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#VONDST
Hoe zeldzaam is de vondst?  

De vondst is erg zeldzaam! In heel Nederland 
zijn slechts rond de twaalf exemplaren bekend, 
waarvan niet één beker van steengoed aardewerk 
is gemaakt. De andere bekers waren van Fayence 

of roodbakkend aardewerk. Uilenbekers waren 
vaak in het bezit van rijkere huishoudens en gildes 

en werden als luxe cadeau gegeven. De bekers konden 
uit verschillende materialen gemaakt zijn, uit Zuid-Tirol 

zijn veel exemplaren van zilverwerk bekend. Op de borst 
van de beker werden vaak ook familie- of stadswapens 
aangebracht. De uil was in de 16e en 17e eeuw een 

allegorisch dier dat drankzucht verbeeldde en op sommige 
bekers staan ook teksten die juist tot drinken aanzetten.

Wat maakt deze vondst voor jou bijzonder?  
Dit is al de tweede uilenbeker die ik in mijn loopbaan op een eigen 
opgraving vind. Gezien de zeldzaamheid van de bekers vind ik 
dit al een hele prestatie. De andere uilenbeker kwam ook uit een 
16e-eeuwse beerput, maar dan in Arnhem. Ik ben van plan er nog 
veel meer te vinden!

Wat is het? 
Het is een deksel van een uilenbeker. De 

deksel heeft de vorm van een uilenkop 
van circa 8 cm doorsnede en is gemaakt 

van Rijnlands steengoed. Het lichaam 
mist helaas. De kop lijkt beroet met een 

zwarte kolenstofaanslag, maar de geverfde 
oogranden en snavel met goudkleurige verf zijn 
zeer opvallend. Dit soort bekers dateert meestal 

uit de 16e en 17e eeuw. Ze werden voornamelijk 
als drinkbekers gebruikt en bij uitzondering als 

suikerpot, geurpot of decoratiestuk.

Waar en wanneer is het gevonden? 
In december 2020 tijdens opgravingen in de binnenstad van Harderwijk. 

De deksel lag in een grote, ingemetselde beerput in het 16e-eeuwse 
Blokhuis. Tijdens het zeven van de inhoud van de beerput door mijn 

collega’s Dean en Wietse kwamen de scherven van de uilenbeker uit de 
beer tevoorschijn.

Wat ging er door je heen toen je het voor het eerst zag? 
Toen we alle scherven bij elkaar hadden gepuzzeld, zijn ze meteen heel 

zorgvuldig aan elkaar geplakt om te reconstrueren. Het resultaat was 
verbluffend. Die goud omkranste ogen die je aanstaren, net echt!
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Waar blijft de kers?

O nlangs heeft de Raad voor Cultuur advies 
uitgebracht over de evaluatie van het onderdeel 
archeologie van de Erfgoedwet. De conclusie 

dat de decentralisatie en het marktmodel in het 
archeologiebestel niet ter discussie staan, juich ik van 
harte toe. Ik ben nog niet vergeten dat in de tweede 
helft van de vorige eeuw - onder het oude bestel - 
een groot deel van het archeologisch bodemarchief 
ongezien verloren is gegaan en dat slechts de helft van 
wat wel werd opgegraven tot op de dag van vandaag 
niet is gepubliceerd. Het huidige stelsel werkt dus heel 
behoorlijk en dat is reden voor taart. Tegelijkertijd stelt 
de Raad echter dat archeologen vinden dat er te weinig 
synthetiserend, dat wil zeggen vindplaats-overschrijdend 
onderzoek, wordt uitgevoerd. De kers op de taart 
ontbreekt dus. Zat die er vroeger wel op dan?

Ik denk het niet, want nu ik 40 jaar in de archeologie 
rondloop moet mij van het hart dat dit vakgebied 
niet alleen ontzettend interessant en leuk is, maar 
tegelijkertijd ook armlastig. Zo was ik dertig jaar 
geleden de laatste medewerker van de archeologische 
faculteit in Leiden die van ‘eigen geld’ een opgraving 
mocht uitvoeren. Daarna moest door de bezuinigingen 
alles van de markt komen. Maar van het geld dat er in 
de commerciële archeologie omgaat kun je maar weinig 
synthetiserend onderzoek uitvoeren. Ik denk daarom 
toch echt dat deze kers betaald moet worden door de 
rijksoverheid. Het gaat hier per slot van rekening om een 
(nationaal) publiek belang. De suggestie van de Raad om 
hier een nationaal onderzoekscentrum voor in te richten 
is mooi, maar het mag van mij ook gewoon teruggegeven 
worden aan de archeologische faculteiten, die vervolgens 
samenwerken met het bedrijfsleven. Wel zo simpel en 
efficiënt. En laat de bedrijven vooral hun klanten goed 
bedienen, want die betalen uiteindelijk het grootste deel 
van de onderzoekskosten.
Daar mogen we ze best eens voor bedanken.

Marten Verbruggen 
directeur RAAP
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Op www.raap.nl/magazine staat het 
online magazine (en de pdf) met alle links 
uit dit nummer handig bij elkaar. 
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De uilenbeker van Dorien
         Wie onderzoek doet, die kan wat vinden. Archeoloog Dorien te Kiefte over haar bijzondere vondst. 

Opgraving Harderwijk

http://www.raap.nl/magazine


Ja, u leest het goed: RAAP spoort explosieven op. Dat 

klinkt misschien vreemder dan het is. Waar archeologen 

onderzoek doen naar oorlogsresten uit de Tweede 

Wereldoorlog, worden immers ook explosieven uit die tijd 

opgespoord. Met een eigen team explosieven-deskundigen 

zijn beide onderzoeken goed te combineren en veel beter 

op elkaar af te stemmen.

Archeologen en deskundigen die ontplofbare 
oorlogsresten opsporen - deskundigen OOO genoemd 
- hebben in hun werk geregeld met elkaar te maken. 
Ook hun manier van werken heeft veel gemeen. Ze 
beginnen met vooronderzoek, raadplegen deels 
dezelfde bronnen en in het veld ontgraven ze laag 
voor laag. Een combinatie van beide onderzoeken ligt 
daarom best voor de hand, volgens RAAP-projectleider 
Iris Hesseling, die vanaf het begin nauw betrokken is 
bij de opstart van RAAP OPEX. 

Hesseling: “Van opdrachtgevers kregen we geregeld 
de vraag of we het archeologisch onderzoek en het 
opsporen van ontplofbare oorlogsresten konden 
combineren. Dat laatste is weliswaar een andere 
tak van sport met eigen regels. Maar er zijn genoeg 
raakvlakken met archeologie. Ze zoeken net als 
archeologen naar resten in de bodem, alleen met 
een ander doel. Munitie uit de Tweede Wereldoorlog 

maakt ook onderdeel uit van het archeologische verhaal. Dat zette ons aan 
het denken. Na gesprekken met vertegenwoordigers uit beide werkvelden en 
onze klantenkring, zijn we hard aan de slag gegaan om de mogelijkheden te 
verkennen. De vereiste papieren hebben we inmiddels binnen en RAAP OPEX, 
een afkorting van OPsporing EXplosieven, staat nu op poten.”

Combi-onderzoek
Het opsporen van ontplofbare oorlogsresten gebeurt vanwege de veiligheid, 
vanuit de Arbo-wet en de Wet wapens en munitie. Bij archeologisch 
onderzoek naar oorlogsresten staat het bepalen van de archeologische 
waarde centraal, zoals de Erfgoedwet voorschrijft. Hesseling: “Als je weinig 
weet hebt van elkaars werkgebieden en regels, kun je elkaar in de weg zitten. 
Wij schuiven beide werkvelden juist in elkaar. Met kennis van en respect 
voor elkaars werk, kun je sneller en efficiënter samenwerken. Bovendien 
doe je geen dubbel werk. Vooral in het voortraject scheelt dat tijd. Onze 
toegevoegde waarde is dat RAAP als voorloper met archeologisch onderzoek 
naar oorlogsresten al veel kennis op dit gebied heeft verzameld. Afhankelijk 
van wat de opdrachtgever wil, combineren we het opsporen van explosieven 
al dan niet met archeologisch onderzoek.”

RAAP OPEX spoort 
ontplofbare oorlogsresten op

Oorlogsrelicten
De explosieven waar het om gaat, zijn 
tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt 
en in de bodem achtergebleven. Denk 
aan vliegtuigbommen, landmijnen en 
handgranaten die niet ontploft zijn. Die 
munitie zit al meer dan 75 jaar in de grond 
en is blootgesteld aan de elementen. 
De ontsteker kan aangetast zijn en de 
springstof kan onstabiel zijn geworden. 
Een gevaarlijk situatie voor zowel mensen 
die graafwerkzaamheden uitvoeren als voor 
omwonenden. Tegelijk kan zo’n gebied met 
oorlogsrelicten nuttige informatie over de 
oorlogsgeschiedenis herbergen. Sporen van 
loopgraven en schuttersputten bijvoorbeeld. 
Bij elkaar vertellen deze relicten op tastbare 
wijze het indringende verhaal van de oorlog.
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Kijk voor meer informatie op de website van RAAP-OPEX:  
www.raap-opex.nl

Projectleiders RAAP OPEX: Gido Hordijk en Iris Hesseling
T 0575-567085 | E opex@raap.nl

Nieuw team
RAAP OPEX heeft een enthousiast team van deskundigen 
in huis. Naast Iris Hesseling is projectleider Gido Hordijk 
vast teamlid. Als archeoloog kwam hij in aanraking met 
explosievenopsporing en dat beviel zo goed dat hij daarmee 
doorging en inmiddels senior deskundige OOO is. Hordijk: 
”Bij het opsporen van explosieven graaf je om een object 
te lokaliseren en te verwijderen. Een archeoloog legt de 
nadruk op het documenteren van objecten. Die handelingen 
gebeuren idealiter nagenoeg gelijktijdig. Mijn ervaring op 
beide terreinen, komt daarom goed van pas bij RAAP.” Verder 
heeft het team korte lijnen met andere specialisten in het 
OOO-werkveld. Bijvoorbeeld met deskundigen die jarenlange 
ervaring hebben in munitietechniek en de wet- en regelgeving 
op dit gebied. Die brede vakkennis maakt het mogelijk om elke 
opdrachtgever een advies op maat te geven. 

Het vaste team krijgt in elke RAAP-regio hulp van assistent-
deskundigen OOO. Hordijk: “Zo zijn we efficiënt en snel 
overal in Nederland in te zetten. Met onze expertise in GIS-
verwerking schuiven we alle informatie digitaal in elkaar tot een 
hoogwaardig en gebruiksvriendelijk product. Opdrachtgevers 
van gecombineerd onderzoek vinden veiligheid en het behoud 
van archeologische waarden belangrijk. Maar ze willen 
natuurlijk ook snel een helder rapport, zodat er verder gewerkt 
kan worden in een veilige omgeving.”

Zo werkt RAAP OPEX
Het opsporen van ontplofbare oorlogsresten wordt 
afgestemd op de werkzaamheden en situatie ter 
plekke. Het onderzoek bestaat uit drie fasen: 

In het vooronderzoek wordt via bureaustudie 
uitgezocht of er oorlogshandelingen in het gebied 
plaatsvonden. Met dit (historisch) vooronderzoek is 
het onderzoeksgebied als verdacht of niet-verdacht 
te verklaren. 

Vervolgens wordt een projectplan voor de 
uitvoering in het veld opgesteld. Het opsporen 
van ontplofbare oorlogsresten gebeurt met 
geofysische technieken en detectieapparatuur. Het 
vrij leggen ervan gaat met de hand of een kraan. De 
verzamelde informatie wordt digitaal opgeslagen in 
een geografisch informatiesysteem.

Als het gebied onderzocht is, volgt de vrijgave. De 
onderzochte locatie is dan een werkomgeving waar 
mensen veilig kunnen werken. De opdrachtgever 
krijgt een proces-verbaal van oplevering. De 
opgespoorde explosieven worden overgedragen aan 
de EOD.
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gebruikt! Van het legerkamp vonden de archeologen kuilen, 
greppels, stookplaatsen en waterputten en ook duizenden 
voorwerpen die de soldaten in het dagelijks leven gebruikten. 
Van luxe bestek, kruikjes en zilveren munten tot eenvoudige 
papkommen, tabakspijpjes en musketkogels. De belegering van 
de Schenkenschans staat beschreven in dagboeken van Frederik 
Hendrik van Oranje, maar die draaien vooral om de prins en zijn 
generaals en officieren. De opgegraven vondsten illustreren juist 
ook het leven van het gewone voetvolk.

Steenfabriek
Vanaf 1850 was deze plek langs de Rijn in gebruik als 
steenfabriek. Het einde kwam in 1938 toen de fabriek failliet 
ging. Het was een van de vijf steenfabrieken in de uiterwaarden 
bij Spijk. De opgraving bracht niet alleen de muren en 
funderingen van de fabriek en ovens in beeld, maar ook het hele 
productieproces. Van het afgraven van klei, via het vormen van 
bakstenen, tot het bakken ervan in de ovens. 

Arbeiders
Steenproductie was seizoenswerk. Bij hoogwater stond het 
gebied onder water en konden de fabrieksarbeiders niet werken. 

Spijk achter

de dijk: 

van oude schans tot 
nieuwe haven

Dan waren ze aan de armenzorg overgeleverd. De arbeiders woonden 
op het fabrieksterrein in ellendige omstandigheden: pal naast de 
ovens die op steenkolen werden gestookt. De resten van hun huisjes, 
water- en beerputten kwamen tijden de opgraving aan het licht. Ook de 
grote diepe gaten waar de arbeiders klei wonnen zijn opgegraven, en 
de mallen die ze ermee vulden om tegels te vormen. Zelfs de scheppen 
die ze in hun handen hadden om vette klei af te graven lagen nog in de 
bodem. Dat maakt het zware leven in de fabriek heel invoelbaar.

Publiek
Op de plek van de overnachtingshaven beleefden de archeologen 
een reis door de tijd. Van de Tachtigjarige oorlog tot en met de 
Tweede wereldoorlog. Het was de bedoeling om − net als in 2018 − de 
resultaten van het archeologisch onderzoek tentoon te stellen, maar 
Corona bemoeilijkte dat. Royal HaskoningDHV, Rijkswaterstaat en RAAP 
gaan bekijken hoe het boeiende verhaal van deze plek alsnog gedeeld 
kan worden met het publiek.

Meer informatie over het onderzoek: www.raap.nl/spijk-info 

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

Nestjes vol kogels, her en der munten, lepels, een 
tapkraan, stukken van kruiken en pijpenkoppen, 
papkommen die uit de klei steken: zo treffen archeologen 
in 2021 in Spijk een terrein aan, waar soldaten in 1635 en 
1636 hun legerkamp hadden. Alsof die soldaten net hun 
hielen hadden gelicht, de boel de boel gelaten. Inmiddels 
ligt het terrein onder water. Wat is en was hier aan de 
hand?

Het stuk land waar het hier om gaat ligt in het Gelderse 
dorpje Spijk aan de Duitse grens, waar de Rijn ons land 
binnenstroomt. Dagelijks varen er vele schepen via de 
Rijn van en naar Duitsland. In de uiterwaarden lag het 
afgelopen jaar een soort snelweg voor vrachtwagens, 
shovels en dumpers. Ze hebben grond en zand ontgraven om 
een overnachtingshaven in de Beijenwaard aan te leggen. 
Voorafgaand aan het graafwerk, deden archeologen van 
RAAP hun werk. Uit proefsleuvenonderzoek in 2018 was 
gebleken dat er resten van een 17e-eeuws legerkamp en een 
steenfabriek in de bodem te verwachten waren. Die kwamen 
tijdens de opgraving in 2021 inderdaad aan het licht. Via 
meer dan 20.000 vondsten! 

Legerkamp
De oudste sporen die de archeologen in Spijk ontdekten, zijn van 
de 17e-eeuwse linie rondom de ‘Schenkenschans’. Dit fort stond 
destijds op de plek waar de Rijn en Waal splitsen. Die locatie, die nu 
op Duits grondgebied ligt, maakte het fort van strategisch belang, 
vooral in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Het was het meest 
oostelijke fort, ook wel ‘de sleutel tot Holland’ genoemd. Toen de 
Spanjaarden het fort in juli 1635 op het Staatsleger veroverden, 
was dat een ramp en blamage. Prins Frederik Hendrik van Oranje 
deed er alles aan om het terug te winnen. Om het fort liet hij een 
omsingelingslinie aanleggen. Zo stokte de bevoorrading van het 
fort, de Spaanse soldaten raakten uitgehongerd en op 29 april 1636 
werd de Schenkenschans heroverd. De omsingelingslinie bestond 
naast loopgraven uit kleine schansen of legerkampen. Een daarvan 
is nu opgegraven in Spijk.

Soldaten
Waarschijnlijk verbleven er een paar duizend ‘Hollandse’ soldaten 
in de schans in Spijk. Ze hingen vast vaak voor hun tenten, 
rondom een vuurtje, wachtend en zich vervelend. Tot gevechten 
kwam het namelijk niet. De vele opgegraven kogels zijn nooit 

Opgraving van een overleden soldaat. 
Inzet: De ‘Nederlandse leeuw’ 
uitgesneden in dierenbot: mogelijk 
een handvat van luxe bestek.

Gedeelte van de opgravingslocatie aan de oever van de Rijn. Steenpersen en machinekamer van de steenfabriek.

Musketkogels en fragment papkom.

Links:  belegering van Schenkenschans in 1635 en 1636 
(kaart Johannes Jacobus Schort). Gele cirkel: 
Schenkenschans, Rode cirkel: de opgegraven schans in Spijk.

http://www.raap.nl/spijk-info
mailto:e.norde%40raap.nl?subject=


Zoeken naar de cultuurhistorische 
essentie van een gebouw

Annemarie Kuijt, projectleider architectuurhistorisch 
onderzoek:

“Architectuurhistorisch 
onderzoek richt zich 
meestal op één bouwwerk 
of een stedenbouwkundig 
complex zoals een woonwijk. 
Het geeft inzicht in de 
architectuurhistorische 
kwaliteiten van een gebied of 

gebouw. Als overheid kun je zo’n onderzoek gebruiken 
om het (steden)bouwkundige erfgoed in kaart te 
brengen. Of om beschermingsregimes in te stellen, 
zoals het aanwijzen van karakteristieke panden 
of gemeentelijke monumenten. Voor eigenaren, 
ontwikkelaars of architectenbureaus komt dit 
onderzoek meestal om de hoek kijken bij een grote 
verbouwing, restauratie of herbestemming. In beide 
gevallen kan RAAP hulp bieden. Bijvoorbeeld met het 
opstellen van waardenstellingen, of redengevende 
omschrijvingen en advies over de omgang met 
monumentale waarden. Bij verbouwingen geldt 
doorgaans: hoe eerder in het proces het onderzoek 
plaatsvindt, hoe beter. Je hebt dan nog voldoende tijd 
om de architectuurhistorische waarden die aan het 
licht komen, mee te nemen in de plannen. Zo wint het 
eindresultaat aan kwaliteit. Bovendien verloopt het 
vergunningstraject daarmee vaak soepeler.
Ik begin een architectuurhistorisch onderzoek 
meestal met een locatiebezoek en archiefonderzoek. 
Dan kijk ik naar de historische context van het 
gebouw, de stedenbouwkundige betekenis, de 
architect en stijl van het gebouw, de opbouw 
van de gevels en plattegronden, en natuurlijk in 
hoeverre deze aspecten nog gaaf en herkenbaar 
zijn. Zo’n architectuurhistorisch onderzoek is ook te 
combineren met andere cultuurhistorische disciplines. 
Bouwhistorisch onderzoek bijvoorbeeld. Dan krijg je 
een nog rijker beeld op van de historische gelaagdheid 
van een gebied of gebouw.” 

VOORBEELD 
Renovatie van een schoolgebouw uit 1930 in Amsterdam-Noord

Vraag
In een van de tuinstadwijken van Amsterdam-Noord staat een schoolgebouw 
dat dateert uit 1930 en in de jaren negentig aan de achterkant is uitgebreid. 
Het bood oorspronkelijk onderdak aan twee scholen en is ontworpen door 
de Dienst der Publieke Werken van Amsterdam. Het gebouw huisvest nu 
de Oranje Nassauschool en is toe aan modernisering en verduurzaming. 
Eigenaar AMOS Onderwijs liet daarom architectuurhistorisch onderzoek doen 
naar het schoolgebouw. Tijdens het project is diverse keren overleg gevoerd 
met de architect van de renovatie, Toplab Architects.

Aanpak
Het gebouw heeft geen monumentale status, maar ligt wel in een beschermd 
stadsgezicht. Het onderzoek richtte zich dan ook grotendeels op de 
stedenbouwkundige betekenis en op het waarderen van de gevels. In het 
archief zijn stedenbouwkundige plannen, luchtfoto’s, schetsen van de 
architect, plattegronden en foto’s van vlak na de bouw bestudeerd. Daaruit 
bleek dat aan de keuze voor de situering van de school vooral pragmatische 
overwegingen ten grondslag lagen. In het Amsterdam-Noord van de jaren 
’20 en ‘30, toen een nieuwbouwwijk, bleek het aantal kinderen onverwacht 
hoog. Voor de bouw van een extra school moesten in allerijl wijzigingen 
gemaakt worden in een bestaand stedenbouwkundig plan. De ligging van 
het schoolgebouw vertelt daarmee iets over de geschiedenis van de buurt.
De uitgebreid doordachte plattegrond was door de architecten van Publieke 
Werken afleesbaar gemaakt aan de gevels. Daarom is ook gekeken in welke 
mate de oorspronkelijke logica en samenhang tussen binnen- en buiten 
nog beleefbaar zijn. Deze waren tamelijk goed intact, hoewel het gebouw al 

Van historische landgoederen tot middeleeuwse polders en van militair erfgoed tot 

Amsterdamse School-architectuur: onze experts ‘gebouwd erfgoed’ komen op de leukste 

locaties en geven hun ogen de kost in aparte gebouwen. Sinds kort versterken zij het 

team cultuurhistorie van RAAP. Hoe ze te werk gaan met architectuurhistorisch en 

bouwhistorisch onderzoek, lichten ze hier zelf toe.
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Booronderzoek in de beginjaren van RAAP.

lange tijd als één school in plaats van twee wordt gebruikt. De twee 
ingangen bleken na de samenvoeging nuttig om de jonge en oudere 
kinderen gescheiden van elkaar naar binnen te laten gaan. Onder 
meer de twee trappenhuizen, de gangen langs de voorzijde, en de 
centrale, verdiepte gymzaal bepaalden het aanzicht van het gebouw 
voor een belangrijk deel. Behoud en versterking van de gevel èn 
plattegrond gingen daarom idealiter samen op. 

Resultaat 
Een andere belangrijke uitkomst van het onderzoek was dat de 
uitstraling van de expressionistische bakstenen gevels, met 
hun zorgvuldige hardstenen detaillering, aan kwaliteit hadden 
ingeboet. Oorzaak was de bedekking met een wit-grijze keimlaag 
(een mineraalverf met kalkachtige uitstraling). Na onderzoek bleek 
de laag te verwijderen. Zo wordt de renovatie aangegrepen om ook 
de architectuurhistorische kwaliteit van de voorgevel en de bijdrage 
van het gebouw aan het stadsbeeld te versterken.
 

Twan van Rooij, projectleider bouwhistorisch onderzoek:

“Een bouwhistorisch onderzoek geeft inzicht in de bouw-, 
verbouwings en gebruiksgeschiedenis 
van een gebouw. Het gebouw zelf is het 
uitgangspunt en vaak de belangrijkste 
bron van informatie. Je analyseert 
de constructies, bouwmaterialen, 
interieurafwerkingen en de vorm en 
samenhang van de gebouwonderdelen. 
Zo krijg je zicht in de historische 

gelaagdheid van een pand. Voor de eigenaar van een pand of de 
architect geeft dat handvaten om te integreren in het bouwplan. 
Het kan ook als inspiratie dienen bij de herbestemming, 
transformatie of verduurzaming van gebouwen. 
Bij RAAP onderscheiden we vier soorten bouwhistorisch 
onderzoek. De inventarisatie, de verkenning, de opname en de 
ontleding. Bij een bouwhistorische inventarisatie onderzoeken we 
een pand op hoofdlijnen en documenteren we de karakteristieke 
onderdelen ervan. Dat is bijvoorbeeld nuttig voor beleidsmakers, 
of als je een monumentenlijst wilt opstellen of voor waarden- en 
verwachtingenkaarten. Met een opname breng je de bouw- en 
gebruiksgeschiedenis van een object in kaart en bepaal je ook de 
monumentwaarde. Ditzelfde onderzoek op hoofdlijnen noemen 
we een verkenning of quickscan. De opname kan als uitgangspunt 

ARCHITECTUURHISTORISCH ONDERZOEK

BOUWHISTORISCH ONDERZOEK 
en toetsingskader dienen voor een restauratie, verbouwing 
of herbestemming. Het helpt ook bij het beheersen van de 
kosten. Het meest complete onderzoek is een bouwhistorische 
ontleding, vaak met een duidelijke wetenschappelijke vraag 
vooraf. Het is een gedegen analyse van het gebouw en zijn 
bouwgeschiedenis, die vooral tijdens de bouwwerkzaamheden 
of restauratie wordt uitgevoerd. Alle typen onderzoek voeren we 
uit n volgens de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek van de 
Rijksdienst.”

VOORBEELD
Verbouwing van een woudboerderij in Rottevalle

Het schoolgebouw in de jaren 30 van de 
vorige eeuw (Stadsarchief Amsterdam).

Schets van de voorgevel uit 1930 (Stadsarchief Amsterdam).

De woudboerderij in Rottevalle.

Ontwerptekening van het schoolgebouw 
(Stadsarchief Amsterdam).

De voorgevel van de huidige Oranje Nassauschool.



Vraag
De particuliere eigenaar van een boerderij in 
het Friese Rottevalle wil de woning verbouwen 
en uitbreiden. Daarnaast is het de bedoeling de 
opstallen te slopen en een vrijstaand bijgebouw 
te realiseren. De woning is een zogenoemde 
woudboerderij of krimpboerderij. Dit type 
keuterboerderij komt alleen voor in de Friese 
Wouden. Het pand is aangewezen als rijksmonument, 
en voor de bouwvergunning was bouwhistorisch 
onderzoek vereist. 

Aanpak
Het onderzoek bestond uit een bouwhistorische 
verkenning. Daarvoor zijn historische gegevens 
en kaarten geraadpleegd en is het pand zelf 
onderzocht. Er is een bouwhistorische beschrijving 
van de context, gevels, constructie en het interieur 
gemaakt. Daarnaast is er een bouwfasering 
opgesteld. De woudboerderij heeft een eenbeukig 
voorhuis en een driebeukig bedrijfsgedeelte. De 
ingang zit niet op de kop maar op de overgang van 
achterhuis naar voorhuis. Deze sprong in de zijgevel 
van de boerderij wordt een krimp genoemd. Het 
woon- en bedrijfsgedeelte liggen achter elkaar onder 
één kap. De huidige structuur van de woudboerderij 
gaat terug tot de vroege 19e-eeuwse vorm, zoals te 
zien is op de vroegste minuutkaart uit 1832. Oudere 
historische kaarten, zoals de kaart van Schotanus uit 
1718, wijzen op een mogelijke oorsprong van voor 
1800. Daarvoor zijn tijdens het onderzoek echter 
geen aanwijzingen gevonden. Later zijn er enkele 
verbouwingen geweest. Deze hadden geen grotere 
verandering van structuur en gevels tot gevolg. 
Wel van grote invloed op de woning was een brand 
in 1980. Daarbij is veel van het oorspronkelijke 
materiaal uit de eerste bouwfase verloren gegaan.
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In 2005 stelde de Raad van Europa in het Portugese 

Faro een verdrag op waarin erfgoedparticipatie 

centraal staat. Ook Nederland gaat dit ‘Verdrag van 

Faro’ ondertekenen. Wat houdt FARO in? We vroegen 

het aan erfgoedprofessional Riemer Knoop van 

Gordion Cultureel Advies.

1  Waarom is het verdrag van FARO in het leven geroepen? 
De aanleiding was de Balkanoorlog in 1995. Toen bleek 

dat de partijen systematisch erfgoed vernietigden om zo 
elkaars identiteit uit te wissen. Daarop was de vraag van de 
Raad van Europa: hoe kunnen we hier effectief mee omgaan? 
We zouden iets moeten verzinnen waardoor erfgoed niet 
nationalistisch is, omdat er dan misbruik van kan worden 
gemaakt. De uitkomst was het Verdrag van FARO. Dat gaat 
ervan uit dat iedereen, alle soorten groepen, het recht heeft 
om zijn eigen erfgoed te kiezen. 

2 Wat is de essentie van FARO?
FARO is een systeemverandering. Erfgoed is niet iets, 

maar een kwaliteit die wij er zelf op plakken. Dingen zijn 
geen erfgoed, wij vinden dat iets erfgoedkwaliteit heeft. 
Een archeologische vindplaats is geen erfgoed, het heeft 
nog geen betekenis. Pas als wij er wat van vinden, krijgt het 
kwaliteit. FARO is een afspraak tussen staten om niet het 
object, of een vindplaats, maar de gemeenschap centraal te 
stellen. Dat is avontuur, niks staat vast. Je moet op zoek naar 
een andere manier om samen verder te komen. Wat gebeurt 
er als je het uit handen geeft? Denk aan de commons, de 
meent of de brink die je vroeger in dorpen had. Een terrein 
midden in het dorp waar je je dieren mocht laten grazen. 
Maar ook weer niet uitputtend, want het grasland was 
gemeenschappelijk en anders was er voor anderen niets over. 
Een ander voorbeeld is schoon drinkwater. Iedereen is zich 
ervan bewust dat het van ons allemaal is. Het is publiek noch 
privaat, het is van ons allemaal.

3 We zijn in Nederland toch allang bezig met 
erfgoedparticipatie in de geest van FARO, bijvoorbeeld  

via de Archeohotspots, waar je zelf voorzitter van bent, of  
citizen science opgravingen die RAAP uitvoert? 
Publieksparticipatie is een heel breed begrip. Bij FARO gaat 
het om het collectief, permanent met elkaar in gesprek 
zijn over eigen werkzaamheden in een wijk, buurt of 
gemeenschap. In de Nederlandse archeologie wordt naar 
mijn mening tamelijk weinig aan participatie gedaan. Je 

mag op een bepaalde dag, tussen vier en vijf uur op het 
terrein een opgraving bezoeken: hoe participatief is dat? 
Een onderzoek naar ’Malta-systemen’ in Europa waar 
ik aan meewerkte over onder meer participatie leverde 
opzienbarende inzichten op, leuke en minder mooie. Zo 
kreeg ik over een opgraving in Noordrijn-Westfalen te 
horen: “Nee het publiek hebben we er niet bij betrokken, 
dat zijn vandalen die alles kapot maken.” Maar er zijn 
ook mooie experimenten. In de gemeente Westerveld 
beslissen inwoners bijvoorbeeld zelf actief mee over wat 
erfgoed is.  

4 Welke mogelijkheden zijn er om meer aan participatie 
te kunnen doen?

In de Nederlandse archeologie is met de invoering van 
het verdrag van Malta [over het beschermen en behouden 
van erfgoed, red.] paragraaf 9 niet ingevuld. Die 
paragraaf gaat over de bewustmaking van het publiek, 
en dat is dus geen verplicht onderdeel van archeologisch 
onderzoek. Maar afgelopen februari kwam het rapport 
van de Raad van Cultuur uit over de evaluatie van het 
archeologisch bestel. De Raad adviseert daarin om in 
het kwaliteitsstelsel publieksactiviteiten te verplichten. 
Mogelijk biedt dat kansen voor participatie. Maar je kunt 
natuurlijk niet alleen de opdrachtgever laten betalen. 
Er moet een stimuleringsfonds komen en de overheid 
zou het goede voorbeeld moeten geven. Een andere 
optie is het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daar wordt 
nog weinig gebruik van gemaakt. De voorwaarden zijn 
blijkbaar nogal lastig voor subsidieaanvragers, maar ook 
dat is in het rapport van de Raad van Cultuur aangekaart.

5 Gaat FARO de bestaande omgang met erfgoed 
veranderen? 

Geen idee, laten de mensen het zelf uitvinden. Maar het 
kan niet zo zijn dat er over erfgoed besluiten worden 
genomen op een gesloten bastion, door een groep van 
experts of witte oude mannen. De vraag is: hoe ontwerp 
je besluitvorming en een handelingsproces waarin 
iedereen een rol kan spelen? Het is nog onduidelijk hoe, 
maar dát je het moet doen is duidelijk. En het kan ook, 
maar het doet wel pijn. Experts moeten afzien van hun 
dominantie. Het is niet zo dat wat we tot nu toe deden 
niet waardevol was. We doen het niet fout, maar het zijn 
nu andere tijden. Laat gemeenschappen mee- en vooral 
zelf beslissen wat belangrijk voor ze is. Zie FARO als een 
uitnodiging om verder te gaan. 

Resultaat
Op basis van de fasering, de bouwhistorische beschrijving en de 
koppeling van deze gegevens met de richtlijnen voor bouwhistorisch 
onderzoek is de interne waarde bepaald. De gevels en de structuur 
van het pand hebben een hoge monumentwaarde en dienen behouden 
te blijven. Voor de draag- en dakconstructie is behoud wenselijk 
en voor het grootste deel van interieur en de keuken is behoud 
niet noodzakelijk. Met deze informatie kan de eigenaar de plannen 
aanpassen zodat het verlies van waardevolle onderdelen beperkt blijft. 
De bevindingen kunnen ook ter inspiratie dienen voor de verbouwing 
en suggesties bieden voor waar juist wel mogelijkheden liggen tot 
wijziging.

Projectleiders RAAP
Annemarie Kuijt:  T 071-5768118 | E a.kuijt@raap.nl
Twan van Rooij: T 0575-743323 | E t.van.rooij@raap.nl

FARO hoezo?

Waardestelling geprojecteerd op de plattegrond van de boerderij. 

Fasering van de linkergevel.

Links het venster uit 1882 met pengatverbindingen in het kozijn en 
bovenlicht. Rechts een tekening van het venster met daaronder een 
doorsnede van de roede van het bovenlicht.

mailto:a.kuijt%40raap.nl?subject=
mailto:t.van.rooij%40raap.nl?subject=
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Tijdens grindwinning in een oude Maasbedding bij 
baggerwerkzaamheden in de Maas bij Schipperskerk 
(Limburg) troffen archeologen van RAAP een 
molensteen uit de Late Middeleeuwen aan. De 
molensteen heeft een doorsnede van 1.35 m en 
weegt meer dan 900 kilo. De steen is gemaakt van 
tefriet, een vulkanisch gesteente uit de Eifel. 
Hoe is de molensteen in een oude Maasbedding 
beland? In Nederland en Europa zijn vooral 
windmolens en watermolens bekend. Een bijna 
vergeten ontwerp om energie op te wekken is de 
schipmolen. De techniek heeft veel overeenkomsten 

Geschiedenis Limburgse Maas 
900 kilo rijker

met watermolens, alleen gaat het dan niet om bouwwerk 
op het land, maar drijft de gehele constructie in een rivier 
op één of meerdere pontons. Het schip ligt verankerd in de 
rivierbedding en het molenrad wordt aangedreven door de 
stroming van het water. In de Maas bij Maastricht zijn in 
het jaar 1652 maar liefst acht schipmolens verankerd (zie 
afbeelding rechtsboven). Nadeel van schipmolens is hun 
grote kwetsbaarheid. Vele zijn verloren gegaan doordat ze 
lossloegen van hun ankers, of als gevolg van beschadiging 
door drijfhout of ijsgang. Heeft een dergelijk ongeval ook 
plaatsgevonden op de Maas bij Schipperskerk?

Arbeiders die bezig zijn met het 
uithouwen van een molensteen in een 
steengroeve in de Eifel (3D-reconstructie 
Olav Odé, RAAP).

Acht schipmolens in de Maas bij Maastricht, 
Joan Blaeu Toneel der Steden 1652.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maastricht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joan_Blaeu


Waar in de put? 
In hartje Utrecht aan de Vrouwjuttenhof, een terrein aan de 
zuidkant van de middeleeuwse stad binnen de grachten, dat in 
de 12e eeuw al ‘stad’ was. Voorafgaand aan de nieuwbouw op 
deze plek onderzochten we twee locaties: Bleijenburg in het 
noorden en Overtuinen in het zuiden.

Wanneer?
Van begin maart tot eind mei 2021 hebben we opgegraven. 

Voor wie?
Voor ontwikkelaar Vorm die hier de woonbuurt ‘The New U’ 
bouwt: een kleinschalige, duurzame woonwijk met stadsvilla’s, 
appartementen en een ondergrondse parkeergarage. 

Hoe diep?
Verdeeld over het terrein hebben we 12 putten gegraven tot 
maximaal 3 meter onder het maaiveld. 

Hoe oud?
De sporen gaan terug tot in de Romeinse tijd. Toen is hier 
in de top van de rivierafzettingen een bodemlaag ontstaan 
waarop Romeinen gelopen moeten hebben. Enkele scherven 
Romeins aardewerk en een mantelspeld in die oude bodemlaag 
getuigen daarvan. Vervolgens overstroomde het gebied en 
is een pakket rivierklei afgezet. Hierop hebben mensen in de 
vroege middeleeuwen greppels en sloten gegraven en vanaf de 
late middeleeuwen huizen gebouwd. Tot in de 19e eeuw zijn er 
gebouwen en erven bijgekomen.
 
Welke sporen?
Op het noordelijke terrein hebben we veel resten van bakstenen 
funderingen, kelders en beer- en waterputten blootgelegd. Verder 
ook talrijke afval-, mest-, water- en haardkuilen. Op het zuidelijke 
terrein troffen we minder bakstenen funderingen aan, maar des 
te meer kuilen en greppels. Het was hier in de middeleeuwen 
een drukke bedoening met allerlei activiteiten die op een stadse 
binnenplaats thuishoren. Bijvoorbeeld afval begraven, mogelijk 
houtskool branden, zand winnen, vuurtjes stoken, waterkuilen en 
perceelgreppels graven en tuinmuren aanleggen. 

IN DE PUT met archeoloog 
Mina Jordanov aan  
de Vrouwjuttenhof  
in Utrecht 
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Goed geconserveerd?
Op het noordelijke terrein zijn de resten zeer 
goed bewaard. De middeleeuwse funderingen zijn 
deels hergebruikt en in de loop van de nieuwe tijd 
verder uitgebreid. In de beerputten, afvalkuilen en 
ophogingslagen bleven keramische en glasvondsten, 
maar ook zaden en pitten, dierlijk bot en voorwerpen 
van metaal, hout, leer en been zeer goed 
geconserveerd. Het zuidelijke terrein is in de moderne 
tijd verstoord, maar dieper in de bodem zijn veel 
vondsten bewaard gebleven. 

Bijzondere vondsten?
Alleen al de compleetheid van de materiele weerslag 
van de bewoners is zeer bijzonder. De vele persoonlijke 
voorwerpen vertellen iets over het dagelijkse leven 
van de mensen die hier in de middeleeuwen en de 
nieuwe tijd woonden: over hun beroep of ambacht, 
sociale status, wat ze aten etc. Bijna elke vondst lijkt 
een meta-laag aan betekenis te dragen. We hebben 
nog maar een deel van de vondsten van een van de 
twintig beerputten onderzocht, maar zelfs in op het 
eerste gezicht ‘doorsnee voorwerpen’ ligt een verhaal 
verbogen met een diepere en soms tegenstrijdige 
betekenis. Een scherf van een luxe 19e-eeuws Villeroy 

en Boch-bord lijkt te zijn 
hergebruikt als een soort 
mes of schraper. Een grote 
kapot gevallen, ovale 
schotel die thuishoort op 
een rijke bankettafel is zuinigjes gerepareerd met ijzerdraad. Alleen al vanwege 
de functie zeer tot de verbeelding sprekend is de ijzeren kruisboogfibula: 
mogelijk verloren door een Romeinse officier of hoge ambtenaar op weg naar 
castellum Trajectum, dat noordelijk van de opgraving lag. Of een uitbundig 
versierde vuurstolp met een applique van een hoofd met een indianentooi. Dat 
moet een exotisch onderwerp zijn geweest aan het begin van de 17e eeuw. Er 
is ook een schattig spaarvarkentje uit de 16e of 17e eeuw, een muntgewichtje 
met een davidster erop, kleding, knoopjes, gespjes, naalden, spinklosjes, 
vingerhoedjes, lakenloodjes, zakhorloges, sierpijpjes, munten en penningen, 
noem maar op. We vonden een keldertje vol met aardbeienpotjes uit Den Haag 
met een ooievaarsmerk erop. Dat geeft tegelijk inzicht in eetgewoonten, 
handelscontacten en regels rond inhoud van handelswaar. En dit is nog maar 
een voorlopige indruk van de duizenden vondsten.

Nieuwe informatie?
Wat we met deze opgraving ook wilden onderzoeken was de ligging en ouderdom 
van voormalige rivierlopen. Het was bekend dat een oude rivierarm van de Rijn 
hier vanuit het zuidoosten naar het westen afbuigt. Verassend genoeg troffen 
we twee geulen aan. De zuidelijke is waarschijnlijk een kronkelwaardgeul, en de 
noordelijke een restgeul van diezelfde rivierloop, voordat deze stroomopwaarts 
werd afgesneden. Verder onderzoek naar de monsters uit deze geulen moet 
uitwijzen of ze pre-Romeins of deels middeleeuws waren. 

Hoe verder?
De uitwerking van deze fascinerende vindplaats is gestart. Onze specialisten 
onderzoeken de vondsten en monsters nu om het verhaal van de 
bewoningsgeschiedenis van deze plek zo volledig mogelijk te kunnen vertellen.  

Projectleider Mina Jordanov 
T 071-5768118 | E m.jordanov@raap.nl 

Mina’s opgravingsverslagen zijn 
terug te lezen op: https://www.raap.
nl/2021/03/11/opgraving-aan-de-
vrouwjuttenhof-in-utrecht/

Projectleider Mina 
Jordanov in de 
opgravingsput

Sporen van een 
haardkuil en waterkuil.

Resten van funderingen op 
het noordelijke terrein

Locatie opgraving (rode ster) op een kaart uit 1582 (catalogusnummer 214015/
collectie Het Utrechts Archief).

Enkele vondsten: naaldkoker, pijp en spaarvarken.

mailto:m.jordanov%40raap.nl%20?subject=
https://www.raap.nl/2021/03/11/opgraving-aan-de-vrouwjuttenhof-in-utrecht/
https://www.raap.nl/2021/03/11/opgraving-aan-de-vrouwjuttenhof-in-utrecht/
https://www.raap.nl/2021/03/11/opgraving-aan-de-vrouwjuttenhof-in-utrecht/


‘Waarde - oude akker’, ‘waarde - open gebied’ of 
meer algemeen ‘waarde - cultuurhistorie’ kun je 
geregeld op plankaarten van gemeenten zien staan. 
Het is maar net welke naam een gemeente voor 
deze zogenoemde dubbelbestemmingen gebruikt. 
Je kunt het zien als extra bestemming met regels 
wat wel en wat niet mag op een perceel. Gemeenten 
zetten het op de kaart om specifieke waarden te 
beschermen. Bijvoorbeeld historische resten die ze 
niet verloren willen laten gaan.

Patrick Pop, projectontwikkelaar 
bij Keizersberg Vastgoed 
in Milheeze, krijgt vaak te 
maken met locaties die een 
dubbelbestemming ‘waarde - 
cultuurhistorie’ hebben. In zijn 
werkgebied Brabant ontwikkelt 
hij twee typen projecten. In de 
eerste plaats uitleggebieden: 
uitbreidingen van kernen 
met nieuwe woonwijken. 
Daarnaast transformeert hij 
binnenstedelijke locaties. 

Oude akkers,  
nieuwe uitbreidingen 
en dubbelbestemmingen 

Wie wil gaan bouwen, checkt doorgaans het 

bestemmingsplan. Daarin geeft de gemeente 

immers aan wat er met de ruimte mag 

gebeuren. De percelen hebben bijvoorbeeld 

de bestemming wonen of agrarisch. Maar 

soms staat er iets extra’s bij, zoals ‘waarde - 

oude akker’. Wat zo’n extra bestemming voor 

je bouwplannen betekent, vroegen we aan 

Patrick Pop, projectontwikkelaar in Brabant.
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Cultuurhistorisch advies
Ontwikkelaars hebben doorgaans een hele afvinklijst voor alle 
vergunningen. Om toestemming te krijgen om te gaan bouwen 
zijn allerlei soorten onderzoek nodig. Denk aan onderzoek naar 
milieu of flora en fauna. Dat het cultuurhistorisch advies haaks 
staat op andere adviezen heeft Pop nog niet meegemaakt. “Het 
kan weleens botsen, maar met name bij ecologie zie je dat het 
vaak hand in hand gaat met cultuurhistorie. Die onderdelen 
kunnen elkaar juist versterken,” is zijn ervaring. “Het ligt er ook 

maar aan hoe je het wilt benaderen. Als je grond wilt voltekenen, 
zonder enige identiteit, dan kan dat natuurlijk. Maar met een 
cultuurhistorisch advies wordt het wel meer gebiedseigen.” 

Als recent voorbeeld noemt hij project Doonheide II in Gemert 
waar plannen zijn voor een wijk met 288 woningen. Uit 
onderzoek van RAAP bleek dat er in de bodem een deel ligt van 
een oude landweer, een middeleeuwse aarden verdedigingswal. 
Met de gemeente, stedenbouwkundige, RAAP en omwonenden 
heeft Pop overlegd wat er met die informatie te doen is. 
Uiteindelijk is een inrichtingsplan gemaakt waarin de landweer 
in de openbare ruimte terugkomt. In de bestrating, het groen en 
als glooiing in het landschap wordt cultuurhistorie hiermee deels 
rechtstreeks verankerd in de toekomstige leefomgeving.

Kans
Pop beaamt dat cultuurhistorie van toegevoegde waarde kan 
zijn voor een locatie die je wilt ontwikkelen. “Als verkoper van 
onroerend goed werk je eraan om je plan bij een gemeente 
goedgekeurd te krijgen. Dat begint eigenlijk al in de fase voor het 
Bestemmingsplan. Als wij een potentiële locatie voor woningen 
zien, dan is het voor ons van belang om bij de gemeente dat 
stoplicht op groen te krijgen. Aandacht voor cultuurhistorie in je 
plannen draagt daaraan bij, het wordt gebiedseigen. Het kan een 
uitgangspunt zijn voor de stedenbouwkundige. En zoals Luuk dat 
zegt: het is een gemiste kans als je dat niet meeneemt.”
 

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

Het gros van de projecten zit in de eerste groep en daar heeft 
hij regelmatig met cultuurhistorie te maken, vooral bij de oude 
akkergebieden. Gemeenten vragen voor die percelen om een 
onderzoeksrapport, waarin getoetst is of een bouwplan voldoende 
rekening houdt met cultuurhistorische waarden in het gebied. 

Stedenbouwkundige input
Pop schat dat bij uitbreidinglocaties in zo’n 60 tot 70 % van de 
gevallen cultuurhistorisch onderzoek vereist is: “Ik laat dat altijd 
uitvoeren, ook als het niet verplicht is. De reden daarvoor is dat ik 
de stedenbouwkundige daarmee kan voorzien van uitgangspunten 
voor het ontwerp. Daarnaast kun je met zo’n onderzoek vaak ook de 
gemeente overtuigen van de haalbaarheid van een plan.” 

Voor cultuurhistorisch onderzoek klopt Patrick Pop geregeld aan 
bij RAAP. Recentelijk leverde Luuk Keunen, cultuurhistoricus 
bij RAAP, hem bijvoorbeeld adviezen voor de gemeente Gemert-
Bakel, Meierijstad en Eindhoven. Het ging in een aantal gevallen 
om kleine bureauonderzoeken voor bouwplannen op percelen 
waar een dubbelbestemming voor cultuurhistorie geldt. “Zo’n 
dubbelbestemming maakt het wel lastiger om een gebied te 
ontwikkelen” zegt Pop. “Als het er niet is, heb je een hobbel minder 
te nemen. Maar uit de conclusies van het onderzoek kun je veel 
opsteken. En meestal wordt het plan erdoor verrijkt. Met zo’n 
onderzoeksrapport krijg je een soort geschiedenisboek van je plek, 
wat bovendien leuk is om te lezen. Daarnaast is het nuttige input voor 
de stedenbouwkundige.”

Realistisch 
Voor Pop is het belangrijk dat de adviezen in het rapport niet 
onrealistisch zijn. “Stel je hebt een gebied met oude akkers, maar 
het advies is vooral om overal vanaf te blijven: hoe realistisch is dat? 
Ik heb er geen proef mee gedaan en ga dat ook niet doen, maar als 
je vijf cultuurhistorici om advies vraagt, hoop je dat ze allemaal tot 
dezelfde conclusie komen. Neem akoestisch onderzoek: dat is een 
aspect dat je prima exact kunt meten. Voor cultuurhistorie ligt dat 
anders, maar ik vertrouw erop dat de adviezen van RAAP realistisch 
zijn. Het zijn degelijke adviezen, het rapport is goed leesbaar en 
nuttig. Voor extra duiding neemt Luuk altijd tijd en hij heeft een brede 
cultuurhistorische kennis.”

Ontwerptekening Doonheide II - Gemert in ontwikkeling, met plekken die een sterke 
relatie met de historische landschapsstructuur hebben en waarbij de inbreng van 
RAAP een rol speelde: oranje lijn: oude structuurlijnen (paden en/of kavelgrenzen); 
oranje vorm: trechtervormig doorzicht op achtergelegen (waardevolle) akker.

Een stuk plankaart met ‘Waarde oude akker’.Projectontwikkelaar Patrick Pop

Verbeteringen onder de streep 
Luuk Keunen, projectleider cultuurhistorie bij RAAP: “Bij RAAP 
doen we veel kleine cultuurhistorische bureauonderzoeken 
vanwege bouw- en sloopplannen. Als de verplichting tot 
cultuurhistorisch onderzoek er ligt, probeer ik inhoudelijk 
en creatief mee te denken. Hoe kan versterking van kwaliteit 
hand in hand gaan met een meerwaarde voor de ontwikkelaar? 
Daarmee ontzorg je de ontwikkelaar. Tegelijk probeer je ook 
kwaliteiten in het gebied te behouden of terug te brengen. 
Voorbeelden daarvan zijn houtsingels of oude, verdwenen 
wegen. 
Natuurlijk zijn er duidelijke gevallen waar weinig ruimte voor 
ontwikkelingen is. Aan de andere kant zijn er ook sleetse 
landschappen, of dorpsranden die nu weinig kwaliteit 
hebben. Door enkele heldere ingrepen is vaak al veel te 
bereiken. Wat meer meters groen toevoegen of de bebouwing 
iets opschuiven. Ik kijk vooral hoe je de cultuurhistorische 
waarden kunt terugbrengen of versterken en hoe tegelijk 
de plannen door kunnen gaan. Met gebieden op slot zetten 
komen we niet verder, tenzij het om heel waardevolle situaties 
gaat. Veel landschappen en dorpsranden zijn juist gebaat bij 
ontwikkelingen. Denk maar aan de harde dorpsranden uit 
de jaren 70. Als je daar wat nieuws tegenaan zet, heb je de 
kans om de overgang van dorp naar buitengebied vloeiender 
te maken. Soms moet je daarvoor bepaalde kwaliteiten 
‘weggeven’ om andere te kunnen versterken. Onder de streep 
probeer je tot verbeteringen te komen.”

mailto:l.keunen%40raap.nl?subject=
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Kaartblad 7. Verspreiding archeologische indicatoren binnen advieszone HOOH-12.

H
L/

H
O

O
H

6_
G

e_
W

er
k_

H
L.

qg
z/

30
03

20
21

Kaartbijlage 3: Profiel 2. Geertruidenberg
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A27Boren langs een 
overbelaste snelweg  

Waarom is er archeologisch onderzoek voor de A27 nodig? 
Hans Leuvering: In grote delen van het tracé tussen Houten 
en Knooppunt Hooipolder wordt de weg verbreed en worden 
bruggen en op- en afritten aangepast. Vanwege al die 
bodemingrepen is archeologisch onderzoek verplicht. In 
2019 heeft RAAP voor Arcadis met twee teams verkennende 
boringen langs het tracé gezet. Daar kwam een aantal 
archeologisch kansrijke locaties uit, zoals de oevers van 

Automobilisten op de A27 tussen het knooppunt 

Hooipolder en Houten merken het vanzelf: je staat 

er vrijwel dagelijks in de file. Rijkswaterstaat 

werkt daarom aan de verbreding van deze snelweg 

zodat de doorstroming zal verbeteren. Daar is 

veel onderzoek voor nodig. Voor het onderdeel 

archeologie speurde Hans Leuvering, fysisch 

geograaf bij RAAP, in de bodem.

Muren van het Blokhuis.

Hoe zinvol is het om zo’n lange smalle verbredingsstrook te 
onderzoeken met boringen? 
Met de huidige resultaten en vindplaatsen die vaak ook 
nog intact zijn, is het zeker zinvol. En zo smal is die strook 
niet: gemiddeld circa 20 meter breed. Ik vraag me wel af 
hoe je daar als vervolg een proefsleuvenonderzoek kunt 
doen. In Nieuwegein hebben we bijvoorbeeld prehistorische 
bewoningssporen opgeboord in een strook tussen de rijbaan en 
een sloot. Daar heb je plaatselijk maar 2,5 tot 3 meter breedte 
om in te graven. Zo’n plek is lastig of geheel niet te bereiken 
met een graafmachine.

Hoe is het om te werken langs de snelweg? 
Het werk was zeer gevarieerd en ging soms in het weekend 
door. Het ene uiterste is dat je bijvoorbeeld in de middenberm 
tussen twee rijstroken staat te boren. Een vangrail was daar 
niet. Je komt er alleen dankzij verkeersmaatregelen. De weg 
werd dan na de ochtendspits deels afgezet en vlak voor de 
avondspits begon, moesten we weer wegwezen. Wel apart om 
je boterhammen op zo’n plek op te eten. Het andere uiterste 
was boren in een mooi weiland tussen de schapen. Veel geluid 
van het verkeer was er altijd wel. En als je in de berm staat te 
boren zijn er ook wel toeterende automobilisten. Onze feloranje 
pakken kunnen voor enige afleiding zorgen, maar gelukkig 
is het nooit gevaarlijk geworden en zijn er geen ongelukken 
gebeurd.

Ben je verrast door de uitkomsten van het booronderzoek? 
Er is meer uitgekomen dan ik van tevoren gedacht had. Het 
A27-onderzoek heeft zowel landschappelijk als archeologisch 
mooie resultaten opgeleverd. Als je na het boren alle gegevens 
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A27 en meer getallen
De A27 loopt van Breda tot Almere en is 108 km lang. 
Hij gaat door 4 provincies en kent 5 grote bruggen. 
Tussen de knooppunten Hooipolder en Lunetten 
rijden 80.000-110.000 voertuigen per dag. Vanaf de 
jaren ‘80 zijn er structurele knelpunten tussen Breda 
en Utrecht. Sinds eind jaren ‘90 zijn oplossingen 
voor de A27 bestudeerd. Rijkswaterstaat gaat het 
47 km lange deel tussen Houten en Hooipolder als 
eerste verbreden. Op 10.000-en plekken is en wordt 
daarvoor onderzoek gedaan. In 2015 is voor het 
hele tracé archeologisch bureauonderzoek gedaan. 
In 2019 deed RAAP in opdracht van Arcadis een 
inventariserend veldonderzoek. Daarbij zijn 1545 
boringen gezet tot maximaal 4 meter -Mv. In 2020-
2021 zijn bij de kartering 383 boringen gezet en 
enkele proefsleuven gegraven. In 2022 beginnen de 
wegwerkzaamheden in het zuidelijke tracé tussen 
Everdingen en Hooipolder. In 2023 beginnen de 
wegwerkzaamheden in het zuidelijke tracé tussen 
Everdingen en Hooipolder. En eind 2023 starten 
de werkzaamheden op het noordelijke deel tussen 
Houten en Everdingen. Tussen 2028-2031 zal de 
verbreding gereed zijn.

Website: www.a27houtenhooipolder.nl

oude rivierlopen. In 2020 en 2021 hebben we daar karterend 
booronderzoek gedaan en bodemmonsters genomen. Zo 
zoomden we meer in op die plekken. De ruimte tussen de 
karterende boringen was kleiner en de diameter van de boringen 
groter.

Wat heeft het booronderzoek opgeleverd? 
We hebben meerdere zones in kaart gebracht waar 
bewoningssporen te verwachten zijn. Over het algemeen gaat 
het om prehistorische resten op een stroomgordel uit de periode 
van het neolithicum, van 5300 tot 2000 voor Christus. Duidelijke 
aanwijzingen voor menselijke activiteiten aan de oevers van oude 
rivieren. Een van de interessante archeologische vindplaatsen 
die het booronderzoek aantoonde ligt in Nieuwegein, niet ver 
van de locatie Het Klooster. Daar hebben we eerder skeletresten 
van een moeder en kind van zo’n 6000 jaar oud opgegraven. 
Onze nieuwe vindplaats ligt op diezelfde stroomgordel, maar dan 
iets verderop. In de boringen vonden we veel houtskool, een stuk 
vuursteen dat waarschijnlijk een fragment van een kling is, en 
ook gebroken kwarts wat wijst op het maken van aardewerk. Bij 
de verkenning zijn die vindplaatsen niet op te merken, want de 
boringen liggen dan veel verder uit elkaar en de boordiameter is 
veel kleiner. Tijdens de verkenning hebben we vooral geprobeerd 
de oeverzones van rivieren op te zoeken. Dat waren namelijk 
aantrekkelijke plekken voor mensen om te wonen. 

in een GIS stopt, komt het afgedekte pleistocene landschap in 
de vorm van een hoogtemodel weer tevoorschijn. We hebben 
zowel in het afgedekte pleistocene landschap als op verschillende 
stroomgordels in het rivierengebied vindplaatsen aangetoond. 
Wat ik me na een booronderzoek eigenlijk altijd afvraag is 
in hoeverre de resultaten overeenkomen met wat er wordt 
aangetroffen als er vervolgens een sleuf wordt gegraven. Valt 
het tegen of worden de verwachtingen zelfs overtroffen? Wat ik 
bijzonder vind, is dat vindplaatsen nog zo intact vlak naast de 
snelweg kunnen liggen. Je bent geneigd te denken dat de aanleg 
van de weg in de vorige eeuw heel wat verstoring veroorzaakte. 
Het is immers een groot bouwwerk. Toch is niet alles verstoord. 
Zo hadden we nabij Geertruidenberg na de verkenning een sterk 
vermoeden dat daar een vindplaats uit de steentijd lag. Dat was 
midden in een lus van een afrit waar nu een onopvallend bosje 
staat. Een plek waar echt nooit iemand komt. Daar zaten hele 
mooie podzolbodems in het dekzand, afgedekt door veen en 
een overstromingspakket. Uit de monsters die we tijdens het 
karterende booronderzoek hebben genomen kwamen resten 
vuursteen, verbrande hazelnootdoppen, fragmenten gebroken 
kwarts en veel houtskool. Allemaal aanwijzingen voor bewoning in 
de prehistorie, heel gaaf! Als automobilist heb je daar geen idee 
van als je erlangs rijdt.

Projectleider RAAP: Hans Leuvering 
T 071-5768118 | E h.leuvering@raap.nl

Hans Leuvering tijdens het booronderzoek.

Boorprofiel van het afgedekt pleistoceen 
landschap met het archeologisch niveau in 
Geertruidenberg.

Hoogtemodel van het pleistoceen landschap bij 
Geertruidenberg met archeologische indicatoren.

http://www.a27houtenhooipolder.nl/
mailto:h.leuvering%40raap.nl?subject=


Verloren in begraven 
straatlagen in Torhout 

Nele Vanholme, archeoloog bij RAAP België, staat 
sinds september 2021 vrijwel wekelijks op of rond 
de Markt in Torhout. “Het hele rioleringsnet wordt 
vervangen en er komt onder andere meer groen op en 
rond het plein. We zullen er een jaar zoet mee zijn om 
alle graafwerken voorafgaand te onderzoeken”, licht ze 
toe. Het archeologisch onderzoek gebeurt gefaseerd en 
een groot deel is ondertussen al uitgevoerd. Vanholme: 
“Op één locatie hebben we resten aangetroffen van erg 
opmerkelijke, maar tegelijk ook alledaagse gebeurtenissen 
in de middeleeuwse stad.” Ze doelt op vondsten in en van 
een middeleeuwse straat. Onder een van de pleintjes rond 
de Markt, op een diepte van ongeveer 1 meter, zijn resten 
van een 13e-eeuwse straat opgegraven. 

De middeleeuwse wegverharding is een wirwar van kleine veldstenen 
van Paniseliaanse zandsteen. Het zandsteen is in de omgeving 
ontgonnen. Houten balken houden de veldstenen op hun plaats. De 
balken zijn goed bewaard gebleven en worden door ingeheide paaltjes 
zelf op hun plaats gehouden. Vanholme: “Op die manier konden de 
stenen niet wegglijden in de greppel die de weg flankeerde.” Het 
stukje wegdek is vrij goed bewaard gebleven. Voor andere plekken 
zijn er ook aanwijzingen dat de weg in een latere periode op dezelfde 
wijze was opgebouwd. 

Zuigend slijk
Op het middeleeuwse wegdek lag een donkere, sterk humeuze 
laag. Die zorgde ervoor dat de vondsten daaronder goed 
bewaard bleven. Tijdens het vrij leggen van het wegdek 
troffen de archeologen diverse schoenonderdelen en 
opvallend veel schoenzolen aan: grote en kleine 
maten, van volwassenen en kinderen. Vanholme: 
“We veronderstellen dat de middeleeuwse weg er 
vaak erg modderachtig bij lag. Hoe ‘vettig’ de 
organische laag na zware regen kan zijn, hebben 
we zelf aan den lijve ondervonden. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat passanten hierin 
vroeger hun schoenen verloren! Ook lastdieren 
raakten in het slijk vastgezogen. Op een andere locatie hebben we 
namelijk bij gelijksoortige wegverhardingen hoefijzers gevonden.” 

Naast de vele schoenen zijn diverse alledaagse voorwerpen in het 
oude wegdek gevonden. Onder meer een stuk touw en enkele kleine 
middeleeuwse munten, rekenpenningen, messen, gespjes en een 
verguld ruiterspoor.

Ophoging en uitgraving
In andere opgegraven zones rond de Markt vonden de archeologen 
eveneens aanwijzingen voor middeleeuwse straten met een verhard 
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wegdek. Zo wijst de opbouw van de pakketten in de Zuidstraat 
op minstens vier fases, waarbij de straat telkens voorzien was 
van veldstenen. De eerste fase was een dikke organische laag 
met takken en ander natuurlijk materiaal, met daarop de eerste 
veldstenen straat. Steeds zaten er dikke organische pakketten 
tussen de wegverhardingen. De lagen lijken niet gestaag dikker 
te zijn gegroeid, maar eerder in één keer te zijn aangebracht. 
Wellicht om het wegdek op te hogen. De stenen zijn in verschillende 
patronen gelegd, zoals het visgraatmotief. Verder lag aan beide 
zijden van de weg een greppel die verschillende keren opnieuw is 
uitgegraven.

De markt van Torhout ligt op het hoogste punt in het landschap. 
Mogelijk kampten de bewoners vaak met het uitspoelen van 
grond tijdens nattere periodes. Zo kunnen holle wegen ontstaan. 
Vanholme: “Dat ze daarom zo nu en dan de straten, inclusief de 
markt, ophoogden is begrijpelijk. Het wegdek werd dan vernieuwd 
en de grachten uitgekuist. Ook een ‘stadskernvernieuwing’ als het 
ware, maar dan een middeleeuwse. En daarvan vinden wij nu de 
verloren voorwerpen op het oude wegdek terug.”

Projectleider RAAP: Nele Vanholme
T +32 468-345249 | E n.vanholme@raap.be  

Het stadscentrum van Torhout, een van de oudste 
steden in West-Vlaanderen, ondergaat een ware 
metamorfose. De naam van het project zegt het al: 
‘stadskernvernieuwing’. De Markt en de omliggende 
straten worden met graafmachines grondig 
aangepakt om het centrum tot een aangename en 
verkeersveilige plek om te toveren. RAAP België doet 
er voorafgaand onderzoek voor het stadsbestuur en 
dat leverde al opmerkelijke vondsten op.

Video van de opgraving: 
https://www.youtube.com/watch?v=e1ILH54W06A&t=1s

3D-model middeleeuws wegdek1:
https://sketchfab.com/3d-models/middeleeuwse-weg-
torhout-zuidstraat-8cc797c7785249f3aafb286cbd4e5f5b

3D-model middeleeuws wegdek2:
https://sketchfab.com/3d-models/torhout-markt-
middeleeuwse-weg-4d104d1cf493406c854ac270da996863

Archeoloog Nele Vanholme.

Opgraving van een middeleeuws 
wegdek met kleine veldkeien.

Zicht op het middeleeuwse
 wegdek, foto: P. Bultinck.

Registratie van de opgraving in de 
Zuidstraat.

Het wegdek en de balk zichtbaar in het 
archeologisch vlak.

Opgraving op de Markt, 
foto: D. Bocquez.

De opgraving in Torhout
Over het middeleeuwse Torhout is nog maar weinig bekend. De 
stadskernvernieuwing biedt archeologen de kans om in de bodem 
te kijken en meer inzicht te krijgen in het verre verleden van de 
stad. In februari 2021 startte het archeologisch vooronderzoek 
en in september ging de opgraving van start. Dat leverde al 
veel vondsten en sporen op: enkele uit de Romeinse tijd en vele 
uit de periode van 13e tot in de 19e eeuw. Het gaat om muren, 
funderingen, paalsporen, kuilen en vooral veel aardewerkscherven 
van kookgerei. In het najaar 2022 zal het veldwerk klaar zijn en 
volgt de rapportage.

mailto:n.vanholme%40raap.be?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=e1ILH54W06A&t=1s
https://sketchfab.com/3d-models/middeleeuwse-weg-torhout-zuidstraat-8cc797c7785249f3aafb286cbd4e5f5b
https://sketchfab.com/3d-models/middeleeuwse-weg-torhout-zuidstraat-8cc797c7785249f3aafb286cbd4e5f5b
https://sketchfab.com/3d-models/torhout-markt-middeleeuwse-weg-4d104d1cf493406c854ac270da996863
https://sketchfab.com/3d-models/torhout-markt-middeleeuwse-weg-4d104d1cf493406c854ac270da996863


1807 Kronehoef
In 1807 komt de hoeve in het bezit van de ‘Kroon’ 
van Holland. Lodewijk Napoleon was toen net 
Koning van Holland. Vanaf die tijd raakt de naam 
‘Kronehoef’ in gebruik. Zowel op de kadasterkaart 
van 1832 als op kaarten van rond 1900 is op dezelfde 
plaats bebouwing te zien: de voorganger van de 
Kronehoef die in 1883 afbrandt. De hoeve ligt dan 
in het plangebied. De eigenaar, Catharina Donkers, 
laat de Kronehoef direct na de brand herbouwen. 
Slechts een klein deel van de boerderij staat dan 
op de oude fundamenten. De nieuwe boerderij 
is - net als de voorganger - een langgevelboerderij 
van circa 10x30 meter groot. Het woongedeelte 
heeft vier vertrekken: de heerd, de woonkamer, 
de opkamer en de geut (spoelkeuken). Daarachter 
ligt het bedrijfsdeel met de potstal voor het vee. 
Begin 20e eeuw is de verouderde stal vervangen 
door de modernere Hollandse- of grupstal. Ook het 
woongedeelte verandert: de heerd wordt kleiner en 
de geut wordt de keuken. Deze periode is het beste 
vertegenwoordigd in de opgraving: het gaat dan 
om de oude fundamenten van de Kronehoef en veel 
scherven eenvoudig gebruiksaardewerk uit de regio 
of het Rijnland. 

Afgelopen jaar werd ‘Kronehoef’ gesloopt, 
een boerderij in de gelijknamige 
Eindhovense wijk Kronehoef.  
De intrigerende geschiedenis van 
deze locatie met ‘koninklijke roots’ is 
met archeologisch en bouwhistorisch 
onderzoek ontrafeld.

De druk op de grond in de stad Eindhoven is 
groot en uitbreidingen zijn hoognodig. De 
historische boerderij Kronehoef, die begin 
2021 nog aan de Kronehoefstraat in de wijk 
Woensel stond, kon daarom niet behouden 
blijven. Het terrein is wel grondig onderzocht 
om zoveel mogelijk wetenschappelijke 
informatie te documenteren. RAAP begeleidde 
de sloop en voerde een opgraving uit in 
opdracht van OMEGA projectontwikkeling 
BV. De grondsporen en vondsten vormden 
bij elkaar genoeg ‘smoking guns’ om met 
historische bronnen erbij de geschiedenis 
van een van de laatste stadsboerderijen van 
Eindhoven te reconstrueren.

Projectleider RAAP: Xavier van Dijk
T 0495-513555 | E x.van.dijk@raap.nl   
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1378 Ten Gruythuze
De wijk ‘Kronehoef’ verwijst naar een hoeve die volgens de oudste vermelding dateert uit 1378: 
het goed Ten Gruythuze. Vanaf eind 14e eeuw is dat het bezit van de heren van Cranendonk en 
Eindhoven. Het is de plaats waar grondcijnzen aan de rentmeester worden betaald. 
De oudste opgegraven sporen zijn van kleine bijgebouwen (schuren en een stal) van een erf uit 
het tweede kwart van de 14e eeuw: vermoedelijk het erf van Ten Gruythuze. Het hoofdgebouw 
lag zuidelijker, buiten het plangebied, onder de huizen en garages achter de Kronehoefstraat, 
en is niet opgegraven. Naast veel kuilen en greppels, is ook baksteen en mortel gevonden. 
Zo vroeg al met baksteen bouwen was niet voor iedereen weggelegd. Het is een luxe die 

verband kan houden met het huis van de heren van Cranendonk: 
een noviteit die bijdroeg aan een voorname uitstraling. Scherven 
van (melk)kommen en een mestgreppel wijzen op veeteelt. Verder 
is een spinklosje en een stuk maalsteen opgegraven, indicaties voor 
de productie van wol, maar ook voor huishoudelijke activiteiten. 
Bijzonder is een stuk van een 14e-eeuwse keramieken veldfles uit het 
Rijnland: zeker geen alledaags voorwerp.

2021 
De historische boerderij Kronehoef aan de Kronehoefstraat 
62 wordt in 2021 gesloopt, evenals een voormalige school/
kinderdagverblijf op het terrein. Het is een van de laatste 
stadsboerderijen van Eindhoven en de gemeente laat het te 
ontwikkelen terrein intensief onderzoeken. Eerder onderzoek 
leverde al sporen op vanaf het einde van de 12e eeuw. Als vervolg 
vindt een bouwhistorisch onderzoek plaats en archeologen 
begeleiden de sloop van de funderingen en voeren een 
opgraving uit. Direct na de opgraving start de bouw van nieuwe 
appartementen op het terrein.

1551 Grote Prinsehoeve
De bezittingen van de heren van Cranendonk en Eindhoven komen in 1551 in 
handen van het huis van Oranje. Anna van Egmond, vrouwe van Cranendonk en 
Eindhoven, trouwt dan namelijk met Willem van Oranje. Vanaf die tijd heet het 
Gruythuze ook wel ‘Grote Prinsehoeve’. De oudste plattegrond die we daarvoor 
kunnen raadplegen is de kaart van Jacob van Deventer uit 1560. Daarop is 
bebouwing te zien ten noorden van de voorloper van de huidige Kronehoefstraat.
In deze tijd is het plangebied mogelijk als achtererf van het goed Ten Gruythuze in 
gebruik. Van de vele opgegraven grondsporen dateert één greppel uit de 17e of 16e 
eeuw. Deze sluit aan op de (latere) ‘gracht’ van de Kronehoef, die te zien is op het 
minuutplan uit 1832. De aangetroffen kuilen kunnen waterkuilen zijn die hoorden 
bij de Grote Prinsehoeve. Een opmerkelijke vondst uit de 15e-16e eeuw is de scherf 
van een vetvanger, die vet van wildgebraad opving: typisch voor in de rijkere 
keuken van de elite. 

1701 Koningshoeve
In 1701 duikt de naam ‘Koningshoeve’ op. Die naam verwijst 
naar het feit dat de eigenaar, stadhouder prins Willem III van 
Oranje, ook koning van Engeland is. Waarschijnlijk woont 
er een pachter op de hoeve en verblijft Willem van Oranje 
er hoogstens op doorreis. De datering van de opgegraven 
greppels en het ontbreken van sporen zoals waterputten wijzen 
erop dat het plangebied in de 18e eeuw wel degelijk deel van 
een erf uitmaakt, maar de Koningshoeve zelf viel net buiten 
het opgegraven terrein. 

20e eeuw 
In 1922 wordt de Kronehoef verkocht aan de Vereniging van 
Fraters in Tilburg. De hoeve is mogelijk hun pachtboerderij. 
Op de naastgelegen grond bouwen de fraters een klooster, 
jongensschool en meisjesschool. Na de Tweede Wereldoorlog 
komt rond de Kronehoef steeds meer bebouwing. Het landschap 
verstedelijkt. Als de Kronehoef in 1985 wordt verkocht, is vrijwel 
al het land eromheen woongebied. Het gebouw heeft alleen 
nog een woonfunctie. Er volgt een verbouwing in 1987 die het 
voormalige bedrijfsgedeelte in woonvertrekken opdeelt. Weinig 
oude kenmerken blijven bewaard. Er komt een garage in, de 
oude heerd wordt grotendeels gesloopt en het laat 19e-eeuwse 
exterieur krijgt een historiserend 18e-eeuws uiterlijk. Blijkbaar 
wordt het historisch karakter van de hoeve toch gewaardeerd.
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Kronehoef en de kroon
Eindhovens laatste stadsboerderij

Situatie tweede kwart 
14e eeuw.

Opgegraven sporen van het erf van de opgraving.

Een stuk van een dergelijke 14e-eeuwse veldfles is opgegraven.

Kronehoef op achtereenvolgens de minuutplan uit circa 1830, de situatie op het erf in 1859 en rond 1900.

Detail kaart Jacob van 
Deventer (omstreeks 
1560): omcirkeld de 

vermoedelijke locatie 
van de Kronehoef. 

Rechtsboven de 
dorpskern van Woensel.

Voorbeeld complete vetvanger 1450-
1550 (Bron Erfgoed Alkmaar).

Impressie van de 
gesloopte boerderij 

(Zweers, 2010).

Begeleiding van de saneringswerkzaamheden.

Fragment van 
een vetvanger 
uit de 15e/16e 
eeuw.
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Traineeship prospectief onderzoek

In mei 2022 start RAAP met een traineeship prospectief 
onderzoek. Als dit magazine uitkomt, is de selectie van de 
kandidaten waarschijnlijk afgerond. Het traineeship biedt 
net afgestudeerde aardwetenschappers en archeologen een 
mooie kans op een boeiende baan in de archeologie.

Gravend onderzoek heeft bij RAAP al jaren de overhand, maar de 
roots liggen in het prospectief onderzoek: met de boor de bodem 
afspeuren op archeologische resten. Boren doet RAAP nog steeds 
want het is een beproefde en snelle methode van archeologisch 
vooronderzoek. Het is ook specialistisch werk en goede 
medewerkers vinden is niet eenvoudig. Drie jaar geleden startte 
RAAP voor het eerst met een traineeship prospectief onderzoek. 
Vier net-afgestudeerde trainees volgden twee jaar lang een 
speciaal opleidingsprogramma en deden direct werkervaring in 
het veld op. Het was een groot succes dat vier enthousiaste en 
leergierige prospectoren opleverde. Inmiddels zijn zij gepokt en 
gemazeld en kennen ze de fijne kneepjes van het booronderzoek. 
Maar de vraag naar goede projectleiders prospectief onderzoek 
blijft. Vandaar dat het traineehip op herhaling gaat. Dit voorjaar 
is weer een nieuwe lichting booronderzoekers-in-spe in het veld 
te vinden.

Project EARTHWORK verbindt verleden, 
heden en toekomst 

Met dijken, terpen en plaggendekken pasten 
bewoners in het verleden het landschap aan om hun 
leefomstandigheden te verbeteren. Deze aardwerken zijn 
nog steeds van invloed op het landschap, maar wanneer 
ze zijn ontstaan weten we vaak niet. Om daarachter te 
komen is het project EARTHWORK gestart. De Universiteit 
Wageningen werkt hiervoor samen met gemeenten, musea 
en bedrijven, waaronder RAAP.  

  
Het EARTHWORK-project richt zich op zes typen aardwerken: 
dijken, woerden, terpen/wierden, plaggendekken, stuifwallen 
en prehistorische raatakkers. Deze door mensen gemaakte 
landschapselementen komen nog steeds in ons landschap voor. 
Toch is het enorm lastig om te achterhalen wanneer ze precies 
gemaakt en in gebruik genomen zijn. Daarvoor ontbreken 
de juiste technieken. In de toekomst hopen de onderzoekers 
via luminescentiebepalingen beter te kunnen achterhalen 
wanneer en waarom mensen overstapten op nieuwe vormen van 
landinrichting. Met luminescentie is tegenwoordig per zandkorrel 
te bepalen wanneer die voor het laatst aan licht is blootgesteld. 
Korrel voor korrel komt daar een leeftijdsverdeling uit en via 
slimme statistische methoden is daaruit af te lezen wanneer het 
aardwerk is aangelegd.   
De samenwerking tussen de diverse partijen zorgt voor 
kruisbestuiving. RAAP draagt bijvoorbeeld geschikte objecten 
aan voor luminescentie-onderzoek zoals dijken, landweren 
en Celtic fields. De resultaten van het project worden met 
het publiek gedeeld om mensen bewust te maken van de 
geschiedenis van het landschap. Net als vroeger passen we nog 
steeds onze leefomgeving aan en bepalen we met elkaar het 
landschap van de toekomst.   

https://www.wur.nl/nl/nieuws/Project-EARTHWORK-
verbindt-verleden-heden-en-toekomst.htm
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