ons te adviseren. Op basis van een 
goede onderlinge uitwisseling van informatie, de lokale 
verwachtingswaarden uit het archeologisch bureauonderzoek 
en de verwachte omvang van de bodemingrepen voor de 
dijkversterking, was RAAP in staat om snel een efficiënt 
boorplan op te stellen, qua aantal boringen en locatie. 
Het resultaat is een overzichtelijke rapportage met de 
complimenten van de archeoloog van het Waterschap.”

mailto:r.ellenkamp@raap.nl
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Reinier Ellenkamp (Projectleider RAAP regio Zuid) 
“Archeologisch onderzoek vindt doorgaans plaats in 
blokvormige gebieden. Dit keer was het plangebied 
lijnvormig, wat resulteerde in een langgerekte 
doorsnede door het landschap. Behalve dat het 
onderzoek voor de opdrachtgever waardevolle 
informatie opleverde over waar de archeologische 
‘risico’s’ liggen, heeft het ons inhoudelijk dus ook 
weer wat geleerd over de Maas en haar gedrag vanaf 
de laatste ijstijd tot nu.”



Bram en het mysterie van 

Afgelopen maanden loste hij een intrigerend archeologisch raadsel op. Bram Jansen, 

projectleider bij RAAP, ontdekte bij Leidschendam een onverwachte wending in het 

Romeinse Kanaal van Corbulo.

Wanneer de legionairs de eerste schop in de grond staken, weten 
we niet precies, maar het zal omstreeks 50 na Chr. zijn geweest. 
Volgens historicus Tacitus liet de Romeinse generaal Corbulo, om 

zijn soldaten bezig te houden, 
een kanaal van 23 mijl (34 km) 
graven tussen de Maas en de 

Rijn, zodat de gevaarlijke 
Noordzee voortaan gemeden 

kon worden. Destijds 
gebruikten de Romeinen 

voornamelijk 
platbodems om 
materieel en troepen 
te vervoeren en  
die waren niet 

zeewaardig. Het (zuidelijke deel van het) kanaal werd in de 
2e en 3e eeuw gerenoveerd, maar toen dit deel van Zuid-
Holland eind 3e eeuw ontvolkte, raakte het in onbruik: het 
kanaal verlandde en ‘verdween’. De exacte loop van het 
kanaal is dan ook niet overal bekend.

De provincie Zuid-Holland en gemeente Leidschendam-
Voorburg hebben dit voorjaar het ontbrekend stuk kanaal 
in Leidschendam in kaart laten brengen door RAAP 
projectleider Bram Jansen. Met boringen ontdekte hij 
tot zijn eigen verrassing, dat het kanaal niet in zuidelijke 
richting naar de kreken afbuigt en ook niet rechtdoor 
loopt.

het Kanaal van Corbulo

Bram Jansen (rechts) met gedeputeerde Zuid Holland Han Weber en 
wethouder Frank Rozenberg. (Foto: Michel Groen)
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W at voor nieuws heb je over het kanaal ontdekt?
Bram Jansen: Het kanaal blijkt in Leidschendam met een 

scherpe, bijna haakse bocht naar het westen af te buigen door 
een strandwal. Dat lijkt een minder eenvoudige oplossing, want 
strandwalzand is namelijk veel erosie-gevoeliger dan veen. Het 
kanaal kan snel dichtslibben met zand. In Leidschendam kozen 
de Romeinse ingenieurs er echter toch bewust voor om door een 
smalle strandwal te graven. Vermoedelijk hebben ze de oevers 
met een beschoeiing aan beide zijden gefixeerd. Het toeval wil 
dat we daarvan ook een houten paal aanboorden, die volgens 
de koolstof (C14)-methode uit circa 55 na Chr. dateert, wat de 
Romeinse oorsprong bevestigt. Om de strandwal te doorkruisen 
zijn twee relatief scherpe bochten in het kanaal aangebracht. Dat 
is bijzonder, want doorgaans werden wegen en kanalen namelijk 
zoveel mogelijk in rechte delen aangelegd. Dat blijkt ook uit het 
tracé van het kanaal door de wijk Rietvink. Vooraf dacht ik dat 
hier mogelijk sprake was van een overlaat of overslag, maar de 
laatste resultaten laten zien dat het kanaal gewoon doorliep.       

H oe herken je een 2000 jaar oud kanaal, dat nu niet 
meer bestaat, in de bodem? Je herkent het als een met 

klei opgevulde geul in het omliggende veen. Op basis van de 
bekende dimensies, de aanwezigheid van een vlakke bodem 
en het ontbreken van oevers, kun je het kanaal met boringen 
terugvinden. Zeker waar het is ingegraven in veen. Maar het 
kanaal is niet zomaar te onderscheiden van een natuurlijke kreek. 
Zeker in de omgeving van Leidschendam bestaat ook de vulling 
daarvan uit humeuze, al dan niet gelaagde klei. 

W aar komt jouw fascinatie voor het Kanaal van Corbulo 
vandaan? Vanaf 2000 ben ik al met onderzoek in 

Leidschendam-Voorburg bezig. Vaak speelde het kanaal daarbij 
een rol. Door die tientallen onderzoeken verzamel je automatisch 
een hoop informatie over dit bijzondere archeologische element. 
Wat me zeker de afgelopen jaren bleef bezighouden, is dat ‘we’ 
als archeologen geen grip konden krijgen op de ligging van het 
kanaal ten zuiden van het de wijk Rietvink, waar het kanaal in 
de jaren ’80 van de vorige eeuw voor het eerst werd vastgesteld. 
Met de vele onderzoeken met negatieve waarnemingen voor de 
aanwezigheid van het kanaal in het centrum van Leidschendam 
en zuidelijker, werd het steeds lastiger om alternatieven te 
bedenken voor een mogelijke tracé. Mede door mijn achtergrond 
als fysisch geograaf en door mijn ervaring in het karteren de 

limesweg, is deze puzzel, waarbij je rekening moet 
houden met het Romeinse landschap en de eisen die 
aan een vaarverbinding worden gesteld, me blijven 
intrigeren. 

Z ijn er nog raadsels over het verloop van het 
kanaal? Een van de vragen die er nog ligt, is hoe 

men er voor zorgde dat het kanaal bevaarbaar bleef. Er 
zijn nog geen sporen van uitbaggeren of iets dergelijks 
waargenomen, terwijl er door de getijdenwerking zeker 
wel sedimentatie in het kanaal geweest zal zijn. Het is 
niet uit te sluiten dat er stuwen of dammen waren, maar 
die zijn helaas nog niet gevonden.

I s er nog een plek waar je graag onderzoek zou 
willen doen? Na het aantreffen van het kanaal in 

Leidschendam en Voorschoten zou het zeer interessant 
zijn om een goede waarneming in Leiden te doen, nabij 
het aan de Rijn gelegen castellum Matilo waar het kanaal 
lijkt te zijn aangetroffen. Daarnaast zou ik graag een 
proefsleuf door het Oosteinde in Den Haag willen graven, 
om vast te stellen of daar inderdaad, zoals algemeen 
wordt aangenomen, het kanaal in de bodem zit.  

Projectleider Bram Jansen
T 071-5768118 | E b.jansen@raap.nl

Kijk op www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_
houtdatering_kanaal_Corbulo.html voor een video 
over dit project.

Verloop van de Fossa Corbulonis
Waarschijnlijk liep het kanaal van Corbulo vanaf Naaldwijk 
via Forum Hadriani (Voorburg) naar het Romeinse fort 
Matilo bij Leiden. De noordelijke loop kennen we in 
hoofdlijnen: het volgt min of meer het huidige Rijn-
Schiekanaal (de Vliet). Onduidelijk is hoe het kanaal in 
Leidschendam, ten zuiden van het Damplein, stroomde. 
De natuurlijke kreken van de Gantel aldaar vormden - zo 
veronderstelde men - voor de Romeinen mogelijk de 
verbinding richting de Maas in het zuiden. De kreken sluiten 
echter niet aan op het noordelijke deel van het kanaal. Er 
lijkt sprake van een scherpe bocht in zuidelijke richting, die 
echter nooit met zekerheid is vastgesteld.

Projectleider Bram Jansen tijdens het veldwerk 
in Leidschendam.

mailto:b.jansen@raap.nl
http://www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_houtdatering_kanaal_Corbulo.html
http://www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_houtdatering_kanaal_Corbulo.html
http://www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_houtdatering_kanaal_Corbulo.html
http://www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_houtdatering_kanaal_Corbulo.html


RAAP verzamelde zo’n 1500 beschikbare
gemeentelijke erfgoedkaarten, zowel archeologische
als cultuurhistorische verwachtings-, waarden- en
anders-genoemde kaarten. Deze gegeorefereerde
kaarten zijn eind 2014 met de bijbehorende
documentatie aan de RCE overhandigd. In de loop
van 2015 en 2016 volgen actualisatieslagen waarbij
nieuwe kaarten worden verzameld. 

Door de verzamelde kaarten van de bijna 400 
gemeenten in ons land naast elkaar te leggen, 
ontstaat een grotendeels landsdekkende digitale 
kaart. Er blijkt nogal wat variatie in de kaarten 
te zitten. Bij het opstellen ervan zijn namelijk 
uiteenlopende methoden, bronbestanden, legenda-
eenheden en schaalniveaus gehanteerd. De kaarten 
sluiten daardoor vaak niet goed op elkaar aan en dat 
is onhandig voor wie over gemeentegrenzen heen 
wil kijken. Het resultaat is een ware lappendeken. 
Het komt bijvoorbeeld voor dat op de kaart van de 
ene gemeente een groot rood vlak staat, terwijl de 
aangrenzende gemeente niets aangeeft. Dat is lastig 

want daarmee kan de geloofwaardigheid van de 
archeologie ter discussie worden gesteld.
De inventarisatie maakt deel uit van het project 
‘Waardekaart in Veelvoud’ van het programma 
Kenniskaart Archeologie van de RCE. Een 
landsdekkend overzicht is een eerste stap om 
de gemeentelijke kaarten in de toekomst beter 
op elkaar aan te laten sluiten. De RCE gaat 
met de makers en gebruikers van deze kaarten 
overleggen of er behoefte is aan een richtlijn 
voor het opstellen van archeologische en andere 
cultuurhistorische kaarten. In het voorjaar 
van 2015 zijn vier gebieden in Nederland 
geselecteerd om de verschillen tussen de 
kaarten in detail te analyseren. De bevindingen 
hiervan zullen met de kaartenmakers en 
-gebruikers worden besproken en op de website 
www.archeologieinnederland.nl worden 
getoond.

RAAP Projectleider Evert Boshoven
T 0575-567876 | E e.boshoven@raap.nl

Enkele bijzondere magneetvisvondsten
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Naturalis in Leiden is een fantastisch 
museum met een internationale uitstraling. 
In zijn vroegere vorm lag de collectie 
echter opgeslagen in een aantal ietwat 
schimmige depots. In een van die depots 
lag de collectie van Eugene Dubois, de 
Nederlander die zich aan het einde van de 
19e eeuw tot doel had gesteld de Missing 
Link te vinden. Dat was volgens hem 
eenvoudig. In Indonesië leven orang-
oetans en hij kon in deze voormalige 
Nederlandse kolonie makkelijk een baan 
vinden. Reden genoeg om op Java te gaan 
graven. Onthutsend genoeg slaagde hij in 
zijn missie: hij vond botten van de Homo 
erectus, een voorloper van de huidige mens. 
Missing Link is misschien teveel gezegd, 
uiteraard ligt de werkelijkheid eindeloos 
veel ingewikkelder, maar daar gaat het hier 
niet om.

Kort geleden werd bekend dat in de 
collectie van Dubois, dus in de krochten 
van het huidige Naturalis, een schelp met 
zigzag inkrassingen is aangetroffen. Punt is 
dat deze schelp met zijn inkrassingen zo’n 
half miljoen jaar oud is, waarmee het bewijs 
van abstract denken bij de mens of een van 
z’n voorouders (heel) veel vroeger in de 
geschiedenis komt leggen. Maar ook daar 
gaat het hier niet om.
‘Het paar van Weerdinge’ is een dubbel 
veenlijk uit de late ijzertijd. Vroeger 
heette het ‘echtpaar van Weerdinge’, tot 
uit DNA-onderzoek bleek dat het om twee 
mannen ging. Die twee mannen lagen 
in de tachtiger jaren op een soort deur, 
eigenlijk een ondiepe bak met glas erover, 
in het Drents Museum. Toen ik er op bezoek 
was en iets anders wilde zien, vroeg de 
conservator van het museum me deze 

deur even opzij te leggen. Zo heb ik het 
echtpaar, toen nog in depot, achteloos een 
paar meter verplaatst. Inmiddels heeft het 
paar promotie gemaakt en ligt het in de 
vaste expositie van het museum.
Waar het me nu wel om gaat is dit: depots 
vormen de eigenlijke archeologische 
schatkamer van Nederland. Er valt wat 
te ontdekken. Laat ik eerlijk zijn, ik heb 
een hekel aan al die depots met al hun 
regeltjes, steeds weer verschillend. Maar 
ik moet bekennen, toch wel goed dat ze 
er zijn.

Ivar Schute
senior projectleider RAAP

SCHATKAMER

Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakte RAAP een landelijke inventarisatie van 

alle beschikbare gemeentelijke erfgoedkaarten in Nederland. Het is een eerste stap om deze 

kaarten in de toekomst beter op elkaar aan te laten sluiten.

Lijn brengen in een lappendeken

mailto:e.boshoven@raap.nl


UIT’TVELD
Veldwerk op het strand. In dit geval boren op het strand 
van Katwijk bij extreem laag water. Tijdens vooronderzoek 
voor de kustversterking van Katwijk was op een luchtfoto 
een cirkelvormige structuur ontdekt. Zou het een spoor 
van een toren kunnen zijn, horend bij het verdwenen 
Romeinse fort Brittenburg dat voor de Katwijkse kust moet 
hebben gelegen? RAAP-projectleiders Bram Jansen en 
Geuch de Boer (op foto) gingen gewapend met riverside-
boor, guts en prikker op onderzoek uit. Het veldwerk werd 
gepland met hulp van de getijdentabel om zo ver mogelijk 
in zee te kunnen boren. Helaas leverde het - afgezien van 
een mooie foto - in archeologisch opzicht niets op.
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monumentenzorg en integrale cultuurhistorie
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RAAP Regio Noord-Nederland (Fr, Gr, Dr)
De Kiel 11, 9206 BG Drachten 
T 0512-589140 | E raapnnl@raap.nl

RAAP Regio Oost-Nederland (Gld, Ov)
Pollaan 48 E-F, 7202 BX Zutphen
T 0575-567876 | E raaponl@raap.nl

RAAP Regio Zuid-Nederland (Li, N-Br)
De Savornin Lohmanstraat 11, 6004 AM Weert
T 0495-513555 | E raapznl@raap.nl 

RAAP Regio West-Nederland (N-Hl, Z-Hl, Zld, 
Fl, Ut)
Le Pooleweg 5, 2314 XT Leiden
T 071-5768118 | E raapwnl@raap.nl

RAAP Vlaanderen
Postbus 1063, 2300 Turnhout, België
T (+32) 0468-128670 | E raap@raap.be
 

www.raap.nl   +  www.raap.be

RAAP Hoofdkantoor 
Leeuwenveldseweg 5b, 1382 LV Weesp
T 0294-491500 | E raap@raap.nl

U vindt ons ook op:

Archeologie en publiek
Nieuw op de website van RAAP is de Publiekspagina. 
RAAP voert namelijk niet alleen archeologisch 
onderzoek uit, maar zorgt ook dat het publiek de 
resultaten kan zien en beleven. Zo zijn er regelmatig 
open dagen tijdens een opgraving en kunnen 
vrijwilligers soms meedoen met het veldwerk. 
Over projecten worden steeds vaker filmpjes 
gemaakt en op YouTube gezet. Verder verschijnen 
er publieksboekjes en folders, en speciaal voor 
kinderen is onlangs een folder over archeologisch 
onderzoek gemaakt. Deze publicaties zijn aan te 
vragen via de website. Op de publiekspagina is ook 
een handig overzicht te vinden van de belangrijkste 
archeologische musea en andere attracties: leuke en 
leerzame uitjes! 

Kijk op: www.raap.nl/publiek

KORT • KORT • KORT • KORT  • KORT

Jaar van de Bodem 2015
2015 is uitgeroepen tot het Jaar van de Bodem 
en RAAP haakt daarbij aan met een serie 
bodemverhalen. Bodem en archeologie hebben 
immers alles met elkaar te maken. Onder het 
maaiveld liggen resten verborgen die onze 
voorouders er achterlieten. Zij probeerden 
net als wij voortdurend de omgeving naar hun 
hand te zetten met ingrepen in de bodem. Zo 
zijn bijvoorbeeld essen, zandverstuivingen en 
afgravingen ontstaan, rivieren verlegd en polders 
aangelegd. Vanwege het Jaar van de Bodem 
introduceert RAAP - als vervolg op het Pleistoceen 
en Holoceen - ‘het Antropoceen’: een bestaande 
term voor een nieuwe online rubriek. Elke maand 
staat er een nieuw, boeiend bodemverhaal op de 
website met wetenswaardigheden over de periode 
waarin de mens zijn stempel op de bodem drukt. 
Van de woeste gronden in Deurne tot de plaggen 
in Azelo, en van de Friese ijstijdkraters tot de 
Dryas-terrassen aan de Maas.

Kijk op: www.raap.nl/jaarvandebodem
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