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Het hout van Helle

Wie onderzoek doet, die vindt wat:
RAAP-projectleider Helle Molthof
over haar vondst.

Wat is het voor voorwerp?
Het is een hak of pootstok waarmee je een geultje in de grond
trekt om bijvoorbeeld zaden te planten, maar het kan ook
een bijlschacht zijn, waarvan de bijl zelf dan helaas weg is.
Die voorwerpen lijken op elkaar qua vorm en grootte. Het is
gemaakt van een eikenhouten tak met een zijtak en het is
2000 tot 3000 jaar oud.

Hoe zeldzaam is de vondst? Ik heb niet eerder zoiets
gevonden maar ken ze uit literatuur en musea. Het komt
zelden voor dat zulke oude, houten voorwerpen zo gaaf
bewaard blijven, want hout rot meestal snel weg. Deze is
prachtig geconserveerd door het grondwater in het duinzand.
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Eerste archeologisch onderzoek in ons land naar
Wat maakt deze vondst voor jou bijzonder? In alle eenvoud vind
ik het een heel mooi voorwerp. Duizenden jaren is hij in de bodem
bewaard gebleven maar hij zou gisteren gemaakt kunnen zijn. Je
kunt je nog zo voorstellen dat iemand voor de boerderij zat, met een
beiteltje of een mes die tak te bewerken.
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Op www.raap.nl/magazine vindt u alle
links uit dit nummer met de laatste
informatie handig bij elkaar.
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et gaat weer wat beter met de economie. De
meeste indicaties geven het beeld dat de
economische crisis nu echt tot het verleden
behoort. Zelfs de overheidsfinanciën laten weer enkele
meevallers zien. De stemming zit er dus goed in.
Maar betekent dat, dat alles in de archeologische branche
binnenkort weer back to normal is? Ik heb de nodige
twijfels. Een korte terugblik.
‘Het jaar 2010 belooft een bijzonder jaar te worden’
schreef ik eind 2009 op deze plaats. Archeologen
hielden de adem in en wachtten gespannen af of de
economische crisis ook in hun branche zou losbreken.
Natuurlijk gebeurde dat, kunnen we achteraf constateren.
De archeologie volgde gewoon het stramien dat we
kennen van de ingenieursbureaus en bouwbedrijven.
De archeologie is weliswaar postcyclisch, maar als de
crisis maar lang genoeg duurt tuimel je er vanzelf in. En
zo geschiedde. De omzet in de archeologische branche
daalde van circa 45 naar 25 miljoen per jaar, en er brak
een hevige concurrentiestrijd uit tussen de bedrijven. De
tarieven daalden sterk, enkele bedrijven gingen failliet
en zeker een kwart van de archeologen verloor in de jaren
2010 - 2013 hun baan. Een deel daarvan keerde terug
als zzp’er. De archeologie heeft door de economische
depressie dus een zware klap gekregen en komt die pas
te boven als de bouwactiviteiten in Nederland weer op
het oude niveau terugkomen. Let u vooral op het woordje
‘als’. Gebeurt dat niet, dan gaat de archeologische
branche nog zware jaren tegemoet. Maar eerlijk is
eerlijk, voor de klant zijn de boringen, proefsleuven en
opgravingen, er beslist niet duurder op geworden.
‘En ……. hoe gaat het met RAAP?’, is een vraag die ik de
laatste jaren regelmatig heb moeten beantwoorden. Ik zal
er niet omheen draaien. Ook wij zagen de omzet krimpen
en moesten de buikriem fors aanhalen. En nog steeds zijn
we niet gerust op het lage prijspeil in onze branche. Back
to normal is dus voorlopig nog niet aan de orde. Toch is
het ons gelukt om alle crisisjaren zwarte cijfers te blijven
schrijven, waardoor onze financiële positie alleen maar
sterker is geworden. We zijn ook blij dat we tijdens de
crisis vrijwel alle medewerkers in dienst konden houden,
waardoor RAAP nog steeds rond de 100 medewerkers telt.
Hoe dat komt? Misschien is het de kwaliteit van ons werk
die nog steeds gewaardeerd wordt, het enthousiasme
van de medewerkers, het alerte toezicht van de RvC, of
onze aanwezigheid in alle regio’s van Nederland, of ...?
Allemaal ‘misschiens’ dus. Maar wat ik zeker weet is dat de
loyaliteit van onze klanten - u dus - de doorslaggevende
factor is geweest. U heeft ons door de economische crisis
heen geholpen. Bedankt daarvoor!

COLUMN

Waar en wanneer heb je het gevonden?
Tijdens een opgraving bij het provinciehuis in
Haarlem vorig jaar. We vonden daar in het duinzand
plaggenwaterputten en ploegkrassen uit de IJzertijd
(circa 800 v.Chr. tot 0), dus sporen van een boerenerf.
En in een van de kuilen lag dit voorwerp.

Wat ging er door je heen toen je het voor het eerst
zag? In eerste instantie niet zoveel. Er lagen meer
takken in de kuil, maar door de vorm dacht ik wel:
hier is iets mee, laten we het maar meenemen. Ik
heb het laten schoonmaken en onderzoeken. Daarna
was ik stomverbaasd dat het er zo gaaf uitziet, de
bewerkingssporen zijn heel fijn.

BEDANKT

Marten Verbruggen
directeur RAAP Archeologisch
Adviesbureau
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Archeologie
in Lent:
onderdeel
van een
logistieke
uitdaging
Een bouwterrein van
375 voetbalvelden bij
elkaar is niet alleen voor
archeologen uitzonderlijk
groot. André Buijs, hoofd
omgevingsmanagement
van bouwcombinatie i-Lent,
heeft er een dagtaak aan
om alle noodzakelijke
voorbereidende
veldwerkzaamheden voor
Ruimte voor de WaalNijmegen, een van de
grootste infrastructurele
projecten in Nederland,
goed op elkaar af te
stemmen. Ook archeologisch
onderzoek hoort daarbij.
Hoe gaat dat?

Ruimte voor de Waal
Door het veranderende klimaat krijgen onze rivieren steeds meer water te verwerken.
Om overstromingen te voorkomen, treft het Rijk maatregelen met het programma
Ruimte voor de Rivier. Op ruim 30 plaatsen krijgen de rivieren meer ruimte, en
Ruimte voor de Waal Nijmegen is één van die maatregelen. De Waal maakt bij
Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier, waardoor de rivier bij hoogwater
kan overstromen. Om de bewoners te beschermen tegen het water, wordt de dijk
bij Nijmegen-Lent 350 meter landinwaarts verlegd. Zo komt er ruimte voor een
nevengeul voor de Waal die bij hoogwater extra capaciteit voor de waterafvoer biedt.
Hierdoor ontstaat een langgerekt eiland in de Waal dat ingericht wordt als rivierpark.
De combinatie i-Lent, bestaande uit Dura Vermeer en Ploegam, voert het project uit.
De gemeente Nijmegen is opdrachtgever namens het Rijk.

H
André Buijs,
hoofd omgevingsmanagement i-Lent

Een gekrioel van graafmachines, af en aan rijdende zandauto’s,
een landschap op de schop: het is de dagelijkse biotoop van de
mensen die in Lent het project Ruimte voor de Waal uitvoeren.
Een uitzonderlijk groot Grond-, Weg- en Waterbouwproject
dat overstromingen van de rivier moet voorkomen. Als
omgevingsmanager van aannemerscombinatie i-Lent zorgt
André Buijs er met zijn team voor dat alle werkzaamheden zo
efficiënt mogelijk verlopen en gestart kan worden met de bouw.
Daar zit een deel conditionering bij, en hij heeft te maken
met alle aspecten: niet gesprongen explosieven, kabels en
leidingen, ecologie, verkeersmanagement, bouwcommunicatie,
bodemsaneringen en ook archeologie. André Buijs is er trots
op dat i-Lent dit project mag uitvoeren: “Het is mooi om mee
te maken, zoveel disciplines bij elkaar die er voor zorgen dat
er iets moois ontstaat.” Een groot deel van de dag besteedt
hij aan communicatie, aan overleg, afstemmen, mailverkeer,
oplossingen zoeken. Maar hij is ook buiten te vinden om te zien
hoe het werk ervoor staat. Eind 2015 moet de waterveiligheid
gerealiseerd zijn en tot half 2016 kan i-Lent werken aan de
afronding van het project.

oe lukt het om in dit enorme
infrastructurele project ook
archeologisch onderzoek goed in te passen?
“Dat is een inhoudelijke uitdaging. Het gaat om
verschillende vormen van archeologie: je hebt
actieve en passieve begeleiding en opgraving.
En het gaat ook om omvang, er zijn zo’n 15
zones waar archeologisch onderzoek nodig
is. Soms is dat hectisch en moet er meteen
achter de opgraving aan gebouwd worden,
een kwestie van planning en bouwlogistiek.
Het is dus complex qua omvang en inplannen
en op verschillende manieren hou je daar in
het werk rekening mee. Er zijn bijvoorbeeld
ook bodemsaneringen en dat zit geregeld op
locaties waar ook archeologie zit. Het werk
moet dan wel veilig zijn natuurlijk, bom- en
granaatvrij. Juist die complexiteit, die puzzel
met specialisten om samen tot een goede en
optimale uitvoering te komen, vind ik leuk.
Daar haal ik voldoening uit, zeker als ook de
omgeving content met het resultaat is.”

W

aarom is RAAP gekozen als uitvoerder
van het archeologisch onderzoek?
“Omdat RAAP een groot, solide bureau is dat
zo’n complex project aan kan. En RAAP heeft
ervaring in dit gebied. Hun netwerk kunnen we
goed gebruiken en hebben we ook nodig om
alles voor elkaar te krijgen.”

D

e resultaten van archeologisch onderzoek zijn niet 100%
voorspelbaar en dat kan gevolgen hebben voor de planning.
Hoe los je dat op?
“Je moet het goed inplannen en RAAP meteen bij verschuivingen in
de planning betrekken. We bekijken dan ook of het civieltechnisch
werk naar voren of achteren geschoven kan worden. Als dat namelijk
uitloopt, dan verschuift ook het archeologisch onderzoek. Soms houden
we lean-sessies, als het werk erom vraagt. Dat gebeurt frequent in
het civiele werk, maar nu ook met archeologie erbij. We passen de
detailplanning dan op dagniveau aan en zoeken naar de optimale
manier om het werk uit te voeren.”

H

oe verloopt de samenwerking met RAAP?
“We hadden er op ingezet dat RAAP deze klus aan kan en ik ben
content met de manier waarop RAAP het uitvoert. Ze weten zelf de weg
te vinden, zonder dat ik daar steeds achteraan moet lopen. We hebben
ook geen vertraging opgelopen door het archeologisch onderzoek. Er is
altijd wel een oplossing voor gevonden, zoals onlangs nog toen we een
niet voorziene sanering hadden. Dan probeer ik de mensen van RAAP in
andere zone te laten werken.”

Z

ijn er zaken waarvan u als opdrachtgever van archeologisch
onderzoek zegt dat het anders geregeld zou moeten worden
in Nederland?
“Op zich kunnen wij goed werken met de processen en afspraken zoals
die nu in Nederland bestaan. Het aan de voorkant voorkomen van
onzekerheden en onduidelijkheden zou een verbetering kunnen zijn,
want dat is lastig in te plannen en af te prijzen. Hoe meer zekerheid
over de omvang van het onderzoek vooraf, hoe beter. Daar valt
misschien nog winst te halen.”
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Hoe een
Romeinse
goudschat
gevonden
werd

Archeologie
in Lent:
vervolg

De complete goudschat: 12
gouden munten (solidi), een
gouden ring, een zilverbaar
en 9 stukken verknipt en
verbogen zilver afkomstig van
diverse stukken laat-Romeins
vaatwerk (foto: Restaura).

Een reconstructie

Archeologisch onderzoek in Lent
Niet één maar drie teams archeologen tegelijk
doen voor i-Lent het bodemonderzoek. Erik
Verhelst, senior projectleider bij RAAP OostNederland, zit met zijn kantoor midden in het
werkgebied: “We zijn helemaal opgenomen in
het werkproces van i-Lent en moesten nieuwe
procedures schrijven die aansluiten op hun
Erik Verhelst
werkwijze. i-Lent neemt archeologie serieus,
daarom zit het er goed in. Er is regelmatig overleg en als de planning
schuift, of snel extra mensen nodig zijn, dan zijn we zo flexibel dat
we collega’s van andere regiovestigingen kunnen inzetten. Het
verschil met reguliere RAAP-projecten is vooral dat je een langdurige
verbintenis aangaat met een grote partij. Het is geen hit and run,
maar we werken jaren samen met één grote opdrachtgever. Het geeft
bovendien een hoop voldoening om samen met een professionele
opdrachtgever als i-Lent te werken aan de realisatie van zo’n
veelomvattend plan. Ik ben trots dat RAAP onderdeel van hun
organisatie mag uitmaken.”

is wel twee meter doorsnee en een halve tot een
meter diep.” De archeologen zijn bezig met de
afronding van de opgraving van een middeleeuwse
nederzetting. Het is een deel van de historische
dorpskern van Lent, een 200 meter lang en 35 meter
breed gedeelte van een dubbel bewoningslint.
“De ligging van de nederzetting is landschappelijk
bepaald, op een hoge natuurlijke rug. Haaks
daarop stonden boerderijen met een bootvormige
plattegrond. We vermoeden dat er tussen de 11e en
15e eeuw mensen woonden, maar mogelijk ook al
in de eeuw daarvoor. Eerder vonden we resten van
Knodsenburg, een fort uit de Tachtigjarige Oorlog.
Het grootste deel van het werk is daar gedaan,
alleen het deel tussen de grachten moeten we nog
onderzoeken. En we hebben ook het 12e eeuwse
kasteel van Lent deels uitgegraven. Daarbij kwamen
fraaie natuurstenen funderingen tevoorschijn.”

Opgraven en begeleiden

Verderop in het vijf bij een halve kilometer grote
plangebied graven archeologen een prehistorisch
landschap op, terwijl een ander team sporen uit de
Romeinse tijd onderzoekt. Tot voorjaar 2015 zijn de
archeologen van RAAP ergens in de 15 deelzones in
Lent aan de slag.

Lent is geen onbekend gebied voor RAAP, want de archeologen deden
er in opdracht van de gemeente Nijmegen veel booronderzoek voor
de Waalsprong-projecten en eind 2011 een groot aantal proefsleuven.
Nu gaat het om opgraven en begeleiding. Verhelst: “We hebben een
hoge vondstdichtheid en veel diepe sporen. De gemiddelde paalkuil

Projectleider Erik Verhelst
T 0575-567876 | E e.verhelst@raap.nl

Project: www.ruimtevoordewaal.nl

Begin 5e eeuw: Vandalen, Alanen en Sueven vallen ons land
binnen. Er heerst politieke en militaire chaos en Constantijn
III, keizer sinds 408, heeft de grootste moeite de Romeinse
Rijngrens te verdedigen tegen Germaanse indringers. Hij
probeert de Germanen voor zich te winnen en koopt hun
militaire steun met geld en - bij gebrek daaraan - in stukken
gehakte kostbare zilveren schalen.
411: Door de moord op keizer Constantijn III zien de Germanen,
die op zijn hand zijn, hun onheil naderen.
Kort na 411: Een Germaanse officier in Romeinse dienst
begraaft de diplomatieke geschenken, uit loyaliteit van de
Romeinen gekregen, op een onbewoonde en drassige plek in
Echt. Zo stelt hij zijn bezit veilig en stemt hij wellicht de goden
gunstig.
1990: Op een stuk land in Echt vindt de schoonvader van de
huidige grondeigenaar bij het schoffelen twee gouden munten.
Een daarvan verliest hij en vindt hij niet meer terug, de andere
bewaart hij thuis.
Januari 2014: Op zijn land in Echt test de grondeigenaar
samen met zijn neefje diens metaaldetector op de eerdere
vondstlocatie. Ze vinden 5 gouden munten en melden dit
aan een amateurarcheoloog die vervolgens Jan Roymans,
projectleider bij RAAP, waarschuwt.

Februari 2014: Jan Roymans graaft met enkele
amateurarcheologen een klein proefputje. In een kuiltje
vinden ze 5 munten, een gouden ring en stukken van verknipte
zilveren schalen. Jan licht zijn broer Nico Roymans in,
hoogleraar aan de Vrije Universiteit en bezig met onderzoek
naar de Laat-Romeinse tijd.
Maart 2014: Archeologen van de VU, RAAP en
amateurarcheologen graven een vlak van 60x15 meter op: een
verkennende opgraving om eventuele nog niet ontdekte delen
van de schat te onderzoeken en te bergen en om de context
van de schatvondst te bepalen. Is het een nederzettingsterrein
of wellicht een (openlucht)heiligdom? Bodemsporen vinden de
onderzoekers niet, wel een fragment van een zilveren schaal.
Ze reinigen en bestuderen de voorwerpen. De jongste munten
blijken geslagen onder Constantijn III (408-411) en vertonen
geen gebruikssporen.
25 april 2014: Op een persconferentie in het Limburgs
Museum in Venlo presenteren de archeologen de eerste goed
gedocumenteerde en complete laat-Romeinse goudschat van
Nederland. Een bewijs van de ultieme poging van de Romeinen
om de ondergang van hun gezag te keren.
Herfst 2014: De plek van de schat ligt langs het Pieterpad en
op initiatief van de heemkundekring, de gemeente en RAAP
komt daar een kunstwerk.
Meer weten over de historische context van de Romeinse
goudschat uit Echt? Check onze website: www.raap.nl/
pages/RAAPnieuws_romeinse_goudschat_Echt.html
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Parkeren
in een
beekdalprofiel

Grote ontwikkelingen in binnensteden zijn complexe en
risicovolle ondernemingen, zeker als er archeologisch
onderzoek nodig is. Dat het ook gesmeerd kan lopen,
bewees RAAP met een groot archeologisch onderzoek voor
de toekomstige Ligne-parking in Sittard.

De angst van ontwikkelaars zit hem vooral in de slecht in
te schatten aard en omvang van archeologische resten,
weet RAAP-projectleider Gerard Tichelman. “Dat kan bij
grote ontwikkelingen in binnensteden flinke risico’s met
zich meebrengen, vertraging en extra kosten, maar dat
hoeft niet. Het gaat erom dat je vooraf een goede strategie
afspreekt. Dat blijkt wel uit het onderzoek dat we tussen
november 2013 en januari 2014 in Sittard uitvoerden.”
In het centrum van Sittard verrijst een groot stadsgebouw:
een educatief, commercieel en cultureel gebouwencomplex
met ondergrondse parkeergarage. Voor het benodigde
archeologisch onderzoek lanceerden opdrachtgever
Bouwontwikkeling Jongen en directievoerder Crevasse
Advies een plan om het gebied integraal te laten
onderzoeken via archeologische begeleiding. Het
plangebied ligt in het dal van de Geleenbeek. Daar werden
weinig bewoningsresten verwacht en een onderzoek
met diepe proefsleuven was er niet mogelijk vanwege
saneringsproblemen en mogelijke wateroverlast. Het
bijzondere van dit plan was dat de civiele uitvoerder de
archeologie moest volgen in plaats van andersom.
RAAP nam de opdracht aan en maakte een plan van aanpak.
Projectleider Tichelman kreeg toestemming om toch eerst
drie grote proefsleuven aan te leggen. Dit om het gebied
goed in te kunnen schatten en daarna efficiënt op te
graven. Tichelman: “In het begin werkten we met twee tot
vier veldmensen en twee kranen om de proefsleuven, elk
zo’n 60 bij 10 meter, in vijf of zes vlakken te onderzoeken.

Vervolgens hadden we bij de ontgraving van de veel grotere
tussenliggende vlakken meestal 3 kranen en twee veldteams.” Zo
is in rap tempo ruim 1 hectare in 5 vlakken onderzocht: tussen de
3.500 en 5.500 m2 per week.

Unieke bodemprofielen
Alleen de bovenste twee vlakken leverden grondsporen op. In de
lagen daaronder waren verschillende beeklopen en -afzettingen
te volgen. “Smullen voor fysisch geografen” volgens Tichelman:
“Professoren uit heel Nederland en België kwamen naar de fraaie
profielen kijken. Het grillige karakter van de verschillende pakketten
en bodemlagen wijst op grootschalige verplaatsing van sediment.
Dat brengen we al snel in verband met ijstijdomstandigheden
meer dan 10.000 jaar geleden. Het verrassende was dat we juist in
die grillige beekafzettingen veel resten uit het Vroeg Neolithicum
vonden, tussen 5300-4900 voor Chr. De afzettingen kunnen dus ook
pas vanaf deze periode zijn ontstaan.”

RAAP senior-projectleider Gerard Tichelman

Veel belangstellenden kwamen tijdens de
Open Dag kijken naar het 60 meter lange
bodemprofiel van het volledige Geleenbeekdal

Overhandiging van een lakprofiel (afdruk van
de dwarsdoorsnede van de bodem) aan de
heer Nijsten van Bouwontwikkeling Jongen.

De profielen illustreren de landschapsgeschiedenis van
Zuid-Limburg. Het plangebied ligt midden in het dal van
de Geleenbeek, die daar vanuit het hogere Zuid-Limburgse
heuvellandschap bij Sittard, naar de veel lagere zandige
riviervlakte van de Maas stroomt. De stroomsnelheid neemt
hier ineens sterk af, zodat de rivier ter plekke veel meegevoerd
sediment moet loslaten. De scheiding tussen de onderste
(grof)zandige en bovenste (fijne) lemige pakketten, verwijst
naar de geschiedenis van de landbouw. “Vanaf de IJzertijd
kappen mensen steeds meer bos in het vruchtbare lössgebied
om er landbouwgrond van te maken. De Geleenbeek neemt
zo steeds meer weggespoelde löss mee en zet die af in het
plangebied.” Met behulp van OSL-dateringen proberen
de onderzoekers de landschappelijke geschiedenis ook
chronologisch goed in kaart te brengen.

7300 jaar geleden arriveerden in Zuid-Limburg. Topvondsten
zijn twee grotendeels complete potten die bovenop elkaar in
de beek gedeponeerd lijken te zijn.
Projectleider Gerard Tichelman
T 0495-513555 | E g.tichelman@raap.nl
Project: www.ligne-sittard.nl

Bandkeramiek
Afgezien van fantastische profielen leverde het onderzoek
sporen op van een middeleeuwse boerderij met schuur en
waterput, evenals een enorme leemwinningskuil en resten
van veldbrandovens (voor bakstenen) uit de Nieuwe tijd. Uit
de diepere bodemlagen kwamen zo’n 5000 soms zeer goed
geconserveerde aardewerkresten uit de Bandkeramische
periode tevoorschijn en resten vuursteen. Het zijn
overblijfselen van de eerste Nederlandse landbouwers die circa

Twee bijna
complete
Bandkeramische
potten
(foto: Restaura)

Twee Oogst-voor-Malta-onderzoeken
Sinds het Verdrag van Malta voeren vooral bedrijven veel
archeologisch onderzoek uit, met als resultaat ook stapels
rapporten. Uit die rapporten wil de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) nieuwe kennis over ons verleden halen. Kennis om
betere keuzes te kunnen maken, belangen af te kunnen wegen
en nieuwe, betere vragen te formuleren. Dit ‘oogsten voor Malta’
vraagt om een wetenschappelijke synthese. De RCE heeft daarom
‘kenniskansen’ geïnventariseerd, belangrijke vragen over ons
verleden die te beantwoorden zijn met de resultaten van Maltaonderzoek. De meest prominente kenniskansen zijn omgezet in
onderzoeksopdrachten. Van de eerste zes onderzoeken heeft de
RCE er twee aan RAAP gegund: onderzoek naar ‘Archeologisch

‘onzichtbare’ boerderijen 1250-1650’ en ‘De
bewoningsgeschiedenis van de Gelderse vallei’. Over beide
onderwerpen is om verschillende redenen nog te weinig
kennis voorhanden. Twee onderzoeksteams van RAAP zijn
inmiddels gestart met de synthetiserende onderzoeken.
Relevante standaardrapportages vanaf 1997 worden in
samenhang geanalyseerd om hiermee de kennislacunes
zoals omschreven in de Nationale Onderzoeksagenda
Archeologie in te vullen. Naar verwachting zijn de
onderzoeken eind 2014 afgerond. Ze zullen dan
verschijnen in de reeks Nederlandse Archeologische
Rapporten van de Rijksdienst.
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Burgerparticipatie
en archeologie
Burgerparticipatie is een nieuwe trend in de archeologie. Vrijwilligers
die met professionele archeologen een onderzoek uitvoeren, dat is voor
beide partijen vaak een geslaagde samenwerking. Daarom gaat RAAP
binnenkort actief vrijwilligersplaatsen aanbieden.
Vrijwilligers die meehelpen met een
opgraving in hun stad of dorp: in
Engeland is het heel normaal en noemen
ze het community archaeology, in
Nederland is het in opkomst. Zo kon
je in Nijmegen dit voorjaar tickets
kopen om mee te helpen met een
publieksopgraving in het Waalfront.
Burgerparticipatie wordt steeds vaker
als ‘social return on investment’ of
toegevoegde waarde bij projecten
gezien. Ook bij projecten die RAAP
uitvoert, krijgen de archeologen
regelmatig hulp van vrijwilligers die
al dan niet aangesloten zijn bij de
AWN. Vaak mensen met veel kennis
over de lokale geschiedenis en enorme
enthousiastelingen. Vandaar dat RAAP
blij is met hun hulp. Janneke Hielkema
en Xavier van Dijk, beiden projectleiders
bij RAAP, kunnen erover meepraten. Zij
zijn ingeschakeld bij publieksprojecten in
Garsthuizen en Kessel.

Burgerparticipatieproject
kerk Garsthuizen
Het kerkje van het Groningse dorp
Garsthuizen verkeert al jaren in verval
en renovatie is geen optie meer. Daarom
willen de Stichting Restauratie Kerk

Janneke Hielkema, projectleider RAAP:
“Ik vind het erg leuk om met vrijwilligers te werken.
Op grotere projecten zijn overigens altijd wel enkele
vrijwilligers die een paar dagen in de week komen helpen,
bijvoorbeeld van de AWN. In Garsthuizen waren het zeer
enthousiaste mensen uit het dorp, die van te voren niet
zo vaak met archeologie te maken hebben gehad. Wat
ik er leuk aan vind, is dat de mensen zo geïnteresseerd
zijn in het verleden van hun dorp en dat je dus van alles kunt uitleggen en leuke
gesprekken kunt voeren die je weer op nieuwe gedachten kunnen brengen. Het
werk kost dan natuurlijk wel wat extra tijd, maar omdat er in Garsthuizen best veel
mensen kwamen helpen, maakte dat uiteindelijk niet zoveel uit. Ik vond het vooral
verrassend dat er niet alleen oudere mensen kwamen helpen, want die hebben
vaak wat meer vrije tijd, maar ook een aantal scholieren.”

Garsthuizen en de Stichting Oude
Groninger Kerken een vervangend
gebouw realiseren, waarin ruimte is
voor de geschiedenis van archeologie
en landschap. Dat is de aanleiding voor
een archeologisch onderzoek naar de
voorganger van de huidige kerk (uit
1862) en naar de wierde waarop het
kerkje staat. De initiatiefnemers ervan
willen dorpsbewoners zo veel mogelijk
laten deelnemen aan het onderzoek.
In februari gaat het van start. Een
enthousiaste groep Garsthuizenaren
graaft samen met studenten archeologie

van het Groninger Instituut voor
Archeologie en onder leiding van
RAAP archeologe Janneke Hielkema
binnen en buiten de kerk vier putjes
op. Ze helpen ook mee met tekenen,
meten, waterpassen en het wassen van
de vondsten. Via een webcam is het
project ‘live’ op de website van kerk
Garsthuizen te volgen en dagelijks maken
de studenten filmpjes over de nieuwste
bevindingen. Ook schoolkinderen
komen langs en helpen mee op de
opgraving en op de Open Dag komen veel
geïnteresseerden af.
Inmiddels is het veldwerk afgerond
en moet het onderzoek uitgewerkt
worden. Uit de eerste bevindingen blijkt
dat de huidige kerk van Garsthuizen
op middeleeuwse funderingen
van kloostermoppen staat. Deze
middeleeuwse kerk lijkt breder te zijn
geweest dan de huidige kerk. Binnen de
kerk zijn resten van vloeren gevonden.
Bijzonder was de vondst van een skelet
onderin de wierdelagen waarop de
kerk is gebouwd. Aan de buitenzijde
kon niet dieper worden gegraven dan

Kerk Garsthuizen

de onderzijde van de middeleeuwse
fundering. Hier lagen begravingen dicht
tegen de kerk aan. Onder de vondsten
zit middeleeuws kogelpotaardewerk, een
randje van Pingsdorf-aardewerk, een
koperen muntje en vensterglas. Twee
brokjes tufsteen kunnen van een oudere,
tufstenen voorganger zijn, maar daar zijn
geen muurresten van gevonden.

15e eeuw komen er twee vierkante
torens bij en nadien vinden meerdere
verbouwingen plaats. Na onderzoek in
de jaren 1950, waarbij de nadruk op de
vorm van het kasteel in de 12e eeuw ligt,
wordt een consolidatieplan uitgevoerd.
Tot herbouw van het kasteel komt het
echter niet.
Het duurt tot 2011 voordat de gemeente
een uitgewerkt plan goedkeurt,
waarbij participatie door de Kesselse
gemeenschap een belangrijke factor is.
Dan schakelt Stichting De Keverberg ook
RAAP in, eerst voor een booronderzoek,
daarna voor het begeleiden van de
vrijwilligers. In 2013 starten vrijwilligers
met het uitgraven van de toren waar
een liftschacht in komt en van de
tunnel door de motte naar de lift.
Archeoloog Xavier van Dijk stemt de
werkzaamheden goed met hen af, zodat
hij veel archeologische waarnemingen

kasteel een nieuw dak. In de zomer van
2015 zal het kasteel geopend zijn en dienst
doen als locatie voor feesten, congressen,
exposities en dergelijke.

Kasteel Kessel

Publieksparticipatie
herbouw kasteel Kessel
In het Limburgse dorp Kessel ligt één
van de oudste kastelen in Nederland:
De Keverberg. Het is vernoemd naar de
laatste adellijke familie Van Keverberg
d’Aldeghoor die er woonde. Tot kort
voor de verwoesting ervan in de Tweede
Wereldoorlog is er nauwelijks iets bekend
over het kasteel. Pas na de oorlog
krijgt de ruïne aandacht van historici
en archeologen. Uit opgravingen blijkt
dat het kasteel vele bouwfasen kent en
rond het jaar 1000 al uit een vierkante
woontoren van maaskeien bestaat. Begin
12e eeuw wordt een motte opgeworpen,
halverwege die eeuw verhoogd tot
ongeveer 9 meter. Hierop wordt een
ovale ringburcht met weergang en
kantelen gebouwd. In de 14e en

kan doen. Zo is een onbekende bouwfase
uit de late 11e eeuw van het kasteel
ontdekt, evenals een scala aan vondsten:
aardewerk, knopen en schaatsen van
bot, slachtafval, hout, molenstenen,
glazen drinkbekers, ruitglas, flessen enz.
Tot de zomervakantie is Van Dijk nog in
Kessel met de vrijwilligers aan het werk.
Daarna start de herbouw en krijgt het

Xavier van Dijk, projectleider RAAP:
“Vrijwilligers zijn vaak erg enthousiast, ze hebben
hun eigen ideeën over de vondsten en komen met
nieuwe verhalen. Niet alleen over het kasteel of
de vondsten, maar ook over de laatste bewoners
en andere, reeds gesloopte gebouwen die op het
kasteelterrein hebben gestaan. Vaak hebben ze ook
al enige interesse in geschiedenis en vinden ze het
extra leuk om daar zo actief mee bezig te zijn, zeker in het eigen dorp. Ik ben
bijna elke dag op de opgraving aanwezig en geef dan aanwijzingen en zorg dat
de vondsten en sporen ingetekend worden. De vrijwilligers houden zich vooral
bezig met het graven en zeven. We vinden heel veel verschillende voorwerpen,
van bot tot glas, en daar willen ze alles van weten. In de pauzes wordt dan ook
volop gepraat: hoe het gebouw in elkaar zit, hoe het met een bepaalde leeflaag
zit, en natuurlijk hoe oud de vondsten zijn en wat ze voorstellen.”

Ook meehelpen?
Niet alle RAAP projecten zijn geschikt om
ze met hulp van vrijwilligers uit te voeren,
daarvoor is het vaak te specialistisch
onderzoek. Maar er zijn projecten waarbij
extra handen en lokale kennis zeer welkom
zijn. Die projecten zal RAAP vanaf deze zomer
op een speciale vrijwilligerspagina op haar
website plaatsen, zodat vrijwilligers zich
daarvoor kunnen aanmelden.
Informatie: www.raap.nl/vrijwilligers

Projectleider Janneke Hielkema
T 0512-589140 | E j.hielkema@raap.nl
Projectleider Xavier van Dijk
T 0495-513555 | E x.van.dijk@raap.nl
Project: www.kerkgarsthuizen.nl
Project: www.kasteeldekeverberg.nl
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De limes in Nederland

Snelweg Anno 125
Waar binnenkort de vers geasfalteerde N421 ligt, legden de
Romeinen bijna 2000 jaar eerder de limesweg aan. Deze weg
kwam onlangs in Bunnik aan het licht. Infrastructuur is van
alle tijden: ontwerp en materialen verschillen, maar ook de
Romeinen hielden al van strakke, rechte wegen.

De uitwerking van de opgraving voor de verbindingsweg N421 aan de
Achterdijk in Odijk (gemeente Bunnik) is nog in volle gang. De analyse
en determinatie van vondsten en monsters is nog niet afgerond, maar de
voorlopige resultaten spreken tot de verbeelding: voor het eerst is in het
Kromme Rijngebied een Romeinse weg over een lengte van circa 230 meter
in een opgraving onderzocht.
De nieuwe provinciale weg N421, tussen de A12 en de Rondweg in Houten,
doorkruist een archeologisch zeer interessant gebied. Langs de Kromme
Rijn zijn in het verleden diverse Romeinse vondsten gedaan. De provincie
Utrecht had dan ook wel enige verwachtingen van het onderzoek dat
ze voorafgaand aan de wegaanleg lieten doen. In juli 2013 voerden
archeologen van RAAP er een proefsleuvenonderzoek uit, van augustus t/m
oktober gevolgd door een opgraving, en in februari 2014 verrichten ze de
laatste waarnemingen bij een archeologische begeleiding. Ze ontdekten
niet alleen een deel van een Romeinse weg maar ook van een middeleeuwse
vindplaats.

Grind en greppels
De Romeinse weg ligt ongeveer 30 tot 50 cm onder het maaiveld. Het
vergt een geoefend oog om de weg te herkennen, want het is niet veel
meer dan een laagje grindstenen. In doorsnede bestaat de weg uit een
grindverharding van circa vijf meter breed met aan weerskanten een
bermgreppel. De afstand tussen de greppels, die voor de afwatering
zorgen, is ongeveer 25 meter.

Het tracé is over een grote lengte te volgen en
wat opvalt, is dat de weg vrijwel recht loopt en
zodoende ook een groot stuk door een natte
depressie gaat. De weg doorkruist verschillende
landschappen: van een hoge oeverwal, via een
laaggelegen voormalige rivier bij de Rietsloot,
loopt het naar de volgende oeverwal. Net als het
landschap verandert daardoor ook de wegopbouw.
Van een grindbaan geflankeerd door bermgreppels,
wordt het een beschoeide aardebaan met grind, om
bij de oversteek van de voorganger van de rivier de
Kromme Rijn over te gaan in een brug.
De beschoeide aardebaan naar de rivier is een
zware houten damconstructie van twee rijen palen
die ruim vijf meter van elkaar vandaan staan.
In het verlengde van de dam in het oosten ligt
een brug bestaande uit 3 rijen palen. Naast hout
worden er op die plek veel spijkers gevonden.
Onderzoek aan de hand van jaarringen van het
hout van de dam wijzen op een eerste aanleg rond
73/74 en een herstelfase rond 124/125 na Chr.
maar nog lang niet alle dendrodateringen zijn
binnen. In de Leidsche Rijn en in Valkenburg (ZuidHolland) zijn vergelijkbare wegconstructies van
rond 124/125 na Chr. bekend.
Boven: onderdeel van een Romeinse wagen (foto: Restaura)
Onder: berging van een houten paal (bekijk de video op ons
Youtubekanaal )

Grindbaan

Agger of aardebaan

Beschoeide of bekiste agger

(Moeras)brugconstructie

De constructiewijze van de limesweg kan sterk variëren. Op basis van onderzoek in
Leidsche Rijn wordt onderscheid gemaakt in 4 hoofdtypen Romeinse weglichamen
(typologie volgens Graafstal, 2000).

De limes was de noordgrens van het voormalige
Romeinse Rijk. Deze grens liep in Nederland langs
wat nu de Oude Rijn, Kromme Rijn en Nederrijn
is, van Katwijk langs Arnhem naar Duitsland. Het
was een militaire zone die de Romeinen tussen
50 voor Chr. tot 250 na Chr. gebruikten. Langs
de limes (Latijn voor ‘grens’ en ‘pad’) ontstond
een belangrijke transportroute met wachttorens,
legerkampen (castella) en burgernederzettingen.
Her en der zijn delen van de limesweg gevonden.
Het tracédeel van de limesweg aan de Achterdijk
in Bunnik ligt ruim twee kilometer van castellum
Fectio en bevindt zich op de kortste route tussen de
castella Fectio en Levefanum bij Wijk bij Duurstede.

De houten palen zoals ze zijn
aangetroffen tijdens de opgraving.

Fietsen op
Romeins niveau
Voor de verbeelding
van de Romeinse weg
in de wanden van de
fietstunnel die onder
de N421 komt te liggen,
heeft kunstenaar Paul
de Kort in opdracht van
de provincie een ontwerp
gemaakt. Het wordt
een fraai staaltje van
verschuivend perspectief:
passerende fietsers zien
straks in de tunnelwand
het Romeinse landschap
met archeologische
vondsten voorbijkomen.

Via Militaris
De datering van de weg en brugconstructie valt
grotendeels in de regeringsperiode van Hadrianus
(76-138 na Chr.). We weten dat deze keizer veel
reisde en onder zijn bewind is de noordgrens van het
Romeinse rijk versterkt. Hadrianus is vooral bekend
vanwege zijn muur tussen Schotland en Engeland.
Op weg naar het Engelse grondgebied en het Forum
Hadriani in Voorburg zal hij ongetwijfeld over
deze weg hebben gereisd. Vanwege de genoemde
kenmerken is de weg in Bunnik een ‘Via Militaris’ te
noemen. Het was de weg langs de Romeinse limes,
een voor die tijd ‘luxe’ grindweg voor het vervoer per
kar, paard en benenwagen in twee richtingen.
Projectleider Paul Ilson
T 071-5768118 | E p.ilson@raap.nl
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Delen Grolse
circumvallatielinie
opgespoord

Links: Historische kaart van de linie, 1627
Bewerkt AHN-beeld van locatie Zwolseweg met de liniewal
en -greppel en 1e redoute in het bos.

Als de vliegmachine drie eeuwen eerder was
uitgevonden, dan hadden de
ingenieurs vanaf grote hoogte
van hun enorme, geometrische

verdedigingswerk kunnen genieten. Nu worden

geofysische technieken ingezet om deze 17e-eeuwse circumvallatielinie in
Groenlo in de bodem op te sporen. Met succes overigens.
Een 16 kilometer lange aarden wal, geflankeerd door een
gracht, onderbroken door schansen, redoutes, redans en andere
versterkingen in een straal van drie kilometer rondom Groenlo: dat is
de circumvallatielinie. Deze indrukwekkende verdedigingslinie speelt
een hoofdrol in de Tachtigjarige Oorlog, tijdens de belegering van
Groenlo in 1627. De stad is volledig ingesloten door de linie. Zo wil
het kamp van Fredrik Hendrik voorkomen dat de inwoners vluchten of
hulp krijgen van buitenaf. De techniek van circumvallatie is bedacht
door een Spaanse veldheer. Het zijn ook de Spanjaarden die Groenlo
proberen te ontzetten, maar na een strijd van 30 dagen komt de stad
in handen van Frederik Hendrik, vanaf dan ‘de Stedendwinger’.

Linksboven: de liniewal is bij de Zwolse weg nog zichtbaar:
een grotendeels opgevulde greppel met links een restant
van de liniewal wordt ingemeten met GPS.
Rechtsboven: uitvoering elektrische weerstandsmetingen
Rechts: resultaten weerstandsonderzoek van Schans Altena
waarbij twee oudere versterkingen aan het licht kwamen
(blauwe lijnen).

In 2012 en 2013 voeren archeologen, een historisch
geograaf, geofysisch specialist en bodemkundige van
RAAP interdisciplinair onderzoek uit op geselecteerde
locaties. Ze bestuderen historische kaarten en recente
luchtfoto’s, doen boringen op 16 locaties langs de linie
en geofysisch onderzoek in de vorm van elektrische
weerstandsmetingen op 7 locaties. Daarnaast hebben
ze intensief contact met de gemeenten Oost Gelre en
Berkelland, en de archeoloog van de Regio Achterhoek
over de resultaten. Later wordt het onderzoek voor
10 locaties uitgebreid met een analyse van bewerkte
beelden van het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Verrassing

Op diverse locaties is de linie aangetoond en nauwkeuriger
in beeld gebracht. Het inzetten van de juiste combinatie
van onderzoeksmethoden op de juiste locatie vergroot de
kans op het aantreffen van resten van de linie aanzienlijk.
Goed vooronderzoek, vooral de studie van historische

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

Erfgoed?
Onze systeembeheerder heeft met de
installatie van een nieuwe Windowsversie afscheid moeten nemen van een
programmaatje waar hij sinds 1990 mee
werkte. In het digitale landschap is dat
amper te bevatten, een stukje software
dat 24 jaar stand heeft gehouden. We
hebben het over pe.exe. En we hebben
het over het verlies van (im?)materieel
erfgoed. Geen idee wat pe.exe doet, maar
’t is weg en de systeembeheerder heeft
het er maar moeilijk mee. Als enige, en
dat is vreemd.
(Wikipedia-wijsheid: pe.exe is an
executable file that starts a malicious
process, launches certain parasite
components or runs a destructive
payload. Juist.)
In 2007 verscheen van de hand van
Cordula Rooijendijk het boek ‘Alles
moest nog worden uitgevonden’, een
weergaloze beschrijving van haar
zoektocht naar de oudste computers
van Nederland en de ontwerpers
daarvan. Het blijkt verloren erfgoed
te zijn. Niemand maakt zich druk om

oude bakbeestcomputers die totaal
vergeten in kelders en op zolders
staan. Noem dat verlies van erfgoed.
Hebben we eindelijk een omwenteling
in de wereldgeschiedenis waar we
als archeoloog en cultuurhistoricus
middenin zitten, de computerrevolutie,
en we vergeten te zorgen voor ons
erfgoed, of het nu hardware of software
is.
Op weg naar een vergadering luister ik
op de radio naar een programma over
muziekstukken, waarvan de componist
of uitvoerder niet (meer) bekend is.
Cassettebandjes met grijsgedraaide
lievelingsmuziek worden afgespeeld
opdat de luisteraar de muziek maar mag
herkennen. Ik heb me nooit gerealiseerd
dat muziekstukken of de kennis hierover
verloren kunnen gaan, en al helemaal
niet dat een programma op de radio
hier zijn bestaansrecht aan ontleent.
Nogmaals, verlies van erfgoed.
Ooit van een Teddy Boy of Wingtips
gehoord? Een oud-collega van me
paradeert in dergelijke kleding (want dat

COLUMN

Een deel van de circumvallatielinie is tegenwoordig nog intact
en de linie staat weliswaar op de gemeentelijke archeologische
beleidskaart, maar op een aantal locaties is de ligging slechts globaal
bekend. Om de circumvallatielinie te beschermen wil de gemeente
Oost Gelre de ligging ervan zo volledig mogelijk in beeld hebben.
Vandaar dat de gemeente onderzoek laat doen als onderdeel van het

kaarten en luchtfoto’s, is daarbij essentieel. Volstrekt
onverwacht komen tijdens het geofysisch onderzoek
ook resten van oudere vestingwerken op zeker één
locatie aan het licht: de Schans Altena. Afgaande
op historische bronnen gaat het vermoedelijk
om twee oudere fasen uit 1596 en 1609. Verder doet het
onderzoeksrapport suggesties om enkele resterende plekken,
waarvoor weinig of geen informatie over de exacte ligging
bestaat, in beeld te krijgen.

grotere project Werken aan Groenlo: Vestingstad binnen
de Circumvallatielinie. De inzet is niet alleen betere
bescherming maar ook versterking van het historisch
karakter van de vestingstad uit toeristisch oogpunt.

is het) door de straten van Leiden en is
daarmee een lokale bezienswaardigheid.
Deze man gaat nu eenmaal graag gekleed
in bijzondere pakken uit vervlogen tijden
en spendeert hier geld en tijd aan. Een
hoeder van het stoffen erfgoed. Vergis
je niet, zo’n Teddy Boy pak kon deze
specialist niet meer traceren, dus die
heeft ‘ie zelf gemaakt. Erfgoed verdwijnt
waar we bij staan en je hebt een gek
nodig om er nog iets van te behouden.
Wat we al wisten is dit: het aardige van
het verlies aan erfgoed is misschien juist
die eigenschap die hier wordt opgevoerd:
het kan verloren gaan. Een absolute
voorwaarde voor erfgoed, alleen als
schaars goed gaan we er waarde aan
hechten. En wat we ons nog te weinig
realiseren is dit: alles kan erfgoed zijn.
Wat generaties voor ons achterlaten is
ons erfgoed. Het is rijk, geschakeerd en
een bron van verhalen voor wie er oog
voor heeft…
Ivar Schute
Senior projectleider RAAP
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Misschien wel de ultieme

droom van archeologen:

veldonderzoek doen naar een veelbesproken
maar nooit ontdekt bouwwerk. In Katwijk

De Brittenburg
Door de strategische ligging aan zee, bij de monding van
de Rijn, neemt Katwijk in de Romeinse tijd een bijzondere
positie in. De Rijn markeert de noordgrens (limes) van
het Romeinse rijk en deze limes verbindt verschillende
legerkampen met elkaar. Het meest westelijke castellum

staat bekend als De Brittenburg. Waarschijnlijk lag het in het
huidige Katwijk, maar de exacte ligging ervan is onbekend
en door kusterosie is het bouwwerk in zee verdwenen. In
de afgelopen eeuwen zouden de resten ervan bij (extreem)
laagwater op het strand gezien zijn.

ging zo’n droom dit voorjaar in vervulling.
De versterking van de waterkering langs de
Katwijkse kust maakte de ‘queeste naar de
verborgen Brittenburg’ mogelijk. Dag en nacht
begeleidden archeologen de werkzaamheden.

Aannemers versus
archeologen?
Vooraf was Imar Kleijburg, voorman voor
Ballast Nedam met 20 jaar bouwervaring,
er sceptisch over: een groot GWW-project
waarbij aannemers en archeologen moeten
samenwerken. Hij zag er tegenop ‘deze twee
totaal verschillende partijen’ op een lijn
te moeten krijgen, maar concludeerde al
snel dat ze wel degelijk in harmonie kunnen
samenwerken: “Het archeologische team
had alles binnen no-time onder controle,
hield rekening met de voortgang en zag
kans 99,99% van alle vrachten zand exact
op de plaats van bestemming te krijgen.”
Tot zijn plezier merkte hij dat personeel van
Ballast Nedam gedurende het werk steeds
meer interesse kreeg voor archeologie en
de archeologen vice versa voor de aanleg
van de strekdammen. “Misschien een
schrale troost dat er nu zekerheid is dat de
Brittenburg niet stond op de plek van de
nieuwe strekdammen. Daarbij heeft het de
aannemer niet onnodig veel geld gekost om
deze conclusie te kunnen trekken en is het
onderzoek niet ten koste gegaan van het
werk zelf.”

Juni 2014: Het strandseizoen is begonnen, de badgasten kunnen zonnen
op het strand en de werkzaamheden voor de waterkering in Katwijk zijn in
de afrondende fase. Dat was begin dit jaar wel anders. Het strand was toen
het domein van vele zandauto’s ingezet voor project Kustwerk Katwijk. Voor
de ogen van de kijkers op de kust voltrok zich een enorme operatie, nodig
omdat de waterkering in het zeedorp niet voldoet aan de veiligheidsnormen.
Een veilige waterkering is van groot belang voor Katwijk en de Randstad,
vandaar dat er een dijk in de duinen aangelegd wordt om de zwakke plek te
versterken.
Januari en februari 2014: Aangezien het Katwijkse strand breder wordt,
moet het uitwateringskanaal verlegd worden. In opdracht van Ballast Nedam
en het Hoogheemraadschap Rijnland begeleidt RAAP het graafwerk. Met
behulp van een tijdelijk dijklichaam in zee wordt het zand uitgegraven en
vervolgens door archeologen gecontroleerd. Ergens voor de kust van Katwijk
zijn namelijk resten te verwachten van de Brittenburg, de meest westelijke
Romeinse legerplaats.
Omdat de civieltechnische werkzaamheden non-stop doorgaan, werken
ook de archeologen zeven dagen per week, dag en nacht, in ploegendienst.
Het ontgraven zand wordt op het strand in een archeologisch depot
gestort, dat verdeeld is in vakken die corresponderen met de plek waar het
zand is ontgraven. Het zand, ongeveer 12.600 m3 in totaal, komt op een
zeefinstallatie en wordt gecontroleerd op waardevolle archeologische resten.
Hoewel er enkele Romeinse scherven tussen zitten, vinden de archeologen
voornamelijk sterk verweerd gebruiksaardewerk, glas, bot, steen, metaal
en bouwhout uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Waarschijnlijk zijn
het resten van het oude Katwijk, het deel van het dorp dat door kusterosie
verloren ging. Helaas dus geen spoor van de Brittenburg. Ook bij de
ontgraving van de ondergrondse parkeergarage achter de duindijk, waar
archeologisch toezicht gehouden wordt, is nog niets gevonden dat daarop
wijst. De locatie van de Brittenburg blijft een mysterie.

De Brittenburg getekend door Abraham Ortelius in 1581.

Dag en nacht controle van de gezeefde vondsten.

Op ons YouTubekanaal staat een video over het onderzoek
in Katwijk: www.youtube.com/user/2007raap

Van deze locatie wordt zand uitgegraven en naar het
archeologisch depot gereden.

Project: www.kustwerkkatwijk.nl

Projectleider/Teamleider Cathelijne Kruidhof
T 071-5768118 | E c.kruidhof@raap.nl
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Zicht op ‘zachte
sporen’ van de
Atlantikwall
Anders dan de naam doet vermoeden, was de
Atlantikwall geen doorgetrokken muur, maar een
aaneenschakeling van verdedigingswerken van
verschillende grootte en sterkte. Op strategisch
belangrijke punten was de verdediging het zwaarst,
met grote aantallen betonnen werken. Daartussen
was de kust minder sterk verdedigd, en het aantal
bunkers veel kleiner: de zogenaamde Freie Küste. Op
geallieerde luchtfoto’s en historische kaarten van
zowel Duitsers als geallieerden is te zien dat ook op
die plaatsen volop verdedigingswerken lagen, zoals
loopgraven en ingegraven (geschuts)stellingen.

Grauwe
betonnen bunkers
die dreigend uitkijken over zee,
dat beeld zullen veel mensen

UIT’TVELD
VELDWERK voor de visualisatie van de voorloper
van latere Kruisherenkapel in Uden. Archeoloog
Martin Schabbink graaft op aanwijzing van
een deskundige kruisheer naar de 14e eeuwse
kapelmuur: ”Hij moet toch dieper zoeken” zegt
de geestelijke. Foto: Hanneke van Alphen

hebben bij de Atlantikwall.
De bijna 2700 kilometers lange
verdedigingslinie, van de Noordkaap in
Noorwegen tot aan Noord Spanje, werd in de
Tweede Wereldoorlog door de nazi’s aangelegd
om een geallieerde invasie op de westkust
van Europa tegen te houden. Voor het eerst

Het spoor van een loopgraaf
is opgezocht met behulp
van een luchtfoto en wordt
met GPS ingemeten.

brachten archeologen de sporen daarvan langs
een groot deel van onze kust in kaart.
subsidie van de provincie Zuid Holland. Ze duiken in archieven,
analyseren luchtfoto’s en definiëren 26 zones voor dit duingebied
waar sporen uit de oorlog te verwachten zijn. Systematisch
onderzoeken ze alle locaties in het veld en in het terrein zichtbare
sporen meten ze in.

Afstudeeronderzoek van archeoloog Nick Warmerdam
toonde in 2013 voor het zuidelijk deel van de
Amsterdamse Waterleidingduinen overtuigend aan
dat in een ogenschijnlijk leeg - want betonloos
- duingebied volop sporen te vinden zijn uit de
oorlogsjaren. Deze zogenaamde zachte resten blijven
in de meeste studies over de Atlantikwall vrijwel
volledig buiten beeld.

Op sommige plekken blijken de militaire sporen inmiddels verdwenen
door natuurontwikkeling, op andere locaties treffen de onderzoekers
meer sporen aan dan verwacht. En er zijn ook plaatsen waar vondsten
uit de oorlog nog voor het oprapen liggen.
De ingemeten loopgraven en stellingen geven een goed beeld van de
inrichting van de verdediging van dit kustgedeelte. Daarmee vormen
de onderzoeksresultaten een belangrijke aanvulling op het bekende
beeld van dit stuk Atlantikwall.

Freie Küste

Natuurbeheer en publiek

De resultaten van Warmerdam’s onderzoek vormden
de aanleiding tot een grootschalige inventarisatie van
oorlogssporen in de Freie Küste Katwijk-Scheveningen.
Tussen november 2013 en februari 2014 voeren
archeologen van RAAP deze inventarisatie uit met

Ook voor de terreineigenaren Dunea en Staatsbosbeheer, die volop
medewerking aan het onderzoek verleenden, zijn de resultaten van
belang. Waar deze oorlogssporen precies liggen, is hen vaak niet
bekend. Bovendien zijn de zachte resten kwetsbaar. Niet alleen
kunnen ze ongezien verdwijnen bij natuurontwikkeling, ook blijken
veel locaties al bezocht door metaaldetectorzoekers, waardoor
sporen verstoord en vondsten verdwenen zijn.
Als vervolg op de inventarisatie wordt in overleg met de betrokken
gemeenten en terreineigenaren bekeken hoe het beste met dit
oorlogserfgoed kan worden omgegaan bij het (natuur)beheer en de
presentatie aan het publiek.
Projectleider Ruurd Kok
T 071-5768118 | E r.kok@raap.nl
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Eerste archeologisch
onderzoek naar resten
uit WOI uitgevoerd

gevonden, die aantonen dat de wanden
van de loopgraaf uit houten planken
bestonden. RAAP maakte vervolgens een
reconstructieplan, waarvoor informatie
over de aanleg van de loopgraven is
verkregen van Duitse onderzoekers.

In het Bergherbos in de Gelderse
gemeente Montferland is in opdracht
van Natuurmonumenten het eerste
archeologisch onderzoek in Nederland
naar resten uit de Eerste Wereldoorlog
uitgevoerd.
Natuurmonumenten is in het kader van
het Europese Interregproject ‘Speuren
naar bosgeschiedenis‘ al enkele jaren
bezig de cultuurhistorische elementen
in het Bergherbos te herstellen en beter
zichtbaar te maken voor bezoekers. Om
dit zo verantwoord mogelijk te kunnen
doen, voerde RAAP er eind 2013 een
proefsleuvenonderzoek uit.
Het Bergherbos ligt deels op voormalig
Duits grondgebied. In dit bos nabij
Elten, zijn voor Nederland unieke
restanten van een loopgravenstelsel
uit de Eerste Wereldoorlog bewaard
gebleven. De loopgraven zijn in 19161917 door de Duitsers aangelegd, toen
het bos nog Duits grondgebied was. Zij
vreesden dat Nederland zich aan de zijde
van de geallieerden zou scharen. Om een
mogelijke aanval af te weren, legden ze
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een stelsel van 84 betonnen bunkers
en loopgraven aan op de westflank van
het bos. Na WOI werd in het Verdrag van
Versailles bepaald dat zich geen militaire
objecten in het Duitse Rijnland mochten
bevinden. Daarom zijn de betonnen
bunkers in 1921 opgeblazen onder
supervisie van Franse militairen. Door
een grenscorrectie in de zestiger jaren
van de vorige eeuw kwamen deze Duitse
loopgraven op Nederlands grondgebied
te liggen.

Een deel van de loopgraven is nu door
Natuurmonumenten gereconstrueerd
en opengesteld voor het publiek.
Begin dit jaar verscheen bij uitgeverij
Matrijs het boekje “Bergherbos een
cultuurhistorische wandeling” en hierop
zijn twee nieuwe route-apps gebaseerd
(de zuidelijke route-app komt langs de
loopgraaf), gratis te downloaden via:
www.natuurmonumenten.nl/
routes/route-app

Reconstructie
Het archeologisch onderzoek
maakte duidelijk hoe de loopgraven
er oorspronkelijk uitzagen. Zo zijn
onder meer resten van spandraden
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