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VONDST#
Hoe zeldzaam is de vondst? 
Nogal zeldzaam. Doolhoven 
kennen we hoofdzakelijk van oude 
pentekeningen en gravures. Het 
doolhof van Arcen is het eerste in 
Nederland dat als archeologisch 
spoor is aangetoond. Het bestond 
uit paden met daartussen kleine 
wallen, beide zo’n drie meter breed. 
Ik heb als historisch geograaf veel 
onderzoek in bossen gedaan en ben 
nog nooit zoiets tegengekomen. We 
weten in feite nog weinig van dit 
doolhof en de ontdekking verdient 
zeker vervolgonderzoek. 

Wat maakt deze vondst voor 
jou bijzonder? Dat het zo oud 
en gaaf nog in de bodem ligt, dat 
tref je in Nederland nog zelden 
aan. Doorgaans verdwijnen zulk 
soort elementen bij een nieuwe 
tuinaanleg. Dan wordt het 
omgewoeld en verdwijnt het vanzelf.

Het doolhof van Steven

Wie onderzoek doet, die kan wat vinden: 
RAAP-projectleider Steven van der Veen 

over zijn bijzondere vondst.

Wat is dit voor vondst? 
Het is een doolhof met een restant van een 
oude tuin uit de 17e of begin 18e eeuw dat 

ik met behulp van een hoogtekaart heb 
ontdekt. Het ligt verstopt in de bossen bij 

kasteel Arcen, langs de N271. Ik heb het 
ontdekt met de nieuwe versie van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN2), dat heeft 

zo’n verfijnd grid dat je zelfs het microreliëf 
kunt waarnemen. 

Waar en wanneer heb je het gevonden? 
Dat was eind september 2014, terwijl ik achter 

mijn computer zat en informatie verzamelde 
voor de cultuurhistorische verwachtingskaart 

van de gemeente Venlo. De plek zelf ligt 
op bosgrond van de Stichting Limburgs 

Landschap, op een perceel dat in het verleden 
bekend stond onder het toponiem ‘Dolgaard’. 

Wat ging er door je heen toen je het voor 
het eerst zag? Ik dacht, wat doet dat hier? Dit 

hoort hier niet thuis! Vervolgens heb ik het 
snel aan mijn collega’s laten zien en iedereen 

was meteen enthousiast over de vondst. 

Replica van een 
kaphandschoen.

Meer info:  
www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_doolhof_Arcen.html
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In RAAP-Magazine 
belichten we een aantal van 
onze bijzondere projecten. 
Kakelvers nieuws en extra 
informatie vindt u op onze 

website en via de 
social media.
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Het verleden 
voorspellen

D e toekomst voorspellen, dat is het terrein van economen 
en beursanalisten. Dat zijn de experts. Het zal u 
misschien verbazen, maar ook archeologen - u weet 

wel, die jongens die alleen maar naar het verleden kijken - 
wagen zich aan voorspellingen. Op professionele basis nog wel. 
Archeologen maken namelijk zogenaamde verwachtingskaarten 
waarin ze voorspellen hoe hoog de kans is op de aanwezigheid 
van archeologische resten. Nu werd afgelopen zomer bij de 
behandeling van de nieuwe Omgevingswet geklaagd over 
de kwaliteit van die kaarten. Te vaak zouden ze een hoge 
verwachting aangeven terwijl na onderzoek bleek dat er niets 
van waarde te vinden was. Weggegooid geld dus. CDA-Kamerlid 
Ronnes diende zelfs een motie in om alleen bij aantoonbaar te 
verwachten archeologische monumenten, in het gemeentelijk 
bestemmingsplan een dubbelbestemming archeologie op te 
nemen.

De motie wekte beroering onder archeologen. Alsof we  
na invoering van de Omgevingswet alleen nog maar  
voorspellingen mogen doen als we het zeker weten. Maar  
we zijn toch geen economen?

Zijn die kaarten dan echt zo slecht, en kunnen ze beter? Nee en ja, 
luidt mijn antwoord. De kaarten worden onder andere gemaakt op 
basis van een statistisch verband tussen een bepaald bodemtype 
en het aantal bekende archeologische vindplaatsen. Hoe hoger de 
archeologische verwachting, hoe groter de verwachte dichtheid 
aan vindplaatsen. Zo is die kans op vindplaatsen groter bij 
denkzandruggen dan in rivierdalen. Logisch, want mensen wonen 
liever hoog en droog, ook in het verleden al. Met die statistiek 
is niks mis, die is gebaseerd op tientallen jaren ervaring met 
archeologisch onderzoek. Waar het wel vaak ‘mis’ gaat, is bij 
het verwachtingspatroon van de gebruiker van de kaart. Bij 
een hoge kans op archeologie in je plangebied verwacht je daar 
waarschijnlijk ook archeologie te vinden. Maar dat valt nog te 
bezien. Dat de kans op archeologie bij het ene bodemtype hoger is 
dan bij het andere wil namelijk niet zeggen dat op de plek waar jij 
een stal wilt bouwen ook precies die archeologische resten liggen. 
Zeker niet als die bodemingreep relatief klein is. De verklaring 
is eenvoudig. Het oppervlak waar echt resten achtergebleven 
zijn in de bodem bedraagt gemiddeld namelijk maar een paar 
procent van het totale oppervlak van dat bodemtype. Je kunt het 
vergelijken met een weersvoorspelling. Als de kans op een bui 
in Noord Nederland hoger is dan in het Zuiden, wil dat nog niet 
zeggen dat precies boven Leeuwarden een bui valt. Archeologen 
zullen dus meer moeten doen aan verwachtingsmanagement.

En kan er nog iets beter? Jazeker. Het is relatief eenvoudig om 
na te gaan waar de bodem recentelijk is verstoord en waar dus 
echt geen archeologische resten meer te verwachten zijn. De 

zogenaamde verstoringskaarten. Dat is 
helemaal geen nieuwe techniek en wordt al 
sinds jaar en dag toegepast. Kost wel iets 
meer, maar dan weet je ook echt zeker dat er 
niets zit. 

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

verleden

Alle historische en geografische informatie 

was al digitaal beschikbaar, maar staat nu 

ook voor iedereen online. Voor de gemeente 

Vianen maakt RAAP een interactieve 

erfgoedwaardenkaart op het internet. De 

informatie in deze WebGIS is bedoeld voor 

iedereen met interesse in Vianens verleden.

Anne-Floor van Pelt, beleidsmedewerker monumentenzorg en archeologie bij de 
gemeente Vianen, was vanaf het begin in 2014 tot het eind bij de ontwikkeling van 
de WebGIS betrokken. In 2014 had RAAP voor Vianen een erfgoedwaardenkaart van 
de hele gemeente gemaakt, uitgezonderd de binnenstad. Die bestond uit een serie 
kaarten op perceelsniveau, gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem, 

een GIS met databases. Van Pelt: “Dat was een analoog verhaal met een pdf 
van de erfgoedkaart. Wij hadden al de wens om er iets meer mee te doen, 

en RAAP vroeg zich af: ‘Kunnen we het nog op een andere manier ontsluiten?’ 
Toen ons gevraagd werd mee te werken aan een webversie, zagen we dat als een 
uitgelezen kans om ons erfgoed beter in beeld te brengen.” 

Een WebGIS is een kaart op het internet waarop je kunt klikken om informatie te krijgen. 
Je kunt erop in- en uitzoomen, van kaartondergrond of thema wisselen en links aanklikken 
voor extra tekst, foto’s of details. De kaarten zijn ook op tablet of smartphone te bekijken.



D e gemeente heeft een erfgoedwaardenkaart laten maken en 
had het daarbij kunnen laten: wat ziet u als meerwaarde van 

deze online kaart? Van Pelt: Wij zijn ons als gemeente steeds meer 
bewust geworden dat we qua erfgoed veel fraaie locaties hebben die 
misschien te onbekend zijn. Onbekend voor inwoners en ook voor 
bezoekers van de stad. Mensen die voor het eerst in de binnenstad 
komen, hoor je wel eens zeggen dat ze niet wisten dat Vianen zo 
mooi is. Voordat ik zelf in Vianen kwam werken, kende ik Vianen ook 
alleen van het bordje langs de snelweg. We realiseren ons hoe nuttig 
het is te zorgen dat bekend wordt dat Vianen zo’n mooie stad is. 
Bijvoorbeeld voor toerisme.

W at vindt u van het eindresultaat? Daar ben ik erg tevreden over. 
Het is een uitvloeisel van de analoge erfgoedwaardenkaart, 

met een nog mooier resultaat dan verwacht. Het was een heel positief 
project. Je stapt erin, je hebt geen voorbeeld en je weet niet wat 
het gaat worden. We zijn dat samen aangegaan en het resultaat 
mag er zijn. Ook de collega’s landelijk gebied, communicatie, de 
Gis-specialist en de ICT-afdeling die erbij betrokken waren, zijn 
enthousiast en vinden het een mooi product.

H ad de gemeente vooraf specifieke wensen voor de kaart?
Vanuit de gemeente hebben we uiteraard meegedacht hoe we 

het zouden willen. Ik heb de suggestie gedaan er een aantal i-locaties 
uit te lichten. Dat zijn 25 locaties verspreid over de gemeente waar 
bepaalde zaken opvallend aanwezig zijn, zoals de stuw bij Hagestein. 
Die worden toegelicht met een leuk verhaal en afbeeldingen. Verder 
is er qua kaart een hele mooie vorm uitgekomen. Die moest uiteraard 
wel overeenkomen met de gemeentelijke huisstijl, want wij zetten de 
kaart immers op onze gemeentelijke website. 

V oor wie is de kaart bestemd? Voor iedereen die geïnteresseerd 
is in erfgoed, met een kleine verdiepingsslag. In Vianen is een 

historische verenging en wonen veel enthousiaste inwoners met 
goede initiatieven. Ik zie deze kaart als een verdieping die voor 
hen interessant is. De website is een platform om uit te breiden, 
laagdrempelig en niet saai. Daarnaast kunnen we de kaart voor 
toerisme inzetten.

H oe ging de samenwerking met RAAP? De samenwerking is heel 
goed verlopen. Al in het voortraject, met het maken van de 

erfgoedwaardenkaart, liep dat heel prettig en dat ging nu met de 
WebGIS ook goed. Ik heb wat tekst aangeleverd en aangepast, en de 
medewerkers van RAAP stonden daar open voor en dachten goed mee.

I n mei 2015 is een testsessie op het gemeentehuis in Vianen 
gehouden: hoe waren de reacties? Dat was in de Burgerzaal in het 

Stadhuis op een woensdag. Dat is marktdag in Vianen, dus kans op 
meer mensen. Wij hadden een bericht gezet in de lokale krant. Van 
’s morgens tot ongeveer drie uur kreeg men de kans om te kijken. Je 
had mensen die spontaan binnen kwamen lopen, er waren raadsleden 
en de mensen van de historische vereniging hadden we apart 
uitgenodigd. Wethouder André Landwehr was er ook bij. Toen al was 
vrijwel iedereen enthousiast. De testversie zag er anders uit qua lay-
out en de i-tjes ontbraken nog. Het is nu veel mooier.

V oorzag de ICT-afdeling wellicht problemen vanwege deze digitale 
kaart? De ICT-afdeling was vanaf het begin bij het project 

betrokken. Het is immers informatie die we online aanbieden onder 
naam van de gemeente. ICT heeft wel een veiligheidstoets gedaan en 
tips gegeven waarop te letten, maar er was geen weerstand. Bij het 
onderhoudscontract met RAAP is de ICT-afdeling ook betrokken, maar 
zij zijn positief en zien de meerwaarde van deze webkaart.
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Een gebruiksvriendelijke webkaart
Thomas Engels, senior GIS specialist bij RAAP: “De 
WebGIS is een nieuw product dat we in aanvulling op of 
zelfs in plaats van onze kaarten kunnen leveren. Vaak 
zijn er uit onze onderzoeken meer data beschikbaar dan 
we presenteren op een kaart. Die databasegegevens 
vragen erom om in een interactieve omgeving op internet 
getoond te worden. Zo kan iedere gebruiker doorklikken 
op elementen op de kaart en aanvullende informatie 
inzien. De WebGIS is geschikt voor elke gemeente, 
ongeacht welke software intern gebruikt wordt. RAAP 
host de website en de gemeente linkt daarnaar. Als er 
nieuwe informatie beschikbaar is of andere wensen zijn, 
kunnen we de kaart aanpassen. En we zorgen voor het 
bijwerken van de applicaties en de software-updates, 
dat spreken we af in het onderhoudscontract. Overigens, 
ook voor waterschappen of landschapsbeheerders is het 
een handig product om informatie met het publiek te 
delen. De webkaart is geheel op maat en gewenste schaal 
te maken. Voor Vianen zitten er acht kaartlagen in en 
hebben we er op verzoek 25 bijzondere locaties uitgelicht 
met extra informatie en mooie foto’s.”

Z ou u deze WebGIS aan andere gemeenten aanbevelen? 
Als je een extra meerwaarde uit erfgoed wilt halen, en 

ook wilt kijken hoe je erfgoed beter onder de aandacht kan 
brengen, dan is het een aanrader. Het is afhankelijk van wat je 
bereiken wilt. Voor mij heeft het een meerwaarde naar zowel 
inwoners als onbekende bezoekers om meer informatie over 
Vianen te bieden. Het is een zoekproces geweest, een goede 
kans om een verdiepingsslag te maken. Ik zie een rol voor 
allerlei initiatiefnemers die informatie over de stad verzameld 
hebben. Zo zijn er mensen met verhalen over de panden achter 
de gevels, terwijl wij nu alleen de gevels geïnventariseerd 
hebben. Zulke initiatieven kunnen we nu oppakken. Wij bieden 
als gemeente een platform. Het is belangrijk dat mensen het 
gevoel krijgen dat het hun eigen product wordt, dat ze zelf met 
deze kaart verder gaan. Mijn ideaal is dat het een product van 
de inwoners wordt. 

Meer weten over de WebGIS mogelijkheden?
Projectleider Thomas Engels 
T 0575-567876 | E t.engels@raap.nl 

Bekijk de kaart van Vianen via deze link:  
http://geo.raap.nl/vianen/erfgoed/



Succesvolle 
eerste Nationale 

Archeologiedagen 

In Doorn gaf archeoloog Mina Jordanov een 
rondleiding op het 19e eeuwse landgoed Hydepark. 
Zij vertelde over de geschiedenis en archeologische 
vondsten die er gedaan zijn. Voor bezoekers waren er 
infobladen en posters over Hydepark’s historie.

In Dordrecht nam projectleider Geuch de Boer 
geïnteresseerden mee het veld in om boringen 
te zetten en daarmee de Dordtse bodem te 
documenteren. Deze boor-workshop was samen met de 
gemeente en AWN Lek- en Merwestreek georganiseerd.

Herbert-Jan Hiep, initiator van de Nationale Archeologiedagen was aangenaam verrast door de vele 
partijen die wilden meewerken: “Wij hadden ons gericht op 60 activiteiten maar het zijn er wel 90 geworden, 
verspreid over Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Om ons niet te vertillen hebben we het dit jaar 
bij drie provincies gehouden.” Voor de financiering kreeg de stichting Nationale Archeologiedagen steun 

van deze drie provincies. Daarbovenop subsidieerde het Fonds Cultuurparticipatie een aantal ondersteunende projecten. 
Komend jaar wil de organisatie het evenement uitbreiden naar zes provincies - al is nog niet bekend welke - en in de 
volgende jaren wordt het landelijk uitgerold. 

In landen als Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten bestaat al zoiets 
als de Archeologiedagen. Over de reden voor dit initiatief in Nederland 
zegt Hiep: “Wij hadden het gevoel dat het nodig is vraag en aanbod 

in de archeologie beter op elkaar af te stemmen. Er is wel draagvlak, maar zeker ook vanuit de politiek hoor je af en toe 
over archeologie geluiden als ‘Is het wel nodig?’ Je moet dus ook laten zien dat archeologie belangrijk is. De Nationale 
Archeologiedagen zijn daarvoor een efficiënt middel. Je kan er zowel het grote publiek mee bereiken als de archeologie nog 
meer publiek-fähig maken.” 
Tijdens de eerste Nederlandse editie is in samenwerking met de Faculteit Archeologie Leiden informatie over de bezoekers 
verzameld. Hiep: ”Het rapport daarover zal nog wel even op zich laten wachten, maar wat ik zelf zag in dat weekend waren 
de twee bekende groepen, gezinnen met kinderen en 55+-ers, maar zeker ook regionale bezoekers.” Volgend jaar vinden 
de Nationale Archeologiedagen plaats op 14, 15 en 16 oktober en ambities daarvoor zijn er al: “We willen onder andere 
samenwerking zoeken met bibliotheken, zorgen dat provinciale depots spullen uitlenen aan bibliotheken en we zouden 
heel graag echte opgravingen willen tonen. Daarnaast willen we de maatschappelijke betrokkenheid verbeteren door aan te 
sluiten bij grote maatschappelijke organisaties zoals natuurpartijen.”

 “Van archeologie word je gelukkig”

De eerste editie van de Nationale Archeologiedagen, die van 16 t/m 
18 oktober in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht gehouden 
werd, was een succes. Naar schatting 23.000 bezoekers kwamen 

af op de ruim 90 activiteiten die op 70 locaties plaatsvonden. 
Bezoekers konden kennis maken met de boeiende wereld van de 

Nederlandse archeologie en zelf in de huid van een archeoloog 
kruipen. Niet eerder werden in Nederland in één weekend zoveel 

archeologische activiteiten tegelijkertijd georganiseerd. Ook RAAP 
ondersteunt dit initiatief en deed mee met verschillende activiteiten.
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Wie meedeed met de ‘Tour langs de Limes’ vanaf 
Valkenburg kwam de archeologen van RAAP vanzelf 
tegen. In Katwijk gaven Bram Jansen, Eva  van der 
Laan en Jeroen van Eijk een boordemonstratie en ze 
lieten zien wat je met boringen te weten kan komen 
over archeologie in de Katwijkse bodem. 

Publieksbereik en publiciteit
Het onderzoeksrapport begraven in een la, de bodemvondsten achtergelaten op een plank in een koud depot, zo 
eindigt menig archeologisch onderzoek. Maar zo hoeft het niet. Al met weinig extra is er meer uit een project te halen. 
Het eindrapport kan simpel omgetoverd worden tot kleurrijke brochure voor bewoners en toeristen. Op de plek van de 
opgraving kan een informatiebord met QR-code komen, als blijvende herinnering aan een bijzondere vondst. Dat levert 
ook steevast draagvlak en positieve publiciteit voor het project op.

Neem Woerden. Daar onthulden wethouder ruimtelijke 
ordening Martin Schreurs en Karin Verdooren, 
directeur van woningcorporatie GroenWest, tijdens de 
Archeologiedagen een gevelpaneel. Het bord herinnert 
aan het Frankisch zwaard dat RAAP heeft opgegraven 
op de plek van de nieuwbouw aan de Hogewoerd. 
In opdracht van GroenWest maakte RAAP zowel het 
gevelpaneel als een publieksbrochure over het zwaard. 
Zo wordt een bijzondere vondst bij bewoners en 
toeristen onder de aandacht gebracht. De brochure is 
verkrijgbaar in het Stadsmuseum Woerden waar ook het 
zwaard medio 2016 tentoongesteld wordt.

RAAP heeft een eigen afdeling 
communicatie die alle hulp kan bieden bij publieksbereik.  
Van flyers, brochures, informatieborden, fietsroutes tot expo’s, 
animaties, filmpjes, websites en meer: 
www.raap.nl/pages/publiekspresentatie.html

In Woerden gaf archeoloog Erik Verhelst een lezing 
over de opgraving die vooraf ging aan de bouw van het 
appartementencomplex van woningcorporatie GroenWest aan 
de Hogewoerd. Daarbij werd een bijzonder zwaard uit de 8e 
eeuw ontdekt. 

www.raap.nl/publiek
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Meer weten?
RAAP hoofdkantoor: 
Caroline Hom en Olav Odé
T 0294-491500 | E c.hom@raap.nl



Achilleshiel 
De bodem in het rivierengebied weerspiegelt het natuurlijke 
landschap met stroomruggen en kommen dat daar sinds het einde 
van de IJstijd ontstond. De stroomruggen waren in het verleden 
aantrekkelijk om op te wonen en door hun vruchtbaarheid zeer 
geschikt voor landbouw. Deze ruggen kronkelen op menige plek nog 
door de ondergrond van de dijk. Door hun zandige samenstelling 
zijn ze watervoerend en zo vormen ze een achilleshiel van de dijk. 
Dijken zijn heel vaak rond die zandige banen in de dijkondergrond 
bezweken. Wielen zijn de stille getuigen van deze doorbraken. Net 
als de dekens van zand en grind die het rivierwater uitstrooide over 
de omgeving. Op dat doorlatende materiaal zijn dijken vaak weer 
teruggelegd, met alle risico’s van dien.

Het wemelt van andere sporen rond de dijk die wijzen op 
gevaar. Veelal dwongen aanvallen van een riviermeander tot 
het terugleggen van dijken. Uiteindelijk rukte de rivier op tot de 
dijkteen. Kerken, kastelen en hele dorpsdelen spoelden door het 
riviergeweld weg. 
Eeuwenlang sleepten mensen met grond om dijken te bouwen, 
herstellen, versterken en onderhouden. Het gegraaf rond 
de dijk hing samen met de komst van huizen en bedrijven, 
verdedigingswerken (kastelen, forten) en uitwateringen met 
sluizen, boezems, molens en weteringen. Bijzonder is dat mensen 
al vroeg beseften dat al dat graven kwel en piping bevorderde, 
en dus een groot risico voor de dijk was. Om dat tegen te gaan 
werd water opgezet aan de binnenzijde van de dijk in zogenaamde 
kwelkommen. Dat moest tegendruk bieden tegen het kwelwater uit 
de poreuze zandlagen in de dijkondergrond. Al met al herbergen 
dijken veel historisch-landschappelijke elementen die kunnen 
wijzen op risicoplekken. 

Dijken kennen vaak een roerig verleden. Het omliggende 
landschap, de bodem en de dijk zelf herbergen de sporen 
daarvan. De eerste dijkjes van zo’n 1000 jaar geleden waren 
nietig en hadden nog een plaatselijk karakter. Vanaf de 
13e eeuw werden ze met elkaar verbonden tot gesloten 
dijkringen. De strijd tegen het water begon toen pas goed 
en die gaat nu nog onverminderd door. Dijken zijn nog 
altijd van groot belang en beschermen miljoenen mensen. 
Het is dan ook cruciaal om te kijken naar de risico’s of de 
faalmechanismen van dijken. Dat gebeurt via geotechnisch, 
-fysisch en -hydrologisch onderzoek. Maar onderzoek naar 
de historie van de dijk en de opbouw van de bodem in de 
omgeving blijkt daarop een waardevolle aanvulling te zijn. 

Voor Waterschap Rivierenland voerde RAAP samen met 
landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen eind 2014 
historisch onderzoek en zandbanenonderzoek uit naar een 
aantal dijktrajecten langs de Waal en de Bergsche Maas. 
Daardoor kwamen fenomenen en locaties naar voren waar 
op basis van aardkundige en historisch-landschappelijke 
argumenten een veiligheidsrisico bestaat. Voor 
bescherming tegen hoog water in het algemeen en ‘piping’ 
in het bijzonder. Piping is het verschijnsel dat water onder 
de dijk door sijpelt en aan de landzijde omhoog komt: een 
reden waardoor een dijk verzakt.

Dijkgeheimen en 
risico’s in rivierenland
Een beter beeld van de 
ondergrond voor waterschappen

Dijken worden doorgaans zeer intensief 
geo-technisch onderzocht met allerlei 

metingen en modellen. Zo proberen 
waterschappen inzicht te krijgen in 

de stabiliteit van de ondergrond. 
Kennis over de geschiedenis van een 

dijk kan helpen de geotechnische 
informatie te verklaren en mogelijke 

veiligheidsrisico’s in kaart te brengen. 
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Uitsnede van de risicowaardenkaart ter hoogte van Waardenburg



Multidisciplinair onderzoek

Waterschap Rivierenland liet door Wiertsema & Partners voor enkele dijkvakken in het rivierengebied tussen Gorinchem, 
Ophemert en Genderen geotechnische profielen opstellen. Het doel daarvan was de dijkopbouw en samenstelling van 
de ondergrond in kaart te brengen, en met name te kijken naar de faalmechanismen piping en macrostabiliteit. Het 
was een multidisciplinair onderzoek met specialisten op het gebied van geotechniek, geohydrologie, geomorfologie en 
landschapshistorie. RAAP werkte samen met landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen aan dat laatste onderdeel. 

VIDEO Dijkgeheimen
Over de toegevoegde waarde van multidisciplinair grondonderzoek bij dijkverbetering is een video gemaakt waarin 
verschillende experts aan het woord komen: www.youtube.com/watch?v=4b17N31w4nY

Nu is het mooie van de digitale techniek dat je daarmee 
een breed scala aan gegevens bij elkaar kunt brengen. 
Ook allerlei nuttige historische informatie over dijken. 
Die gegevens zijn te beoordelen in onderling verband 
en in het perspectief van de tijd. Want archieven 
bevatten een schat aan gegevens over dijken vanaf de 
16e eeuw: van schouwverslagen opgetekend met een 
ganzenveer tot profiel- en bestektekeningen van moderne 
dijkversterkingen. Een bijkomend pluspunt is dat je 
historische kaarten en tekeningen digitaal kunt plaatsen in 
het huidige topografische beeld van de dijk. 

Verfijning
Voor het waterschap verzamelde RAAP 372 historische 
kaarten van het rivierengebied en bracht alle bronnen en 
data samen in een GIS (Geografisch Informatie Systeem). 

In deze GIS-database kun je door de eeuwenoude geschiedenis van 
de dijk ‘bladeren’. Je kunt zien waar zich in het verleden knelpunten 
voordeden in de dijk, dijkondergrond en dijkomgeving. Dat biedt een 
verfijnd inzicht in de opbouw van bodem, landschap en dijklichaam en 
in de potentiële risico’s. Zo komt bijvoorbeeld aan het licht waarom 
bepaalde dijken zorgenkindjes waren en andere het verbluffend goed 
blijven doen.

Het historische en bodemkundige risicowaardenonderzoek is daarmee 
een nuttig hulpmiddel bij het voorbereiden van geotechnisch en 
-hydrologisch onderzoek. Met de uitkomsten van alle dijkonderzoeken 
kun je een centraal databestand over de risicofactoren van de dijk 
ontwikkelen. Dat heeft duurzame waarde, want in de toekomst kunnen 
plekken die voorheen funest waren voor de dijk opnieuw opspelen. 
Met een databank van het risicowaardenonderzoek heb je permanent 
inzicht in de achtergronden van die risico’s en in oude, wijze 
oplossingen waarvan we kunnen leren.

Verder is de databank ook nuttig ter inspiratie voor ontwerpen van 
dijkversterkingen, ruimtelijke ingrepen rond de dijk en het ontwikkelen 
van woonkernen met eigen karakter. Toegankelijk gemaakt voor 
burgers, biedt de databank een gouden kans om mensen te boeien voor 
de achtergronden van de dijk en de mogelijke ontwikkelingen in de 
toekomst. Waterschappen kunnen burgers daarmee meer betrekken bij 
hun werk en de zorg voor duurzame veiligheid in de rivierdelta. 

Projectleider Steven van der Veen
T 0575-567876 | E s.van.der.veen@raap.nl
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In het onderzoeksgebied is 
Fort Vuren het belangrijkste 
gebouwde object van De Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Het fort 
werd in 1844 in een nieuwe 
opening in de dijk gebouwd 
en maakte zo een integraal 
onderdeel van de waterkering 
uit. A Situatie ca. 1832 voordat 
Fort Vuren werd aangelegd. B 
Torenfort met lunet volgens de 
situatie 1844 C Een eerste niet-
uitgevoerd ontwerp uit 1879. D 
Uitgevoerd ontwerp uit 1880.

Weggeslagen dijk en redoute ten 
westen van het huidig dijktracé. 

Uitsnede van een gegeorefereerde 
kaart van Nicolaes van Geelkercken 

uit 1630.



In 2 landen, Nederland en België, realiseert de Provincie Noord-Brabant 
een nieuwe randweg om de dorpskern van Baarle-Nassau (Nederland) 

en Baarle-Hertog (België). Door deze omlegging hoeft het doorgaande 
verkeer vanaf 2018 niet meer dwars door het dorp te rijden.

Voorafgaand aan de wegwerkzaamheden voeren 
3 bedrijven een internationaal archeologisch 

onderzoek uit. Deze combinatie ADC-BAAC-RAAP 
werkt samen aan één van de grootste archeologische 
opgravingen van de laatste jaren. Het archeologisch 
erfgoed wordt zo gedocumenteerd, veiliggesteld en 

behouden voor toekomstige generaties.

Van de in totaal 15 hectare is tot nu toe ruim 120.000 m2 opgegraven. 
De resultaten van het onderzoek vertellen ons veel nieuws over de 

bewoning van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog in het verleden. 
Het maakt duidelijk dat Baarle deel uitmaakt van een uitgestrekt 

archeologisch landschap met een zeer rijke bewoningsgeschiedenis.

Meer dan 10.000 sporen zijn er inmiddels ontdekt. De meeste 
grondsporen kunnen worden gecombineerd tot structuren. Het 

gaat om sporen van tientallen boerderijen en bijgebouwen, 
waterputten en waterkuilen, erfgreppels en veedriften, 

karresporen en nog niet verklaarde kuilen.

10.000

15

3

2
2

Een grote grensopgraving 
in twee  
Baarles



Projectcoördinator Floris van Oosterhout
T 0575-567876 | E f.van.oosterhout@raap.nl

Projectleider Marlien Janssens
T 0495-513555 | E m.janssens@raap.nl

De oudste resten uit de opgraving dateren van 9.000 jaar geleden 
uit het Mesolithcum (9700-5300 v.Chr.). Het zijn verschillende 
vuursteenconcentraties langs een voormalig ven. Voor Zuid-
Nederlandse begrippen is de vuursteenvindplaats zeer zeldzaam door 
de combinatie van een ecologische informatiebron (het ven) en op 
de hogere delen een vondstspreiding van met name vuursteen.

Zo’n 80 centimeter hoog zijn de twee opgegraven potten die speciaal 
voor Open Monumentendag werden gerestaureerd. Ze lagen in een 
voorraadkuil en zo compleet worden ze zelden aangetroffen. Gezien de fijne 
oppervlaktestructuur en de vorm dateren ze uit begin vroege ijzertijd. 

Uit de Bronstijd (2000-800 v Chr.), IJzertijd (800-15 v.Chr.) en 
Romeinse tijd (15v-450n Chr.) zijn al veel resten gevonden, zoals 
sporen van ruim 45 boerderijen en 120 spiekers. Uit de Romeinse tijd 
dateren ook enkele waterputten. Een bijzondere structuur uit de vroege 
middeleeuwen (450-1050) is een hutkom die volledig verzameld en 
gezeefd is om ook de kleinste vondstjes te kunnen vinden.

Wel 5 elkaar oversnijdende waterputten met onderin 
een constructie van karrenwielen werden op één erf uit 
de Nieuwe Tijd (1500-1795) opgegraven. Daar kwam 
ook een vierkanten structuur met muren aan het licht, 
vermoedelijk een potstal, en karrensporen. Uit de 19e 
eeuw dateren onder meer erfgreppels die exact gelijk 
lopen met de huidige landsgrenzen.

Nog 20 velddagen te gaan waarna de uitwerking volgt. 
Met dit onderzoek wordt de kennis over de regionale 
geschiedenis sterk uitgebreid en wordt een betrouwbare 
reconstructie gemaakt van de bewoningsgeschiedenis en het 
landschap rondom Baarle. 
 

5
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‘Onzichtbare’  
boerderijen en erven 

Sinds het Verdrag van Malta (1997) voeren vooral bedrijven veel 
archeologisch onderzoek uit. Uit de rapportages daarover wil de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) nieuwe kennis over 
ons verleden halen. Onder de noemer ‘Oogsten voor Malta’ laat 
de RCE daarvoor diverse synthetiserende onderzoeken uitvoeren. 
Een daarvan is het onderzoek van RAAP naar archeologische 
sporen van boerderijen en erven tussen circa 1250 en 1650 
in Nederland. Het onderzoek naar deze periode is nodig om 
kennislacunes, omschreven in de Nationale Onderzoeksagenda 
Archeologie (NOaA), in te vullen. Het gaat om lacunes in kennis 
over de archeologische verschijningsvorm van boerderijen en 
erven en over boerderijbouw en erfinrichting.

Vier eeuwen boeren 
Een multidisciplinair onderzoeksteam, bestaande uit 
archeologen, fysisch- en historisch-geografen en een 
bouwhistoricus, voerde het onderzoek uit. Zij maakten een 
analyse van gegevens uit 180 basisrapportages die sinds de 
invoering van Malta zijn verschenen, met de nadruk op de 
periode 2005-2012. Uit deze rapporten zijn alle relevante 
gegevens over de verschijningsvorm van boerderijen, erven en 
nederzettingspatronen tussen de 13e en 17e eeuw in samenhang 
geanalyseerd. Die ‘vier eeuwen boeren’ vormen het tijdvak tussen 
de goed bekende middeleeuwse boerderijplattegronden en de 
veelvuldig onderzochte (nog bestaande) historische boerderijen. 

Binnen fysisch- en historisch-geografische kaders is de 
archeologische verschijningsvorm van boerderijen beschreven. 
De bouw van boerderijen tussen 1250-1650 is bepaald door een 
grote regionale verscheidenheid in landschapsontwikkeling, 
bezitsverhoudingen, middelen van bestaan en bijbehorende 
boerderijvormen. Die periode was er een van ingrijpende 
ruimtelijke, sociale en economische veranderingen in Nederland. 

Vorm en functie
Het hypothetische uitgangspunt van de onderzoekers dat 
‘vorm de functie volgt’, dus dat bij verandering van agrarische 
bedrijvigheid ook de boerderijbouw veranderde, bleek 
archeologisch minder goed te bewijzen. Verder is een grote lijn 
in de ontwikkeling van boerderijen voor heel Nederland vanwege 
de grote verscheidenheid en de weinig complete plattegronden 
moeilijk te duiden. Wel geldt voor heel Nederland een overgang 
van bootvormige naar meer en uiteindelijk volledig rechthoekige 
plattegronden. Vanaf de 14e eeuw is in heel Nederland het 

gebruik van stiepen te zien. Stiepen kunnen bestaan uit 
(natuur-)steen, baksteen of andere natuurlijke materialen 
zoals brokken ijzeroer en ze dienden om de stijlen of staanders 
te ondersteunen. Het ingraven van stijlen blijft daarna 
voorkomen, ook in combinatie met stiepen. Ingegraven stijlen 
voor bijgebouwen blijven veel langer in gebruik, tot in de 19e 
eeuw.

De geschetste landelijke ontwikkeling sluit aan op wat de 
onderzoekers op voorhand veronderstelden. Dat komt doordat 
de algemene trend gebaseerd is op een relatief klein aantal 
bruikbare waarnemingen. Voor sommige regio’s, zoals Zeeland, 
Limburg, maar ook grote delen van Noord- en Oost-Nederland, 
is het aantal onderzoeken zo beperkt, dat er in het geheel geen 
ontwikkeling is te schetsen. In regio’s zoals westelijk Nederland 
zijn boerderijen uit de 13e en latere 16e en 17e eeuw relatief 
goed bekend. Vindplaatsen uit de tussenliggende periode zijn 
echter niet bekend, ook geen erven met ‘lege zones’ waar je de 
boerderij zou verwachten. In regio’s waar de hallehuisboerderij 
gangbaar was, de zandgronden van Noord-, Midden- en Oost-
Nederland en ook het rivierengebied, is de ontwikkeling van 
boerderijvormen het best te volgen.

Van alle bouwwerken waarvan archeologen in Nederland sporen ontdekken, 

komen  boerderijen het meeste voor. Van middeleeuwse boerderijen en erven 

tot 1250 hebben we duidelijke plattegronden en over boerderijen 

vanaf 1650 is ruime kennis voorhanden. Dat geldt echter niet voor de 

tussenliggende tijd. Naar die vier eeuwen  ‘onzichtbare’ boerderijen deed 

RAAP voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek.

Overzicht geanalyseerde vindplaatsen 
geprojecteerd op archeoregio’s NOaA.
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Stijlen op stiepen
De belangrijkste reden dat archeologische resten van 
boerderijen tussen 1250-1650 minder zichtbaar waren, is een 
verandering in bouwwijze: de vervanging van het ingraven 
van stijlen door de plaatsing van stijlen op stiepen. Bouwen 
op stiepen laat namelijk nauwelijks sporen achter. Ingegraven 
staanders kunnen makkelijk wegrotten en laten daardoor wel 
archeologische sporen achter in de bodem. Mogelijk kwamen 
stiepen in gebruik door toenemend gebrek aan hout in de 
zwaardere maten. Zo kwamen lichtere palen in gebruik, die 
dichter op elkaar gezet werden. Dat leidde weliswaar tot meer 
houtgebruik, maar naast bezuiniging op de dikte van palen, kon 
men zo ook met lichtere deklatten volstaan

Waarom de bouwwijze veranderde en hoe de ontwikkeling naar 
de historisch bekende boerderijen is verlopen, is niet overal 
even duidelijk naar voren gekomen. Toch heeft het landelijke 
overzicht een belangrijke bijdrage geleverd aan het opvullen 
van kennislacunes in de ontwikkeling van boerderijen. Er is nu 
een goede basis, waarmee in de toekomst wellicht beter vanuit 
meer regionale studies diepgang verkregen kan worden. 

NAR
De onderzoeksresultaten verschijnen in de reeks Nederlandse 
Archeologische Rapporten van de Rijksdienst en worden 
gebruikt voor vernieuwing van de NOaA.

Projectleider Martin Schabbink
T 0575-567876 | E m.schabbink@raap.nl

Ontwikkeling boerderijen Deventer De Olthof 11e t/m 17e eeuw: van 
bootvormig naar rechthoekig

Een bakstenen stiep in profiel, aangetroffen in Workum-De Noard 

Voorbeeld van een ‘los hoes’ omstreeks 1700, openluchtmuseum Arnhem: 
een demonteerbaar geheel op balken op (natuurstenen) stiepen.

Compact boerenerf uit de 14e eeuw (Amersfoort-Nimmerdor) waarbij 
stiepenbouw verondersteld wordt.
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Samenwerken in  
de bodem van een 

Brabantse weg 

Tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel krijgen 

automobilisten vanaf 2017 meer ruimte. Dit deel van de 

N279 wordt 2x2-baans. Maar voor het zover is, is er nog 

veel graafwerk en ook archeologisch onderzoek nodig. 

Twee betrokkenen aan het woord over dit project en de 

samenwerking met de archeologen. 

Herman van den Brink, omgevingsmanager 
Combinatie De Vaart

W at is uw taak bij het project 
Capaciteitsvergroting N279? Ik ben 

verantwoordelijk voor de conditionering, dat wil zeggen 
dat het tracé vrij gemaakt is zodat de wegverbreding 
zonder oponthoud aangelegd kan worden. Archeologie 
is een van de aspecten waar ik me mee bezig houd, naast 
opsporing van explosieven, ecologie, het verleggen van 
kabels en leidingen, aanvragen van vergunningen en 
ook de bouwcommunicatie. Als er bijvoorbeeld hinder is, 
moet ik de bewoners daarover inlichten. Ik zorg dat alle 
onderdelen goed verankerd zijn in de planning. 

W aarom heeft Combinatie de Vaart voor RAAP 
gekozen? Wij hebben goede ervaring met RAAP, 

bijvoorbeeld door het project Ruimte voor de Waal bij 
Nijmegen. Wat goed werkt bij RAAP is de afstemming 
met de uitvoerder. Zo heeft de uitvoerder intensief 
contact met de archeologen. Jullie weten hoe de 
aannemer werkt, zonder de belangen van archeologie 
uit het oog te verliezen. 

A rcheologie is nooit 100% voorspelbaar, hoe 
gaat u daar in de planning mee om? Dat maakt 

het inderdaad gecompliceerder, maar dat is ook een 
risicoafweging. Met RAAP projectleider Nico Sprengers 
heb ik gekeken waar een hoge verwachting voor 
archeologie geldt. Op die plekken kunnen we alvast aan 
de slag gaan, terwijl dat voor de wegwerkzaamheden 
feitelijk nog niet zou hoeven. Zo hebben wij voor één 
perceel tegen de agrariër gezegd dat we op zijn land 
eerder archeologisch onderzoek wilden doen. Daarvoor 
hebben we een schadevergoeding betaald. Dat heeft 
zich uitbetaald: nu is er voldoende tijd om de opgraving 
in gang te zetten. Het voorkomt verrassingen in een te 
laat stadium. Zo kunnen we straks naadloos verder met 
de werkzaamheden. 

H oe verloopt de samenwerking met de archeologen 
van RAAP? Die verloopt prima. De kracht van RAAP 

is het snelle schakelen: als het nodig is het bevoegd 
gezag meteen contacten, de snelle besluitvorming in 
het veld. En ik prijs ook het initiatief van RAAP om er 
vrijwilligers bij te betrekken. Voor onze werkzaamheden 
maakt het geen verschil, en het heeft een positieve 
uitstraling op het project.

Het landschap tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel ligt 
tijdelijk overhoop door de verbreding van de provinciale 
weg N279 Noord en de aanleg van het Dynamisch Beekdal 
van de Aa. Dat is voor het goede doel want hierdoor 
wordt de weg veiliger en verbetert de doorstroming. Ook 

de natuur profiteert ervan. Door de herinrichting 

van het dynamisch beekdal kan de Aa straks weer 
meanderen en is er ruimte voor waterberging en extra 
natuurontwikkeling. Hiervoor wordt de beek die pal 
langs de N279 stroomt, omgelegd.
 

Speerpunt uit een 
afvaldump in het beekdal, 
horend bij de prehistorische 
nederzetting die in een 
eerdere fase door RAAP is 
onderzocht.
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Zowel langs de weg als in het dynamisch beekdal doet RAAP 
sinds juli 2015 archeologisch onderzoek voor Combinatie de 
Vaart. Deze combinatie bestaat uit Dura Vermeer, Ploegam en 
Van den Biggelaar en realiseert de wegverbreding in opdracht 
van de provincie Noord-Brabant. Voorafgaand aan de civiele 
werken voeren de archeologen op een aantal ‘hotspots’ in de 
bodem proefsleuvenonderzoek uit en daarnaast begeleiden ze 
graafwerkzaamheden in het beekdal. Een groepje enthousiaste 
vrijwilligers van onder meer de plaatselijke heemkundekring ‘De 
Plaets’ helpt hen daarbij.
 
Het onderzoek in de bodem van de provinciale weg heeft al 
bijzondere resultaten opgeleverd. In Berlicum bij Hersend 
kwamen honderden paalsporen aan het licht van enkele 

13

prehistorische en middeleeuwse boerderijen. Sommige sporen 
dateren uit 1000 voor Chr. en daarmee begint de geschiedenis 
van Berlicum een stuk eerder dan gedacht. Verder zijn in 
Berlicum een stuk fundering en palen van een brug blootgelegd. 
Die horen bij het omgrachte slot ’t Groen Huisken waarvan de 
exacte ligging niet bekend was. Dit najaar nog wordt een deel 
van dit middeleeuwse slot opgegraven.

Projectleiders RAAP: 
Nico Sprengers T 0495-513555 | E n.sprengers@raap.nl
Jan Roymans T 0495-513555 | E j.roymans@raap.nl

Theo Danen, voorzitter Heemkundekring 
De Plaets in Berlicum

H oe bent u als vrijwilliger bij het project 
betrokken geraakt? Als vrijwilligers 

hebben wij onze hulp aangeboden en via RAAP zijn we 
bij het project betrokken. Archeologie is onze hobby, 
we hebben ons erin verdiept. Je vind steeds nieuwe 
dingen en zo raak je vanzelf besmet. Het is een ziekte.

W at voor werk doet u in het veld? In het veld 
zijn zo’n duizend sporen gevonden, waarvan 

wij er als vrijwilligers ongeveer 600 gecoupeerd 
hebben, voornamelijk paalkuilen van boerderijen. 
Daarnaast loop ik met een metaaldetector rond. De 
ene keer is er meer omhanden dan de andere. Per 
dag help ik een paar uur. Als vrijwilligers worden we 
goed aangestuurd door de archeologen van RAAP. 
We hebben ook een erkenning gehaald, dat we de 
veiligheidsnormen in acht nemen in het veld.

H oudt u zich beroepsmatig met archeologie of 
geschiedenis bezig? Van huis uit ben ik boer 

en inmiddels gepensioneerd. Mijn zoon heeft het 
melkveebedrijf overgenomen. Op de boerderij doe ik nog 
hand en span diensten. Ik ben wel een verzamelaar met 
interesse in geschiedenis en archeologie, dat begon al vanaf 
mijn 15e jaar. Het zit in de genen, wij zeggen ‘het is sund’. 
Weggooien is zonde, je kunt het beter bewaren want het kan 
later van pas komen. Ik heb zelf een museum aan huis, het is 
een enorm pakhuis met oude gereedschappen en machines. 
Verder noem ik mezelf wel eens een vergaderboer omdat ik 
in veel organisaties heb gezeten. Nu als voorzitter van de 
heemkundekring.

W at vindt u de meest bijzondere vondst? Het slotje is 
een topper. Vanuit de heemkundekring wisten we al 

dat het er moest zijn, alleen niet precies waar. In ons archief 
lag daarover allerlei informatie verzameld. Daar waren ze 
bij RAAP blij mee. Maar de prehistorische bewoningsresten 
vond ik ook heel bijzonder. Zoveel sporen, waardoor de 
geschiedenis van Berlicum veel ouder blijkt dan gedacht.

Projectwebsite: www.werkenaann279noord.nl

Foto’s: Informatiecentrum N279 Noord

Vrijwilligers helpen mee Resten van slot ’t Groen Huisken



Een archeologisch ‘terra incognita’  
onder water

Rijkswaterstaat gaat de Houtribdijk tussen Lelystad en 
Enkhuizen versterken met breuksteen en zand. Voor de 
zandwinning is een 40 meter diepe en ruim 50 hectare grote 
ontgronding nodig uit het Markermeer. Op en onder de 
Markermeerbodem zijn echter allerlei sporen van menselijke 
activiteiten in het verleden te verwachten. Scheepsresten 
en vliegtuigwrakken uit historische tijden, maar ook dieper 
gelegen bewoningssporen uit de prehistorie. Rijkswaterstaat 
wil daar bij de zandwinning zorgvuldig mee omgaan.

Om de archeologische kansrijke locaties op grote diepte 
zoveel mogelijk te kunnen ontzien, kreeg RAAP opdracht om 
deze met de bestaande bodemgegevens in kaart te brengen. 
Het resultaat zijn drie gedetailleerde geo-archeologische 
doorsneden door het zoekgebied, waar de vorming van dit 
tamelijk onbekende stuk IJsselmeergebied goed van af te 
lezen is. De uitkomsten vormen het vertrekpunt voor een 
systematisch vervolgonderzoek.

Verdronken nederzettingslandschap uit de steentijd
Afgedekt door een 10 tot 14 meter dikke laag veen, klei en zand, 
ligt in het zoekgebied een dal met de oude rivierlopen van de 

Overijsselse Vecht en Eem. Langs deze rivierlopen heeft de 
wind hoge duinen gevormd, en bij het onderzoek van RAAP 
zijn al enkele als goed bewaard gebleven lage zandruggen in 
de ondergrond teruggevonden. Toen het klimaat circa 12.000 
jaar geleden warmer werd, steeg de zeespiegel en drong 
de zee geleidelijk het dal van de Vecht en de Eem binnen. 
Omstreeks 8000 jaar geleden veranderden de lage delen 
binnen enkele eeuwen in een uitgestrekt mondingsgebied 
met zoetwatermoerassen (met veen, riet en berken) en 
vervolgens in een lagune met getijdekreken en kwelders. 
De hogere duinen bleven echter nog lang droge eilanden 
van zand temidden van het snel veranderende landschap. 
Vooral de moerassige randen bij open water waren lange tijd 
favoriete woonplaatsen voor mensen in de steentijd. Rond 
7000 jaar geleden was de invloed van de zee en het getij zo 
groot geworden, dat er een open waddengebied ontstond 
dat waarschijnlijk verlaten werd. Het oude landschap raakte 
bedekt onder een dikke laag zeeklei en -zand. Pas in de 
midden bronstijd verdween de invloed van zee en ontstond 
er opnieuw een uitgestrekt veenmoeras. Dit ‘Hollandveen’ 
maakte enkele eeuwen voor de komst van de Romeinen 
geleidelijk plaats voor de Zuiderzee.

Het is niet alledaags: een onderzoeksgebied in het 

Markermeer dat tot 15 meter onder de waterspiegel reikt. 

Rijkswaterstaat wil daarvan de archeologische risico’s 

goed in kaart hebben en dat vraagt om specialistische, 

geologische kennis. 

Geo-archeologische doorsnede



CO
LU

M
N

Niks zo prettig in de archeologie als 
de langste, de oudste, de dikste of de 
grootste. Het oudste graf van Nederland 
ontdekt! De grootste goudschat ooit 
gevonden! Als je als archeoloog zo’n 
predicaat op je vondst kan plakken, dan 
zit je gebeiteld. Soms moet je het van 
ver halen, maar het werkt hoe dan ook: 
de fundamenten van de oudst bekende 
standaardmolen van Zuid-Holland ontdekt 
in Rijnsburg!

De laatste tijd had ik weer twee keer prijs. 
Op het castellum Fectio in Bunnik werd de 
eerste steen gelegd van de zogenaamde 
‘plint’, een betonnen rand die de contour 

van het Romeinse legerkamp verbeeldt 
en in het ontwerp waarvan ik een klein 
rolletje heb. ‘Langste bank van Nederland 
onthuld!’ Ja, je kan er op zitten en het ding 
is zo’n kilometer lang, maar wie stelt dat dit 
vergezocht is, geef ik groot gelijk.
Tweede voorbeeld: ik determineer 
schelpmateriaal voor mijn collega’s. En 
zo trof ik in een Romeinse cultuurlaag een 
linkerklep van de Noordkromp aan. Die 
is tot nu toe twee keer in archeologische 
context aangetroffen, maar wel in post-
middeleeuwse afvalputten. Die Noordkromp 
(Arctica islandica) is een opvallend beestje: 
er is er bij IJsland eentje opgevist die 
507 jaar oud bleek (1499-2006 ‘killed 

by scientists’). Het is daarmee het 
langst levende dier ter wereld. Dat 
betreffende exemplaar is later ‘Ming’ 
gedoopt, immers geboren ten tijde 
van de Chinese Ming-dynastie. Ik kijk 
nog eens goed naar dat exemplaar 
op mijn bureau. Ik kan het van de 
daken schreeuwen: Bij opgraving in 
Katwijk is de oudste archeologische 
vondst van het langst levende dier ter 
wereld gedaan! Communicatie met het 
publiek, het is een kunst.

Ivar Schute
senior projectleider RAAP

De langste
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Oppervlakte zoekgebied zandwinning: ruim 2000 hectare
Dieptebereik prospectieonderzoek: tot 15 m onder NAP
Afgedekte landschappen: veenmoerassen, waddengebied, lagune, rietmoeras en 
beekdal- en dekzandlandschap
Verwachte vindplaatstypen: laatpaleolithicum, mesolithicum en historische 
scheeps- en vliegtuigresten
Kaart: Paleogeografische laagmodellen en advieskaart, schaal 1:20.000
Geologische profielen: schalen 1:25.000 en 1:15.000

Hotspots en risico’s
In de diepere ondergrond van het Markermeer komen 
dus naar verwachting goed bewaarde bewoningssporen 
voor van jager-verzamelaars uit de steentijd. Zij trokken 
vanaf zandige hoogten door de wildrijke rivierdalen 
en moerassen op zoek naar voedsel. Die hoogten zijn 
‘hotspots’ voor prehistorische bewoningsresten. En 
het zijn ook archeologische risico’s als ze door de 
zandwinning vernietigd dreigen te worden. Waar ze 
precies voorkomen is nog onvoldoende bekend. Het 
is dus nog lastig te bepalen waar wel en niet zonder 
schade aan het archeologische bodemarchief zand 

kan worden gewonnen. Voor het benodigde onderzoek is besloten 
met verder veldonderzoek te wachten tot er meer duidelijk is over de 
toekomstige wingebieden. Het is uitzonderlijk voor Nederland dat 
zó westelijk en zo diep in de bodem een waarschijnlijk goed bewaard 
gebleven nederzettingslandschap uit de steentijd onderzocht wordt. 
De resultaten van dit onderzoek zullen mede de richting bepalen voor 
het technisch ontwerp. Dat dit om de nodige flexibiliteit, duidelijke 
afspraken en goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat, bevoegd 
gezag, archeologen en de zandwinner vraagt, staat vast.

Projectleider Nico Willemse
T 0575-551678 | E n.willemse@raap.nl



Enkele bijzondere magneetvisvondsten

Terugkeer van de Romeinse soldatenkeizers in Halder

vondst-verhaal-verbeelding

Begraven in een wijnton in Groningen
Een skelet van een man in een wijnton is een van de vondsten 
die is opgegraven aan het Groninger Forum. Uit botonderzoek 
bleek dat hij door geweld om het leven is gekomen. Zijn 
schedel was gekloofd door een houw van een bijl of zwaard. 
Het Centrum voor Isotopenonderzoek in Groningen dateerde 
het skelet in de 9e eeuw na Chr. De man lag begraven in een 
hoge wijnton met duigen van de zilverspar. Omdat zilversparren 
niet in Nederland groeiden, maar wel in Zuid-Duitsland, zal 
de ton destijds gevuld met Rijnwijn deze kant op gekomen 
zijn. Hoe gingen Middeleeuwers om met slachtoffers van 
dodelijk geweld? De rechter moest met eigen ogen zien dat er 
geweld was gebruikt. Een ambtenaar uit Holland gaf rond 1410 
advies, wat te doen als de rechter tijdelijk afwezig was: haal de 
ingewanden eruit en bewaar het gebalsemde karkas zolang in 
kalk of zand in een verzegelde wijnton tot de rechter terug is om 
te beslissen wat er moet gebeuren. Dat zou hier ook gebeurd 

In de zomer van 1962 ontdekte de vijfjarig Rientje Nijssen uit 
Vught enkele zilveren Romeinse munten op de oever van de 
Essche Stroom. De beek tussen Michielsgestel en Vught werd 
destijds door de Dienst Waterschap gekanaliseerd. Het bleef 
daar niet bij want in  totaal werden er 4777 zilveren Romeinse 
munten en vier zilveren lepels gevonden. Alle munten zijn 
antoniniani, in vrij goede staat bewaard en daterend tussen 253 
en 275 na Chr. De koppen zijn Romeinse keizers en Tegenkeizers, 
van Valerianus tot en met Aurelianus. Zij maakten gretig gebruik 
van munten om zich aan hun onderdanen voor te stellen. 
Waarschijnlijk zijn de munten kort na 270 na Chr. begraven. 
Waarom de eigenaar ze niet terughaalde, is onduidelijk. Was 
de eigenaar een handelaar of militair? Is hij gesneuveld, 

vermoord of gestorven aan een plotse natuurlijke dood? We weten 
het niet.   Zeker is wel dat het Romeinse gezag in die tijd ophield te 
functioneren. Een dreigende invasie van Germaanse Franken kan 
reden zijn geweest de muntten te verbergen. In Halder zijn ze de 
muntschat in elk geval niet vergeten: deze maakt nu deel uit van 
het collectief geheugen van de regio.

Voor Waterschap de Dommel voerde RAAP een cultuurhistorische 
inventarisatie uit vanwege de herinrichting van het beekdal van 
de Essche Stroom. De aanbeveling van RAAP om de muntschat voor 
het publiek te ontsluiten is overgenomen. Bij Halder (Vught) staat 
nu een archeologische landschapmarker in de vorm van een grote 
Maaskei met muntmedaillons.

kunnen zijn, al is er geen kalk gevonden. Waarom de man niet 
begraven is in een fatsoenlijke kist zullen we nooit zeker weten. 
Misschien was hij een vreemdeling op doorreis in Groningen, een 
koopman of schipper die zonder familie ellendig aan zijn einde 
kwam. Het besluit om een vreemde koopman te begraven in zijn 
eigen wijnton, bleef dicht bij de normen van zijn tijd. Want wie 
het kon betalen, zorgde voor zijn eigen begrafenis. Bovendien 
lijkt een wijnton best wel op zo’n uitgeholde boomstam die als 
grafkist diende. 

RAAP werkt in 2015 de opgravingen aan de Grote 
Markt uit voor de gemeente Groningen. De schedel 
van de man in de wijnton is met een 3D-printer 
gekopieerd om er een gezichtsreconstructie mee 
te maken. 

Kijk op www.raap.nl/publiek 
voor een interactive kaart met 
verbeelde vondsten in Zuid Nederland.

        Zie:  
www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_Opendag_Groninger_Forum.html



UIT’TVELD

De vondst van deze vuursteenafslag was gelet op de 
omstandigheden reden voor een klein feestje in het veld. 
Het minuscule fragment vuursteen lag verborgen in de top 
van een verdronken dekzandlandschap op ongeveer 6,5 
meter onder het maaiveld en is aangeboord met een 3 cm 
guts. De stratigrafie (dekzand afgedekt met meters holocene 
rivierklei en veen) wijst op een datering in de periode Laat 
Paleolithicum - Mesolithicum. De kans op het winnen van de 
loterij is groter, aldus projectleider en fysisch geograaf Joël 
Sprangers. A once-in-a-lifetime experience!  
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        Zie:  
www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_Opendag_Groninger_Forum.html
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Op vrijdag 19 februari 2016 organiseert RAAP een symposium 
waarin cultuurhistorische waardenkaarten centraal staan. 
Een rijke verscheidenheid aan sprekers uit verschillende 
gemeenten die hier ervaring mee hebben, staat garant voor 
een nuttige en inspirerende dag.

Tijdens het symposium ligt het accent vooral op de 
praktische toepassing van cultuurhistorische kennis in 
uiteenlopende gemeentelijke beleidsvelden. Zo komen de 
kansen en valkuilen bij cultuurhistorisch beleid aan bod, 
maar ook thema’s als erfgoedrecreatie & toerisme, 
burgerinitiatieven en cultuurhistorie als input voor 
het stedelijk ontwerp. Het symposium is bedoeld voor 
gemeenteambtenaren en andere betrokkenen bij 
monumentenzorg, RO/planologie, cultuurhistorie, 
toerisme & recreatie en groen.

De laatste baron op YouTube

Symposium ‘Cultuurhistorische waardenkaarten en hun toepassing’

Kasteel de Keverberg in het Limburgse Kessel is na een periode 
van herbouw in september 2015 geopend. Kort daarvoor werd 
bij toeval een grafkist met botten naast het kasteel opgegraven. 
Vermoedelijk gaat het om het stoffelijk overschot van baron Frits 
van Keverberg, de laatste baron die op het kasteel woonde. Op 
YouTube staat de film die RAAP erover maakte. 

 Zie www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_grafkist_Kessel.html

De aanleiding voor het symposium is een bijzondere mijlpaal. 
RAAP heeft in 2015 rapport 3000 uitgebracht: In de variatie schuilt 
de rijkdom. De cultuurhistorische waardenkaart van Aa en Hunze. 
Dit rapport staat symbool voor de ruime ervaring die RAAP als 
erfgoedbreed bedrijf heeft opgebouwd. Veel gemeenten hebben al 
een cultuurhistorische kaart van RAAP. Met name in Gelderland en 
Drenthe loopt men hierin voorop. Diverse voorbeelden die de revue 
zullen passeren, komen uit Noord- en Oost-Nederland, maar ook 
gemeenten uit andere regio’s kunnen uiteraard inspiratie opdoen 

op dit symposium.

Locatie: Landgoed Overcinge in Havelte. 
Meer informatie binnenkort op www.raap.nl 
Aanmelden: Belangstellenden kunnen zich al 
aanmelden bij Luuk Keunen:  

T 0575-551678 | E l.keunen@raap.nl

voor in de
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