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De bulla van Erik

Wie onderzoek doet, die kan wat vinden:
RAAP-projectleider Erik Verhelst over een
opzienbarende vondst.

Wat is dit voor voorwerp?
Het is een bulla, een loden zegel uit het Byzantijnse
rijk. Aan beide zijden zie je een hoofd, waarschijnlijk
van een heilige, en er staat een letter B op. Door
het midden loopt een rechthoekige holle verdikking.
Daar ging een koord door dat rond een document werd
vastgeknoopt om het te verzegelen.

Wat ging er door je heen toen je het voor het
eerst zag?
Pas toen het zegel schoongemaakt was, viel
me op dat het bijzonder was. We kennen wel
pauselijke bullae, die worden in Nederland regelmatig
gevonden. Qua formaat lijkt het daar op, maar deze
bulla was iconografisch totaal afwijkend en kwam me heel
exotisch voor.

Wat maakt deze vondst voor jou bijzonder? Ik zie
een mooie verbinding tussen Tiel en Engeland
enerzijds en het Byzantijnse rijk anderzijds.
Van beide wisten we dat ze er waren, maar
niet dat ze net na de bloeitijd van Tiel als
handelsnederzetting nog bestonden.
Bovendien bevestigt de vondst het
bijzondere karakter de nederzetting
Zandwijk aan de overkant van de Linge,
vlakbij het splitsingspunt met de Waal.
Het is speculatie, maar het zou zomaar
kunnen dat het waardepapier bij de bulla om
een lening ging tussen het Byzantijnse rijk
en de Engelse koning, die via Engelse kooplui
terechtgekomen is in Zandwijk.

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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omt u altijd een afspraak na? Ik bedoel, dat u iets
belooft en dat vervolgens ook echt doet? Het nakomen
van afspraken of beloftes schijnt tegenwoordig steeds
meer een probleem te worden. Er zijn zelfs speciale woorden
om duidelijk te maken dat u de belofte eigenlijk niet serieus
hoeft te nemen, zoals de bekende verkiezingsbelofte. Ik
waarschuw u maar vast, want volgend jaar is het weer zover.
Nu gaat het mij er niet om de politiek zwart te maken, want
ook het bedrijfsleven belooft soms te veel. Zo garandeert de
leverancier altijd een stipte levertijd en een perfecte kwaliteit.
Maar omdat iedereen weet dat beloftes in een offerte bedoeld
zijn om klanten te verleiden, doet de klant er verstandig aan
garanties te vragen. Daarom is het certificaat ingevoerd,
bijvoorbeeld ISO 9001. Als een bedrijf dat certificaat heeft,
kunt u er op vertrouwen dat alle afspraken worden nagekomen,
want anders wordt het certificaat ingenomen.
Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom het zo moeilijk is
afspraken na te komen? Vermoedelijk komen twee oorzaken u
bekend voor. Met stip op nummer 1 - de meest gebruikte smoes
- staat de afhankelijkheid van alles wat u zelf niet in de hand
hebt. Dat kunnen andere personen zijn, maar ook de brug die
open stond. Interessanter is de tweede: de afspraak is geen
echte afspraak. Dat is het geval als er niks op papier staat, of
niets eenduidigs. Neem ‘het pakket wordt zo spoedig mogelijk
bij u afgeleverd’. Daar komen nog eens de onuitgesproken
verwachtingen bij. Vanzelfsprekend niet zwart op wit, maar in
het onderlinge contact altijd van belang. Tot slot heb ik nog
een derde oorzaak. Veel afspraken worden niet nagekomen
omdat ze simpelweg door alle betrokkenen vergeten worden.
Wel zo gemakkelijk.
Over naar de archeologie. Vanaf 1 juli aanstaande is de nieuwe
erfgoedwet van kracht. Volgens die wet moet iedereen die wil
gaan opgraven over een certificaat beschikken. Archeologen
behoren dan eindelijk tot de grotemensenwereld en zullen zich
met het certificaat in de hand aantoonbaar aan de afspraken
moeten houden. Die afspraken staan in de eerste plaats in
het Archeologisch Programma van Eisen. De opdrachtgever
moet daaraan voldoen om zijn omgevingsvergunning van
de gemeente te krijgen en het opgravingsbedrijf moet zich
daaraan houden om zijn afspraken met de klant na te komen
en zijn certificaat niet op het spel te zetten.
Hoe zorgen we er nu voor dat die afspraken niet vergeten
worden? Dat is simpeler dan u denkt. Vanaf 1 januari
aanstaande, als het certificaat verplicht is, krijgt u die
afspraken er gewoon bij in de digitale versie van het
archeologische rapport. Dan kan iedereen in een oogopslag
zien of RAAP zich aan de afspraken heeft gehouden. Daar
hebben we eigenlijk geen certificaat voor nodig.

Marten Verbruggen
directeur RAAP

Op www.raap.nl/magazine vindt u alle
links uit dit nummer met de laatste
informatie handig bij elkaar.
De opgraving Zandwijk in Tiel

COLUMN

Waar en wanneer is het gevonden?
In een paalkuil in Zandwijk bij Tiel. Daar voerden we
eind 2012 een opgraving uit, pal langs de oever van
de Linge. We waren op zoek naar een nederzetting
uit de 10e - 11e eeuw.

Hoe zeldzaam is de vondst? Dit is de enige
Byzantijnse bulla die ooit in Nederland
gevonden is. Via hulp van specialisten
uit het buitenland weten we dat deze
zegels vrij bekend zijn in het Midden- en
Nabije Oosten maar niet in Noord-Europa.
In Londen zijn wel twee vergelijkbare
exemplaren met een B gevonden en die zijn
herleid naar familie van een hoge keizerlijke
ambtenaar, een soort minister van financiën.
Onze bulla dateert tussen 1080-1090.

EXTRA

VONDST# INHO
UD

Afspraak is
afspraak
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Laatste rustplaats vol
Merovingische
rijkdom

Unieke kans

Er zijn wel meer Merovingische grafvelden bekend, maar
de meeste daarvan zijn niet of nauwelijks onderzocht.
Zeker niet recentelijk. In tegenstelling tot bijvoorbeeld
de voorgaande Romeinse tijd of de volle en late
middeleeuwen, weten we over die vroege middeleeuwen
ook nog weinig. Schriftelijke bronnen ontbreken en we
moeten het doen met vrij sporadische archeologische
vondsten. Dat maakt dit onderzoek in Alphen extra
belangrijk: het levert nieuwe wetenschappelijk
informatie op over Merovingische grafvelden in het
algemeen en over de geschiedenis van Alphen.

Sieraden van goud en edelstenen kreeg
de overledene mee die zo’n 1500 jaar

geleden begraven werd op een grafveld
bij Alphen. Dit en meer fraais uit de

andere ontdekte graven kan ons wijzer

Opgravingsplattengrond:
rijen graven, vlak
naast elkaar.

www.alphen-chaam.nl/archeologie.html

maken over een vrij onbekende periode
uit de Brabantse geschiedenis.

Begin 1950 kwam bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek
een telegram binnen uit Alphen: ‘Bij bouwwerken alhier op Frankisch grafveld
gestoten. Kom onmiddellijk’. Deze noodkreet kwam vanaf de bouwplaats bij
een Alphense fruitloods waar onverwachts op ‘Merovingische potten en andere
oudheden’ gestuit werd. De rijksdienst voerde er dat jaar en het jaar daarop een
noodopgraving uit. Het onderzoek werd summier uitgewerkt en de conclusie was
dat er delen van een vroegmiddeleeuws grafveld ontdekt waren.
Appels
Eind 2015 moest ongeveer op dezelfde plek aan de Chaamseweg in Alphen een
appelloods wijken voor de aanleg van een nieuwe transformatorruimte. Het
was te verwachten dat er bij de werkzaamheden meer van het grafveld aan het
licht zou komen. De archeologen van RAAP begeleidden daarom in opdracht van
Enexis de sloop van de loods en voerden er vervolgens een opgraving uit. Ze
vonden resten terug van de oude opgraving maar ontdekten ook tal van
nieuwe graven uit de vroege middeleeuwen. Het zijn welkome
appels voor de wetenschappelijke dorst.
In totaal zijn 41 graven gevonden op zo’n anderhalve
meter onder het maaiveld. Ze dateren uit de
Merovingische tijd, een periode tussen 500 en
700 na Chr. waarin de Frankische dynastie van de
Merovingen over delen van Nederland regeerde.
De graven lagen oost-west georiënteerd in
rijen, dicht op elkaar. Van sommige grafkisten
was de omlijning duidelijk te zien bij en op de
bodem van het graf. Skeletten zijn vanwege de
bodemomstandigheden niet bewaard, maar er kwamen
wel veel en fraaie kostbare grafgiften aan het licht van
keramiek, steen, metaal en glas. Er is ook een
crematiegraf gevonden, nogal zeldzaam
voor die tijd.
Gouden hanger met
edelsteen.

Een van de graven met pot aan
het voeteneind.

Blingbling
De meeste overledenen kregen grafgiften mee en in acht graven
lagen complete potten aan het voeteneind. Een van de graven
was uitzonderlijk rijk met een gouden ring, een gouden ketting
ingelegd met edelstenen, een complete kruik en heel veel kralen
waaronder een zeer grote van twee kleuren glaspasta. Ook uit
andere graven kwam veel moois, zoals mantelspelden, gespen,
zwaarden, lanspunten, messen, een gordelbeslag en hellebaard,
en eenvoudiger voorwerpen als spinklosjes, spijkers, stukken
vuursteen en een slijpsteen.

Projectleider Marc Verhoeven
T 0495-513555 | E m.verhoeven@raap.nl

Aan de uitwerking van de opgraving wordt nu hard gewerkt.
Duidelijk is dat het grafveld in Alphen relatief rijk en groot was. In
vrijwel alle richtingen zet het zich door buiten het opgegraven 425
m2 grote plangebied. Honderden mensen moeten hier begraven
zijn geweest. Waarschijnlijk hangt het grafveld samen met een
nederzetting waarvan de resten eerder in het centrum van Alphen
zijn ontdekt. Rond 700 raakte het grafveld in onbruik. Dan komt
ook het christendom op in dit gebied en een verband daarmee lijkt
logisch. In Alphen is zelfs een van de oudste christelijke kerken
van Noord-Brabant gesticht, waarschijnlijk direct ten oosten van
het grafveld, rond de locatie van de huidige kerk.
De kostbare vondsten liggen inmiddels in een kluis en andere
bijzondere vondsten worden geconserveerd en gerestaureerd
om ze later tentoon te kunnen stellen. De gemeente AlphenChaam heeft direct naast het opgegraven grafveld ijzeren netten
in de grond aangebracht om eventuele ‘schatgravers’ met
metaaldetectors te ontmoedigen.

Gouden ring met
edelsteen.

Waarom zoveel grafgiften?

Waarom kregen de doden zoveel grafgiften mee? Daar zijn
meerdere verklaringen voor. Zo zouden de giften kunnen
dienen voor de reis en het verblijf in het hiernamaals, om
de doden rustig te houden en te voorzien van waar ze op
gesteld waren geweest, als onderdeel van het grafritueel
om status en identiteit uit te drukken, als geschenk aan
de ‘goden’ en om inflatie van waardevolle voorwerpen
tegen te gaan. Waarschijnlijk speelden verschillende van
deze sociale, rituele en economische aspecten een rol in
het grafritueel, en verbonden de giften de wereld van de
levenden met die van de overledene en de voorouders.

Röntgenfoto van o.a. kan,
lanspunt, beursbeugel, speld,
mes en kort zwaard (sax).
Foto’s: RESTAURA

Glazen kraal of spinklos.
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Vruchten plukken van
cultuurhistorische kennis

Samenwerkingspartners

Steeds vaker heeft het onderzoek van RAAP een
cultuurhistorische component. Voor architectuur
en bouwhistorie, en voor onderzoek naar bepaalde
aspecten in het landschap, werkt RAAP vaak samen
met partners, zoals de medeorganisatoren van het
symposium Monumenten Adviesbureau en MVDH
Architectuur- en cultuurhistorie. De samenwerking
houdt verband met de specialisatie van partners, hun
netwerk en ook met de thema’s binnen een onderzoek,
zoals het contact met stedenbouwkundigen voor de
naoorlogse stedebouw.
Paneldiscussie.

Cultuurhistorie in het Omgevingsplan

Het historische landgoed Overcinge in Havelte in de gemeente
Westerveld was dit voorjaar een passend decor voor het symposium
‘Vruchten plukken van cultuurhistorische kennis’. Samen met
Monumenten Adviesbureau en MVDH Architectuur- en cultuurhistorie
organiseerde RAAP daar een dag over het praktisch gebruik van
erfgoedinformatie in gemeentelijk beleid en ruimtelijk ontwerp. Voor
wie er niet bij kon zijn, een terugblik met mede-organisator Luuk
Keunen, senior projectleider cultuurhistorie bij RAAP.

Luuk
Keunen

Hoe gaan gemeenten om met de
wettelijke plicht die sinds 2012
geldt om cultuurhistorie mee te
wegen in ruimtelijke plannen?
Luuk Keunen: Dat is heel divers.
Het hangt met verschillende
zaken samen. Een zekere traditie
op het gebied van erfgoed,
recreatie en toerisme in een
gemeente speelt een belangrijke rol. Verder telt de omvang
van het ambtenarenapparaat mee, en de aanwezigheid
van een wethouder of ambtenaar die er veel belang aan
hecht en zich sterk maakt voor het erfgoed. En daarnaast
bepaalt de houding tegenover regelgeving ook in hoeverre
mensen bereid zijn cultuurhistorie in ruimtelijke plannen te
verankeren.
Op het symposium waren vooral gemeenten uit Noord- en
Oost-Nederland vertegenwoordigd: is daar meer interesse
voor cultuurhistorie dan elders? De locatie speelde
natuurlijk wel een belangrijke rol en die is vanuit Zeeland
echt ver weg. Ik heb wel het idee dat sommige provincies
harder lopen dan andere. Drenthe, Gelderland en delen
van Utrecht lopen bijvoorbeeld ver vooruit. De rest volgt.
In Noord-Holland is wel het nodige gebeurd, in Limburg
eveneens, maar in Brabant weer veel minder. Dat heeft
met de lokale cultuur te maken. In landelijke gebieden
met een belangrijke agrarische sector, zoals in NoordBrabant en Overijssel, is erfgoed over het algemeen een
minder belangrijk beleidsterrein. Gelderland en Utrecht
zijn nu eenmaal vanouds provincies met veel adellijk

Cultuurhistorie publieksvriendelijk in beeld gebracht via een webkaart.

Landgoed Overcinge

grootgrondbezit waar het mooie landschap een grote rol in het
ruimtelijk en recreatief beleid speelt. Drenthe en Limburg sluiten
daar ook bij aan vanwege hun belangrijke toeristische sector.
Gelukkig zien we ook elders positieve ontwikkelingen.

Discussie tijdens het symposium.

Wat moeten gemeenten minimaal doen om rekening te houden met
cultuurhistorie in hun ruimtelijke plannen? Dat ligt niet honderd
procent duidelijk vast. De wet bepaalt dat je een beschrijving moet
geven van de manier waarop je rekening houdt met cultuurhistorie.
Voormalig staatssecretaris Zijlstra voegde daaraan toe dat dat
niet kan zonder onderzoek te doen. Hoe diep dat moet gaan, is
voor een belangrijk deel aan de gemeente zelf. Het komt er dus
op neer dat gemeenten zelf wel iets moeten doen, maar dat ‘het
wat’ niet door de wetgever is vastgelegd. Het is onduidelijk wat die
verplichting feitelijk is. Er komt nu wel steeds meer jurisprudentie
over beschikbaar. In de kern komt het neer op een afweging maken
in het bestemmingsplan. Het gaat erom te kiezen wat er met het
erfgoed gebeurt, welke ontwikkelingen in een gebied mogelijk zijn
en onder welke voorwaarden. Wat past bij je gemeente? Dat bepalen
gemeenten zelf en daar moeten ze zich nader in verdiepen.

Volgens de nieuwe Omgevingswet die in 2018 in
werking treedt, zijn gemeenten verplicht om een
omgevingsplan vast te stellen, waarin regels over
de fysieke leefomgeving en het ruimtelijke erfgoed
worden opgenomen. Daarmee komt de gemeentelijke
monumenten- of erfgoedverordening te vervallen.
RAAP heeft veel ervaring met het verankeren van
cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen
en werkt daarvoor samen met diverse partners. Met
die expertise kan RAAP ook behulpzaam zijn bij het
opstellen van een omgevingsplan.

Archeologisch onderzoek is formeel geregeld via het AMZtraject en de KNA: is er ook een cultuurhistorische standaard?
Nee niet echt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaf
twee jaar geleden een brochure uit waarin al geconstateerd
werd dat er geen consensus is over een waarderingsmethodiek.
Het vakgebied cultuurhistorie is veel minder afgebakend dan
archeologie, ook omdat de opleidingen voor die richting veel
diverser zijn. Een archeoloog studeert archeologie, maar
opgeleid worden tot cultuurhistoricus kan via veel opleidingen.

Heb je tips voor gemeenten die meer willen met
cultuurhistorie dan alleen het verplichte beleidsmatige
onderdeel regelen? Het kan zeker de moeite lonen om in
te zoomen op een klein gebied waar je meer mee wilt. Een
mooi voorbeeld is het BOS-project in Winterswijk. Daar
vormen verschillende historische lagen in het landschap de
basis voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling. Het gaat
Hoe kunnen gemeenten vruchten plukken van
om het strandbad, een watermolen en het havezateterrein
cultuurhistorische kennis? Op het symposium hebben we een
van Klein Plekenpol. Rond die havezate bestonden veel
zo compleet mogelijk palet laten zien. Er zijn met name kansen
op toeristisch-recreatief gebied. En wat er ook uitsprong tijdens vraagtekens. Voor een toekomstige visualisatie hebben
we er historisch onderzoek en een veldtoets uitgevoerd.
het symposium is het enthousiasmeren. Het is belangrijk om
Inmiddels heb ik in het archief van de architect van het
mensen mee te krijgen, dat ze trots zijn op hun gebied, de
participatie van burgers. Het moet niet alleen een overheidsactie huidige huis de bouwtekening van het oude huis gevonden.
Mogelijk gaan we dit jaar met grondradaronderzoek kijken
zijn om met cultuurhistorie aan de slag te gaan. Dat zijn dus
of we funderingen kunnen terugvinden. Door er dieper in te
meer publieksgerichte zaken, maar daarnaast is het van belang
duiken, kun je dus nieuwe dingen naar boven krijgen. Het
wat je er planologisch mee doet. Welke afwegingen maak je
leuke is dat de eigenaar van de grond zo enthousiast was,
bijvoorbeeld als het gaat om het evenwicht tussen bescherming
en ontwikkeling? Behoud door ontwikkeling is inmiddels een wat dat hij zelf met de schop kwam helpen tijdens de veldtoets.
Hoe meer je weet, hoe beter je ervoor kunt zorgen dat
sleetse, maar zeker nog actuele term.
cultuurhistorische resten bewaard blijven.
Hoe kijk je terug op het symposium? Ik kijk terug op een
Projectleider Luuk Keunen
geslaagde dag met een inspirerende reeks lezingen waarbij
T 0575-567876 | E l.keunen@raap.nl
allerlei praktische kennis en ervaring is uitgewisseld. Wat me
opviel, met name bij de paneldiscussie, was de onzekerheid
bij gemeenten over hoe cultuurhistorie in de omgevingswet
moet worden opgenomen. Dat leeft blijkbaar sterk. Het
bestemmingsplan verdwijnt en daar komt het omgevingsplan
voor in de plaats. Straks zit alles in dat ene omgevingsplan en
dat houdt ambtenaren duidelijk bezig. Wat me ook opviel was
de grote belangstelling voor het digitale Webgis dat RAAP voor
Vianen heeft gemaakt en de papieren cultuurhistorische atlas
voor Nunspeet.
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Voortaan gewoon ‘RAAP’

De oplettende lezer heeft het misschien gezien op de omslag
van dit magazine: het nieuwe logo van RAAP. Verder laten we
de toevoeging ‘Archeologisch
Adviesbureau’ achterwege. RAAP
gaat voortaan namelijk simpelweg
als ‘RAAP’ door het leven. Kort
maar krachtig. U kunt er nog
steeds terecht voor archeologisch
advies, maar het dienstenpakket
is al jaren veel breder. We voeren
zelf onderzoek uit, verzorgen bijvoorbeeld publieksbereik en
richten ons ook op cultuurhistorie in brede zin, dus meer dan
alleen archeologie. De nieuwe, korte handelsnaam past beter bij
RAAP als erfgoedbreed bedrijf. En daar hoort natuurlijk ook een

vernieuwd logo bij, met de vertrouwde vierkante haken, dat
wel, maar in een modern lettertype.

In het najaar 2016 gaat RAAP een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Steekproefsgewijs zullen we een aantal
opdrachtgevers vragen om feedback te geven. Het onderzoek
gaat digitaal met een korte vragenlijst. Mocht u hiervoor
benaderd worden, dan stellen we het zeer op prijs als u
mee wilt werken. RAAP probeert voortdurend de kwaliteit
van haar dienstverlening te verbeteren. Met de uitslag van
het klanttevredenheidsonderzoek krijgen we beter zicht op
de wensen van klanten en de producten en diensten waar
behoefte aan is.

Van geen idee naar 3D
Is dat alles? Zo reageren mensen vaak als ze donkere vlekken in
het opgravingsvlak zien. Dat is inderdaad alles wat overblijft van
een prehistorisch huis als je het opgraaft. Best lastig om je voor
te stellen hoe dat huis er oorspronkelijk uitzag. Omdat mensen
daar vaak geen idee van hebben, zorgt RAAP voor verhelderende
3D reconstructies zoals deze. En voor informatieborden met het
historische verhaal achter de sporen en vondsten. Zo komt de
blootgelegde geschiedenis weer tot leven.

RAAP België van start

Onderzoek naar klanttevredenheid

Meer weten over deze en andere publiekgerichte
activiteiten?

Caroline
Ryssaert

Sinds 19 mei 2016 heeft RAAP ook een kantoor in België. Zaakvoerder van dit zusterbedrijf van
RAAP is archeoloog Caroline Ryssaert. Vanuit het nieuwe kantoor in de Oost-Vlaamse gemeente
Nazareth voert zij met haar team projecten uit in heel België.
RAAP is al geruime tijd met spraakmakende projecten actief in België. Dit gebeurde voorheen vanuit
het regiokantoor Zuid-Nederland in Weert. Met het nieuwe kantoor in Nazareth, vlak onder Gent,
is nu heel Vlaanderen goed bereikbaar. De erkende archeologen van RAAP België bieden expertise
en ondersteuning op het vlak van archeologie, landschappelijk en bouwkundig erfgoed. Zij staan
eveneens klaar om opdrachtgevers door de nieuwe procedures voor archeologisch onderzoek te loodsen.
De Belgische zaakvoerder Caroline Ryssaert is een zeer ervaren archeoloog. Zij studeerde archeologie aan de universiteit
in Gent en runde tot voor kort haar eigen onderzoeks- en adviesbureau ODIN. Daarmee heeft zij veel expertise opgebouwd
tijdens tal van archeologische projecten in Vlaanderen, zowel bureauonderzoeken als boorprospecties en opgravingen.
Alle producten en diensten die RAAP in Nederland uitvoert, worden ook door RAAP België aangeboden. Uiteraard volgens
de daar geldende normen en taalgebruik, met kennis van zaken over zowel archeologie, cultuurhistorie als bijvoorbeeld
ruimtelijke ordening. Ook verzorgt RAAP België de archeologienota, die vanaf 1 juni 2016 bij de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning gevoegd moet worden.

Neem contact op met de afdeling Communicatie T 0294491500 of kijk op www.raap.nl/publiek.html

Archeologienota

Opgraving:

Contact:

door erkende archeoloog
aanvang melden bij agentschap en erkende OE-gemeente
toelating zit vervat in bekrachtigde (archeologie)nota
uitvoeren conform OE-decreet, CGP, plan van aanpak uit
(archeologie)nota, voorwaarden bij (archeologie)nota

Archeologienota Vlaanderen

Per 1 juni 2016 treedt in België een
nieuwe procedure voor archeologisch
onderzoek in. Dit houdt onder meer in dat
wie een stedenbouwkundige vergunning
of verkavelingsvergunning aanvraagt, in
veel gevallen een archeologienota bij de
vergunningsaanvraag behoort te voegen.
Hiervoor dient een erkende archeoloog een
archeologisch vooronderzoek uit te voeren en de
archeologienota op te stellen. Wilt u weten of
de archeologienota ook voor uw Vlaamse project
noodzakelijk is? RAAP België gaat dit gratis
voor u na. Neem gerust contact op per mail of
telefoon.

RAAP België
Steenweg Deinze 72
9810 Nazareth
Telefoon: (+32) 0498 441 699
E-mail: raap@raap.be
Website: www.raap.be

opengewerkte ijzertijdboerderij (Olav Odé, RAAP)
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UIT’TVELD

Fraai staaltje van Romeinse waterbouwkunde
Niet eerder is het Romeinse kanaal van Corbulo zo goed zichtbaar uitgegraven
als in mei 2016 in Leidschendam. Tijdens een proefsleuvenonderzoek vanwege
de geplande nieuwbouw op locatie Leytsehof legden archeologen van RAAP
het ‘verdwenen’ kanaal over de volle breedte vrij: 10 tot 15 meter breed en 1,5
meter diep, wat groot genoeg is voor Romeinse rivierschepen. Niet alleen de
houten beschoeiingspalen van beide oeverkanten waren bewaard gebleven,
zelfs het vlechtwerk tussen de palen was nog intact. Achter de beschoeiing
was de oever met plaggen versterkt.
De Romeinse generaal Gnaeus Domitius Corbulo, naar wie de waterweg
vernoemd is, had zijn soldaten omstreeks 50 na Chr. opdracht gegeven om
het kanaal te graven. Het verbond de Maas en Oude Rijn met elkaar maar de
exacte loop ervan is niet bekend. Waarschijnlijk liep het kanaal van Naaldwijk
naar het Romeinse castellum Matilo bij Leiden. Het wordt gezien als onderdeel
van de limes, de noordgrens van het Romeinse rijk. De vondsten en de houten
palen worden momenteel nader onderzocht om de gebruiksduur van het
kanaal te bepalen.
RAAP voerde het archeologisch onderzoek uit in opdracht van de Vof
Leidschendam Centrum i.s.m. de gemeente Leidschendam-Voorburg. Op de
goed bezochte open dag op 3 mei gaven de archeologen rondleidingen voor
het publiek. Verder had RAAP gezorgd voor informatiepanelen en infobladen
en hielpen de Romeinen van Legio Secvnda Avgvsta mee met opgraven.
Meer tekst en beeld over het kanaal van Corbulo op www.raap.nl/magazine
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Haacht krijgt een
nieuw kasteel
In de Belgische plaats Haacht in Vlaams-Brabant is
gestart met de bouw van een nieuw kasteel. Het gaat
om een eenvoudige reconstructie van het middeleeuwse
Kasteel van Roost, dat in de 19e eeuw geheel in verval
raakte en verdween. De kasteelreconstructie maakt
straks deel uit van een groen speel- en belevingspark
voor de inwoners van Haacht.
Kasteel van Roost omstreeks 1565-1585 (Universiteitsarchief Leuven).

Het voormalige Kasteel van Roost in Haacht wordt uit de
vergetelheid gehaald. Met de inrichting van een thematisch park
met educatieve inslag willen de betrokkenen draagvlak creëren
voor het archeologisch bodemarchief en het historisch belang
van de archeologische site. De inrichting van het kasteelterrein
gebeurt op initiatief van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), in
samenwerking met de gemeente Haacht, Natuurpunt en HAGOK.
Het is de bedoeling dat de nieuwe inrichting

In 1939, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, werd een deel
van het kasteelterrein doorsneden door de aanleg van een
antitankgracht, om het Duitse leger tegen te houden. In 1982
en 1983 voerde de plaatselijke heemkundekring een opgraving
op het terrein uit. Die opgraving beperkte zich tot het kasteel
zelf, maar het gehele kasteelterrein werd nadien beschermd als
archeologisch monument.
Speuren naar sporen
Toen een aantal jaar geleden het plan ontstond om een
inrichtingsplan voor het kasteelterrein te maken, was
nader onderzoek nodig om de archeologische resten onder
het maaiveld beter in kaart te brengen. In 2014 voerde
RAAP dit onderzoek voor de VLM uit, in samenwerking
met Target Archaeological Geophysics. Naast aanvullend
bureauonderzoek, boringen en geofysische metingen vond
een proefsleuvenonderzoek plaats. Verder werden de oude
opgravingsgegevens gedigitaliseerd om deze later zo goed
mogelijk op de juiste locatie te kunnen geo-refereren.

toeristisch-recreatieve activiteiten in het gebied stimuleert. De
reconstructie van het kasteel gaat samen met een speeltuin en
een boomgaard het ’Buurtpark Heerlyckheid van Roost’ vormen.

Het onderzoek leverde een hoop nieuwe gegevens op. De
ontwikkeling van het kasteelterrein was anders verlopen dan tot
dan toe gedacht werd. Zo bleek de vermoedelijke buitengracht
niet de oude kasteelgracht te zijn, en de plek van het kasteel
lag anders dan verondersteld. Behalve enkele onbekende muren
vonden de archeologen onder meer musketkogels en een tinnen
bord. Na het veldonderzoek zorgde RAAP voor een beheerplan,
een voorstel voor het nieuwe inrichtingsplan en een aantal
suggesties voor toeristisch-recreatieve ontsluiting. De VLM
maakte met deze input een nieuw ontwerp.

Kanonskogels
Kasteel van Roost was van oorsprong een waterburcht die
omstreeks 1300 werd gebouwd. Het was een rechthoekige
versterking met een uitspringende poorttoren en slotgrachten
eromheen. In de eeuwen erna werden diverse ruimtes
bijgebouwd, maar aan de bloeiperiode kwam op 17 mei 1622
een dramatisch einde. Het kasteel werd toen met kanonskogels
belegerd door de Prins van Oranje. Zoals vele kastelen was ook
dat van Roost tot verval gedoemd. De ruïne die resteerde werd in
1828 afgebroken en het neerhof brandde in 1833 af. Niets deed
vermoeden dat er ooit een kasteel had gestaan.

Middeleeuws buurtpark
Begin 2016 is met de nieuwe inrichting van het park gestart.
Inmiddels zijn de contouren van het kasteel duidelijk zichtbaar
in de vorm van lage muren van Balegemse zandsteen. De
dikke binnenmuren komen exact op de plek van de vroegere
kasteelmuren te liggen. Het verhoogde terrein daartussen kan
fungeren als podium voor kleine voorstellingen. De grachten
worden ondiep uitgegraven en daarover komt een avontuurlijke
ophaalbrug. Op de locatie van de oorspronkelijke poorttoren
is een houten speeltoren gebouwd, geïnspireerd op een oude
tekening waarop de oorspronkelijke toren te zien is, en er

Inrichtingsplan buurtpark met (in groengeel) de plek van het kasteel.

Boven: contouren van het kasteel zichtbaar gemaakt en
linksonder de houten speeltoren (copyright VLM)

komt een neerhof-speelhuisje. Op infoborden zal meer over
de geschiedenis van het kasteel te lezen zijn, met een QRcode gelinkt aan een website. Voor meer ‘beleving’ komen
er kanonballen die verwijzen naar de aanval in 1622. Verder
worden inheemse soorten aangeplant evenals een boomgaard
met plukfruit en er komt een grote middeleeuwse picknickbank
waar ‘heerlyckheden van Roost’ genuttigd kunnen worden. Het
kasteelterrein zal ook betrokken worden bij het nabijgelegen
landinrichtingsproject Antitankgracht.
Het is de bedoeling dat het nieuwe recreatieve buurtpark op
11 september 2016, tijdens de Vlaamse Open Monumentendag,
feestelijk geopend wordt in een Middeleeuws kader.
Projectleider Danny Keijers
T 0495-513555 | E d.keijers@raap.nl

Zuidwestelijke torenmuur blootgelegd in een proefsleuf.
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Rioolrenovatie als
archeologische
buitenkans
Riolering is een basisbehoefte en we kunnen niet lang zonder. Wordt
een riolering vervangen, dan moet dat dus snel en efficiënt gebeuren.
Hoe past daar ook nog ruimte voor archeologisch onderzoek in en wat
levert het op? Een kijkje in Loppersum.

Gemiddeld gaat een riolering zo’n 50 jaar mee. Elke week
liggen dus vele straten open om rioleringen te herstellen of
te vernieuwen. Ook bijvoorbeeld in de Groningse gemeente
Loppersum, 17 dorpen groot. Al geruime tijd worden
daar dorp voor dorp rioleringen vervangen en straten
heringericht. De ‘gemengde’ riolen uit de jaren 70, die vuil
afvalwater en regenwater van de straten afvoeren, worden
met graafmachines uit de bodem gehaald. Een modern
gescheiden rioolstelsel, meestal van pvc, komt voor de oude
betonnen buizen in de plaats.

resten vinden, is te verwachten. In deze gemeente
liggen veel wierdedorpen zoals Middelstum, Stedum en
Westeremden waar wij al aan het werk zijn geweest. In
eerste aanleg dateren deze dorpen uit de late prehistorie en
het riool gaat dwars door de oude ophopingslagen van de
wierden heen.”
De begeleiding gaat in goed overleg met de aannemer. Die
ontgraaft doorgaans eerst over de gehele breedte van de
rijweg het wegcunet met ruim een halve meter. Daarin komt
een anderhalf tot drie meter brede rioolsleuf meestal zo’n
1 á 2 meter onder het cunet. Voor minimale overlast is het
zaak dat de straat zo kort mogelijk open ligt. Bewoners
willen weer goed bij hun huizen kunnen komen en het water
en toilet kunnen gebruiken. De aannemer en archeologen

Sommige gebieden in Loppersum zijn volgens het
gemeentelijke bestemmingsplan van hoge tot zeer hoge
archeologische waarde of zelfs rijksmonument. Daarom
laat de gemeente de rioolaanleg daar archeologisch
begeleiden door RAAP. De archeologen staan
dicht bij de graafmachine om het werk in de
Wierdenland
gaten te houden. Ze schaven de
Vanaf de vroege IJzertijd, in de 7e en 6e eeuw voor Chr.,
wanden en zo mogelijk vlakken
kwamen er mensen wonen in het Noord-Nederlandse
van de rioolsleuf en onderzoeken
kweldergebied, waar ook de gemeente Loppersum ligt. Bij
deze o.a. met de metaaldetector op
extreem hoog water stond het gebied regelmatig onder water.
archeologische resten. Om de 25 tot
Om droge voeten te houden wierpen de bewoners heuvels op
50 meter fotograferen en tekenen ze
van lagen met plaggen, klei en mest. Die kunstmatige heuvels
een profielkolom. Als er vondsten of
heten ‘wierden’ en in Friesland ‘terpen’. Ze beschermden
sporen aan het licht komen, krijgen
de mensen in deze streek meer dan duizend jaar tegen het
ze gelegenheid deze te documenteren
zeewater, totdat er dijken werden aangelegd.
en te verzamelen. Alle vergaarde
informatie zal uiteindelijk - het onderzoek is nog moeten dus snel handelen. “Het is werken in een beperkte,
smalle ruimte onder een vrij hoge tijdsdruk” aldus Jans.
niet afgerond - worden verwerkt in rapporten.
“Doorgaans duurt het één of twee uur om een nieuwe
Judith Jans Dwars door de wierde
rioolbuis van vijf meter te plaatsen. Toch is dat meestal
lang genoeg voor ons om de ondergrond te bekijken. We
De archeologen en projectleiders Judith Jans en Berrie
proberen de aannemer zo min mogelijk op te houden zonder
van Hoof zijn vanaf het begin bij de vernieuwing van de
dat het ten koste gaat van de archeologie.”
riolering betrokken. Jans: “Dat we hier archeologische

Flexibel
Per plangebied bekijken de archeologen hoe het onderzoek zo
efficiënt mogelijk uit te voeren is. Het contact met de gemeente,
hun adviseur voor archeologie en de aannemer verloopt soepel.
Jans: “We hebben hen in de loop van het werk bijvoorbeeld
voorgesteld om niet overal met een team bij de kraan te staan
als dit niet zinvol is. Je moet het pragmatisch insteken. Als een
nieuw riool in het tracé van het bestaande riool komt te liggen,
of als je richting de randzone van de wierde gaat, is de kans op
waardevolle archeologische resten kleiner. Dan staan wij er met
één archeoloog en komen we bijvoorbeeld halve dagen of om de
dag. Alleen bij een hoge dichtheid aan sporen zijn we continu
met twee archeologen aanwezig. We staan er dus flexibel in.”

Middelstum
In het wierdedorp Middelstum ontdekten de archeologen
resten uit de 6e eeuw voor Chr. t/m de 19e eeuw: afvalkuilen
en gedempte sloten, een houten duiker en waterput, veel
aardewerk, enkele munten en glas. De oudste vondst is een
compleet spinklosje uit de vroege ijzertijd. Ook bijzonder, want
geheel compleet, zijn twee maalstenen en een vrijwel compleet
bekertje van aardewerk uit de 6e eeuw voor Chr. De voorwerpen
tonen aan dat er al vroeg mensen in Middelstum woonden,
vanaf de IJzertijd
en daarna. RAAP
selecteerde zo’n
60 vondsten voor
een expositie in het
VVV-kantoor. Veel
inwoners kwamen
kijken naar deze
vondsten uit hun
eigen voortuin.
Berrie van Hoof in Middelstum Foto Suzanne Stoppels / rtv Noord

Stedum
In de Hoofdstraat van wierdedorp Stedum kwam een aantal
skeletten van een paar honderd jaar oud aan het licht. Zij waren
op christelijke wijze in west-oostelijke richting begraven,
maar resten van kisten ontbraken. De skeletten zijn inmiddels
herbegraven op het kerkhof nabij de oorspronkelijke vindplaats.
Ook werd in de Hoofdstraat een duidelijke brandlaag ontdekt. Die
kan verband houden met een grote brand die volgens historische
bronnen in het middeleeuwse Stedum heeft gewoed. Nog dieper
in de ondergrond zijn plaggen aangetroffen van mogelijk het
eerste ophogingspakket van de wierde. Verder is veel aardewerk
gevonden uit de vroege en volle middeleeuwen, maar ook uit de
ijzertijd.

Westeremden
In Westeremden is een deel van het terrein van de
wierde een rijksmonument. De graafwerkzaamheden
gingen op het hoogste punt van de wierde tot zo’n drie
meter onder het maaiveld. Vanwege instortingsgevaar
was het onverantwoord te werken in een smalle rechte
sleuf en daarom zijn de profielen getrapt aangelegd. De
wierdeopbouw was vanaf de 7e eeuw na Chr. t/m de nieuwe
tijd te volgen. De ingrepen gingen niet diep genoeg om
lagen uit oudere periodes te onderzoeken. Vooral de kern
van de vroegmiddeleeuwse wierde is onderzocht en dat
leverde munten, aardewerk, slachtafval en metaalslakken
op. Verder zijn (mest)kuilen, een waterput en meerdere
plaggenwanden en huisvullingen van zeker vier
plaggenhuizen uit de vroege middeleeuwen ontdekt met
grotendeels intacte ophogingen.

Plaggenwand van een vroegmiddeleeuws huis in Westeremden.

Projectleiders Judith Jans en Berrie van Hoof
T 0512-589140 | E j.jans@raap.nl | b.van.hoof@raap.nl
Herbegraving van skeletten
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Archeologievriendelijk
bouwen,
hoe doe je dat?
Dat blijkt een lastig te beantwoorden vraag,
ook voor archeologen. De Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed komt daarom met een praktische
Beschoeiingspaal van de
gracht van Corbulo, vervormd
door zettingen.

handreiking voor gemeenten, archeologen en
initiatiefnemers. RAAP leverde de input.
RCE adviseurs Els Romeijn (links) en Iepie Roorda (rechts).

Bij bouwprojecten is het de bedoeling waardevolle
archeologische vindplaatsen te behouden, maar wat adviseer
je gemeenten, plannenmakers en ontwikkelaars hierover?
Welke heipalen kies je, of is funderen op staal beter? Wordt de
zetting een probleem? Hoe kun je kortom bouwen én tegelijk
‘vriendelijk’ zijn voor de archeologie? RAAP deed er onderzoek
naar in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE) voor het project ‘Archeologievriendelijk bouwen’.
Het is een onderdeel van het programma ‘Archeologie voor
gemeenten’ waarmee de RCE gemeenten ondersteunt in hun
taak zorg te dragen voor het archeologisch bodemarchief.
De trekkers van het project, RCE adviseurs Els Romeijn en
Iepie Roorda, geven aan dat het project voortkomt uit een
symposium van het Convent van gemeentelijk archeologen in
2010 over archeologievriendelijk bouwen. Romeijn: “Vanuit de
beroepsgroep was er behoefte aan landelijke richtlijnen, maar
die bleken binnen het convent lastig op te stellen. De RCE heeft
toen toegezegd hierin te willen faciliteren en startte zo’n vier
jaar geleden dit project.” Roorda vult aan: “Maar het accent
is anders komen te liggen. Het doel is dat alle gemeenten
deze kennis kunnen toepassen. Niet alleen gemeenten met
een gemeentelijk archeoloog, maar ook gemeenten zonder
kennis van archeologie moeten hiermee kunnen werken. En de
richtlijnen zijn geschikt voor alle soorten bodems in Nederland,
zowel in stedelijk als landelijk gebied.”
Wat heeft het project opgeleverd?
Iepie Roorda (IR): Informatie over archeologievriendelijk
bouwen is zeer technisch en specialistisch. Voor archeologen
is het nog wel te vatten, maar voor mensen zonder
archeologische en bouwkundige kennis is en blijft het moeilijke
materie. Met het werk van RAAP hebben we nu een aantal
documenten opgesteld waar we het inhoudelijk over eens
zijn. Naast een algemene richtlijn over archeologievriendelijk
bouwen, zijn voor vier specifieke, bouwgerelateerde
ingrepen de uitgangspunten en beoordelingscriteria van
een archeologievriendelijk bouwplan opgesteld. Het gaat
om ingrepen die vaak voorkomen en een vindplaats kunnen

verstoren: ontgravingen, het gebruik van funderingspalen,
funderingen op staal en het belasten van de bodem. Hiervan
is aangegeven welke oplossingen voorhanden zijn om een
bouwplan archeologievriendelijk(er) te maken en hoe de
schade aan het bodemarchief te minimaliseren is. En er is een
uitgebreide bibliografie met relevante publicaties over dit
onderwerp.
Waarom is het bij vier bouwsituaties gebleven?
Els Romeijn (ER): Oorspronkelijk zou er ook een richtlijn
over versnippering van vindplaatsen komen, maar daar is
nog teveel discussie over. Dat bleek ook uit onderzoek van
RAAP. Het zou ons erg veel tijd kosten om daar gezamenlijk
een richtlijn over te maken. Versnippering zit vooral aan de
voorkant van het planologische proces. De vier beschreven
bouwsituaties zijn concrete ingrepen die in veel bouwplannen
voorkomen en waarvan vastgesteld is dat ze schadelijk
kunnen zijn voor archeologische vindplaatsen. IR: Tijdelijke
grondwaterpeilverlaging is zoiets waarover nog onvoldoende
met feiten onderbouwd onderzoek bestaat. En of verblauwen
schadelijk is, staat evenmin vast. Die onderwerpen vergen
meer onderzoek en zijn daarom buiten beschouwing gelaten.
Wie zijn bij het project betrokken geweest?
ER: Naast een interne RCE werkgroep, waarvan wij
beiden deel uitmaakten, was er een begeleidingsgroep
van archeologische adviseurs werkzaam bij gemeenten,
steunpunten en een omgevingsdienst. Daarnaast zijn de
richtlijnen voorgelegd aan een externe klankbordgroep
bestaande uit vertegenwoordigers van de NEPROM, Bouwend
Nederland, Bouw en woningtoezicht, archeologen bij
de SIKB, provincie, omgevingsdienst en de Technische
Universiteit. Wij hadden bij voorbaat het plan om een deel
van het werk uit te besteden en er een adviesbureau bij te
betrekken. Een met langere ervaring in het adviseren van
gemeenten over bouwprojecten op archeologische terreinen.
RAAP heeft die ervaring en kennis over specifieke bouweisen.
IR: Belangrijk was ook dat RAAP met vier regionale
vestigingen niet alleen werkt in grote binnensteden, maar

Constructie ter ondersteuning van
een 14e eeuwse toren vanwege de
aanleg van een tunnel.

ook voor gemeenten in het landelijk gebied, en bekend is
met de verscheidenheid van het bodemarchief.
Voor wie zijn de richtlijnen bedoeld?
IR: Primair voor gemeenten die bouwplannen in het
kader van omgevingsvergunningen beoordelen en daarbij
ook rekening moeten houden met het archeologisch
belang. Uiteraard kunnen ook archeologische adviseurs
van gemeenten of hun externe adviseurs er gebruik van
maken. Daarnaast is het voor initiatiefnemers en hun
aannemers, architecten en bouwbedrijven belangrijk om te
weten wat de uitgangspunten van archeologievriendelijke
bouwplannen zijn. ER: De richtlijnen zijn niet bindend. Het
zijn geen voorgeschreven normen, eerder aanbevelingen.
Wij kunnen gemeenten niets verplichten. Handreiking is
eigenlijk een betere term.
Is er genoeg informatie over bouwen en archeologie?
IR: We hadden verwacht dat er meer kennis zou zijn over
bouwingrepen. Zo blijkt er veel kennis over paalfundering
en zetting te zijn en weinig over funderen op staal. De
kennis over de verschillende bouwingrepen is dus nogal
onevenwichtig. Toch is het goed dat dit project gestart is.
De richtlijnen zijn een eerste aanzet. Niet perfect, maar ze
vormen wel een goede basis voor verdere discussies over
dit onderwerp. Onze indruk is dat ze zelfs voor archeologen
nieuwe inzichten bieden.
Hoe komt de verzamelde informatie bij de doelgroep
terecht?
ER: We hebben vier producten voor ogen. Allereerst een
eenvoudige checklist voor gemeenten met een aantal
vragen over het bouwplan, die ze kunnen afvinken.
Daarnaast vijf korte richtlijnen met uitgangspunten en
oplossingsrichtingen. Verder een brochure Handreiking
archeologievriendelijk bouwen met veel meer informatie
en voorbeelden van archeologievriendelijke bouwplannen,
en dan nog een digitale bibliografie. Al die producten
verschijnen na de zomer op de website
www.archeologieinnederland.nl

Verblauwing van de grond rond een
heipaal in een vindplaats uit de late
ijzertijd – middeleeuwen.

Opgegraven heipalen door
muurwerk van een woning uit
de late middeleeuwen.

Wat is archeologievriendelijk bouwen?

Voor een archeologievriendelijk bouwplan geldt dat
de werkzaamheden voor het oprichten of slopen van
een bouwwerk ‘vriendelijk’ zijn voor de archeologie.
De initiatiefnemer houdt rekening met archeologische
resten en probeert schade daaraan te voorkomen of
zoveel mogelijk te beperken, zodat de vindplaats
behouden kan blijven. Strikt genomen kan ook
een ‘archeologievriendelijk’ bouwplan toch tot
enige verstoring leiden, maar het is een inmiddels
ingeburgerde term.

Is het de bedoeling dat gemeenten de kennis voor eigen lokale
richtlijnen gebruiken?
IR: Dat kan, maar hoeft niet. Enkele gemeenten hebben zelf al
richtlijnen opgesteld en hebben daarover eigen opvattingen,
maar dat zijn uitzonderingen. De gemeente is voor archeologie
het bevoegd gezag en we hebben in de richtlijnen de
beleidsvrijheid van gemeenten gerespecteerd. De ene gemeente
vindt 5% verstoring van de vindplaats door bouwwerkzaamheden
acceptabel, de andere vindt dat niet prima.
Onderzoekt de RCE ook of de doelgroep met de richtlijnen uit
de voeten kan?
ER: Zoiets is lastig omdat wij niet direct en praktisch met
de gemeentelijke praktijk te maken hebben. We hebben het
voornemen om over de richtlijnen in gesprek te gaan met de
SIKB. Om te verkennen of ze opgenomen kunnen worden in de
KNA. De richtlijnen zijn bijvoorbeeld niet met alle betrokken
partijen in het hele werkveld besproken, zoals de VOiA en
ontwikkelaars. We willen het daarom als discussiestuk inbrengen
zodat meer mensen er hun zegje over kunnen doen. Anderen
kunnen hun ervaringen ermee delen en zorgen voor aanvulling
en verbetering.

Projectleiders RAAP Ruurd Kok en Richard Kroes
T 071-5768118 | E r.kok@raap.nl en r.kroes@raap.nl
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Stenen stapelen langs de Lek

Archeologische
gereedschapskist uitgebreid

Meer waterveiligheid voor de bewoners van het

In het verleden bepaalden vooral de mogelijkheden die het
landschap bood of mensen ergens konden wonen en werken.
Oftewel: als je inzicht hebt in de landschappelijke opbouw
van een gebied, kun je dus ook een beeld krijgen van de
archeologische vindplaatsen in dat gebied. Zover niets nieuws.
Het onderzoek naar dat oude landschap wordt al jaren op min
of meer dezelfde wijze getrapt uitgevoerd: van bureaustudie
naar booronderzoek en van proefsleuven naar opgraven. Valt
daar een efficiëntieslag te behalen? Dat was één van de zaken
die de provincie Limburg zich afvroeg bij de voorbereiding van
archeologiebeleid voor het Maasdal. Zij wil zo vroeg mogelijk inzicht
hebben in de aanwezigheid en begrenzing van behoudenswaardige
archeologische vindplaatsen.
Voor het 50 hectare grote ontwikkelingsgebied Vergrote Voorhaven
Noord bij Well, daagde de provincie met Design & Construct
onderzoeksbureaus uit om te zoeken naar optimalisaties, nieuwe en
beter renderende onderzoekstechnieken. RAAP kreeg deze opdracht
omdat de experts samen met Medusa en ORBit een vernieuwend
plan uitwerkten, waarmee behalve de archeologische waardering
van het plangebied ook naar betere onderzoekstechnieken en
combinaties is gezocht.

gebied bij Nieuwegein en Vianen en nieuwe natuur
met recreatieve elementen. Dat is het resultaat van
het project ‘Ruimte voor de Lek’ van Rijkswaterstaat

20 á 25 meter groot. De ovenvloer bestond uit gebakken klei met
ingegraven stookkanalen. Uit chemische analyse van restanten
bakstenen bleek dat de klei lokaal gewonnen was aan de oevers
van de Lek. De brandstof, turf, kwam van hoogveen en moet van
elders aangevoerd zijn.

dat op 12 mei 2016 werd afgesloten. Voordat de
nieuwe geulen in de uiterwaarden van de Lek
werden gegraven, deden archeologen er onderzoek.
In de serie bodemonderzoeken die RAAP tussen eind 2014
en eind 2015 langs de Lek uitvoerde voor de combinatie
Martens & Van Oord / Heijmans, springen twee opgravingen
in de Bossenwaard bij Nieuwegein eruit. Hoewel
bovengronds niets te zien was en ze volgens historische
bronnen waren gesloopt, werden daar meerdere oude
steenovens blootgelegd.
Met boringen en geofysische metingen waren de ovenmuren
op twee locaties eerder al opgespoord en bij de opgravingen
bleken ze goed intact. Op locatie ´Het Oude Werk´ kwamen
drie elkaar opvolgende steenovens tevoorschijn met een
bijgebouw, alle uit de periode 1625 tot 1760. Op locatie ´Het
Heiwerk´ werden twee steenovens naast elkaar ontdekt.
Later zijn daar meerdere ovens na elkaar overheen gebouwd,
inclusief bijgebouwen voor bewoners.
De opzet van deze permanente steenovens was min of meer
standaard en rechthoekig: een kant was open en de drie
overige zijden waren dikke muren van zo’n 2,5 meter breed,
soms verstevigd met steunberen. Een oven was circa 15 bij

De dikke muren van de steenoven met daarbinnen de stookkanalen (de
rommelige banen) en de vloer (de lichtgele delen daartussen).

In de steenovens aan de Lek werden bakstenen gebakken voor
het gebruik in steden in de buurt, zoals Utrecht. Het was in de
17e en 18e eeuw (en mogelijk eerder) een echt industriegebied.
Het hele bakproces - vormen, drogen, bakken en afkoelen duurde een aantal weken. Een oven kon per bakbeurt zo´n
50.000 stenen bakken, en dat een paar keer per jaar. Het
bakseizoen liep grofweg van april tot en met september, daarna
werd het te nat in de uiterwaarden wat problemen gaf bij het
drogen van de stenen.
Projectleider Rogier de Groot
T 071-5768118 | E r.de.groot@raap.nl

Combineren
Door extensieve methodes te combineren en niet direct voor
de hand liggende technieken te gebruiken om het landschap te
karteren, zowel in het horizontale als verticale vlak, viel in dit
plangebied duidelijk winst te behalen. Qua tijd en ook qua budget.
Zo werden grondradar en gammaspectrometrie uitgetest in de
ene helft van het plangebied en electromagnetisch onderzoek
in de andere. Door dit te combineren met strategisch geplaatste
boorraaien en kijkgaten is op hoog detailniveau inzicht
verkregen in de archeologische potentie van het landschap.
Het resulteerde in een optimale balans tussen kosten en het
gewenste archeologische inzicht. Dat één partij alle fasen van het

Uitsnede van oppervlakkige geofysische metingen: het lange element (omcirkeld)
is een in onbruik geraakte veldweg met karresporen, geflankeerd door een
dichtgestoven greppel.

proces uitvoerde, droeg bij aan de efficiency. Het eindresultaat
is een zeer gedetailleerd inzicht in de landschappelijke opbouw
en de verspreiding van archeologische vindplaatsen daarin,
tegen relatief lage kosten. Voor de provincie is het een eerste en
positieve ervaring met Design & Construct in de archeologie.
Een artikel over het onderzoek verscheen in ‘Bodem’ december 2015,
zie: www.raap.nl/pages/Jaarvandebodem2015-12.html

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

Een uitgebreid artikel over deze steenovens verscheen in ‘Cronyck
de Geyn’ april 2016 en is te lezen via www.raap.nl/magazine

Het heeft op het oog niet zoveel met
archeologie te maken, maar wel alles met
erfgoed: het worstenbroodje. Hoe wij
over worstenbrood denken, heeft verband
met onze definitie van erfgoed, wat dat
eigenlijk is en hoe wij hierover denken.
Er was onlangs enige commotie in de
erfgoedwereld. Een eminent hoogleraar
stapte uit de toetsingscommissie voor
Immaterieel Erfgoed om ‘inhoudelijke
redenen’, dat wil zeggen, nadat het
worstenbroodje terechtkwam op de
Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed,
keurig naast de Tielse kermiskoek. Dus
toch, een worstenbrood heeft alles met
archeologie te maken, want archeologie,
dat gaat ook om erfgoed.
Erfgoed? We werken erin, ermee en
ervoor, maar om nu te zeggen dat in de

archeologie volstrekt helder is, wat nu
eigenlijk archeologisch erfgoed is? Ik
hoor er (te) weinig discussie over, terwijl
dit erfgoed toch de planeet is, waar onze
zorgtaak zich omheen beweegt. Commotie
à la worstenbrood ontbreekt. Erfgoed
erven we; het wordt ons vanuit het
verleden aangereikt, en we doen er iets
mee voor de toekomst. Dat legt bij ons,
archeologen, een verantwoordelijkheid die
vanzelfsprekend is en tegelijk ons enigszins
ontgaat. Je vraagt je af welke archeoloog
daarover nadenkt wanneer besloten wordt
wel of geen onderzoek te doen of bij het
aanleveren van vondsten aan een depot. We
doen maar en we doen maar - en met groot
gemak noemen we alles erfgoed, want dat
is het toch, erfgoed? Daar is nog niet eens
echt iets tegen, maar beseft moet worden

dat het erfgoed in de manier waarop
we dat klaarblijkelijk hanteren en
benoemen iets onpersoonlijks lijkt,
iets dat niets met onszelf te maken
heeft: ‘erfgoedisering’.
Maar het is niet onpersoonlijk. Die
betrokkenheid is er wel degelijk,
we hebben een rol en moeten ons
daarvan bewust zijn. En het is dat
besef dat ons goede archeologen
maakt.
(Als Zeeuw wil ik er overigens met
klem op wijzen dat de Zeeuwse bolus
op de inventaris van immaterieel
erfgoed zou moeten komen.
Vooralsnog een ernstige omissie.)
Ivar Schute
senior projectleider RAAP
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Winnend schetsontwerp Educatief Archeologisch Erf
Het ontwerpteam Stroming/RAAP is
in maart 2016 met het plan ‘Tijdreis’
uitgekozen om het definitief ontwerp
van Educatief Archeologisch Erf (EAE)
in de Broekpolder op te stellen. Van de
drie schetsontwerpen koos de jury (met
vertegenwoordigers van de Federatie
Broekpolder, Universiteit Leiden, gemeente
Vlaardingen en archeologische werkgroep
Helinium) voor dit team vanwege het meest
aansprekende en haalbare plan.
Het doel van het EAE is het rijke
archeologische verleden van Vlaardingen
en omgeving op een laagdrempelige
wijze te laten herleven voor educatieve
doeleinden. Het Vlaardingencultuurhuis
dat nu in aanbouw is, is een onderdeel
van het plan. In ‘Tijdreis’ ligt de nadruk
op de mooie natuurlijke landschappelijke
inbedding van nog te reconstrueren
gebouwen uit de prehistorie, middeleeuwen
en vroegmoderne tijd. Deze krijgen een
moerasachtig gebied is ook
eigen plek aan een centrale kreek. Een
onderdeel van het ontwerp.

Update IKME 1.1
De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed
(IKME) is vernieuwd en op 3 mei 2016
online gezet. Via www.ikme.nl geeft
deze kaart een overzicht van gebieden
in Nederland waar archeologische resten
uit de Tweede Wereldoorlog verwacht
kunnen worden. De vernieuwde versie
IKME 1.1 bevat als nieuwe kaartlaag
kazerneterreinen en onderduikersholen,
en een aanvulling van schijnvliegvelden.
Met een completere en snelle basiskaart
is de presentatie nu overzichtelijker
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en gebruiksvriendelijker. De eerste
versie van de IKME werd in mei 2015
gelanceerd door de stichting RAAP
en was bedoeld om bij te dragen aan
een zorgvuldige, afgewogen omgang
met oorlogserfgoed. Dat de IKME
voorziet in een behoefte is te merken
aan de reacties en aanvullingen
van gebruikers. Doordat er nu een
landsdekkende archeologische
verwachtingskaart voor militair
erfgoed is, is het bovendien voor
gemeenten eenvoudiger om in hun
ruimtelijk beleid rekening te houden

met oorlogsresten. IKME is gemaakt
door RAAP met bijdragen van de
Stichting Menno van Coehoorn, het
Nederlands Instituut voor Militaire
Historie en Saxion Archeologie.
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