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Tussen Vecht, Meren en Stuwwal:

een gebiedsbiografie voor
Gooise Meren

600 jaar stadsgeschiedenis opgegraven
aan de Boulevard van Harderwijk

+

Zonnestroom, windenergie en
archeologisch bodemonderzoek

+

Opgraven in Maaspark Well:
optimaal digitaal

+

Het zwaard

Wie onderzoek doet, die kan wat vinden.

Wat is het?
Een 118 cm lang middeleeuws ridderzwaard, compleet met
beukenhouten handvat en delen van de beukenhouten en met kalfsleer
beklede schede.

Archeoloog Roosje de Leeuwe over haar bijzondere vondst.

Wat ging er door je heen toen je het voor het eerst zag?
Oh, wow….
Hoe zeldzaam is de vondst?
Van dit type zwaard zijn 17 exemplaren gevonden, maar deze uit
Nieuwegein is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Daardoor
was de ouderdom goed vast te stellen: het is tussen 1040 en 1260
gemaakt. Verder wijzen deuken en krassen erop dat het zwaard is
gebruikt. Dit is echt een vondst die je als archeoloog maar een keer
in je carrière doet.
Wat maakt deze vondst voor jou bijzonder?
De goede conservering van het zwaard en het feit dat de naam van
de maker erop staat: GICELIN ME FECIT, ‘Gicelin heeft mij gemaakt’.
Hij was waarschijnlijk een meestersmid uit het beneden-Rijngebied,
rond het jaar 1100. Op de keerzijde staat ook een inscriptie, net
als op de andere kant geflankeerd door twee kruisvaarders kruizen:
IN NOMINE DOMINI ‘in naam van de heer’. Wat het ook bijzonder
maakte, was dat we van de gemeente de complete context mochten
opgraven: de hele meervulling waarin het zwaard en vele andere
goodies zijn gevonden, inclusief een deel van de oevers.

GICELIN ME FECIT

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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‘ G i c e l i n h e e f t m ij ge maakt ’

Het zwaard is in 3D te bekijken op
https://sketchfab.com/3d-models/zwaard-vannieuwegein-zonder-conservering-4396dbcbc10c
47099b6ea18ad2f8583e
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waliteit is een moerasbegrip, zo las ik laatst in de
krant. Stelt u zich maar eens de vraag wat een betere
auto is: een Toyota Prius of een Porsche, en je gaat
al gauw kopje onder. Het is maar net waar je naar kijkt. Ook
in de Nederlandse archeologie lijkt dat op te gaan. In 2018
stelden de Tweede Kamerleden Kwinten en Beckerman twintig
vragen aan de minister over de kwaliteit van en het toezicht
op de archeologie. Daarop zegde deze toe onderzoek te
doen naar de kwaliteit van onderzoek en rapportages uit de
periode vóór de invoering van de certificering (1-7-2016) en
de periode daarna. Inmiddels is van de hand van de RCE het
eerste onderzoek - ‘Over zaaien en oogsten’ - verschenen, dat
handelt over de periode voor de certificering. De conclusie
is niet mals: de inhoudelijke kwaliteit van onderzoek staat
onder druk en daarmee de bruikbaarheid voor synthetiserend
onderzoek. Maar goed, het is dus een nulmeting en we
wachten met spanning op het onderzoek naar de inhoudelijke
kwaliteit van na invoering van de certificering.
Inmiddels is wel het kwaliteitssysteem voor de archeologie
zelf geëvalueerd, getiteld: ‘Graven naar verbetering’, maart
2020. Conclusie in eigen woorden: ‘Het systeem borgt de
KNA-kwaliteit van archeologisch onderzoek voldoende’.
Twee onderzoeken met duidelijke conclusies, maar ik
vraag me steeds meer af wat we nu onder de kwaliteit van
archeologisch onderzoek moeten verstaan, laat staan hoe we
deze moeten verbeteren.
Hoe komen we weer uit dit moeras? Ik heb wel een
suggestie: laten we onderscheid maken tussen de twee
facetten van kwaliteit en daar de verantwoordelijken voor
aanwijzen. Als volgt. Bij elk wetenschappelijk onderzoek
is de onderzoeksopzet het fundament. Vertaald naar de
archeologie: met welke vragen, methodes en technieken
onderzoek je de vindplaats? Ik noem het voor het gemak
‘de kwaliteit van de vraag’. Daarvoor is de gemeente in
de regel aan zet door het opstellen of vaststellen van het
programma van eisen (PvE). Vervolgens moet het onderzoek
worden uitgevoerd. Dat kun je ‘de kwaliteit van de uitvoering’
noemen of de KNA-kwaliteit. Hiervoor is het archeologisch
bedrijfsleven verantwoordelijk. Of dit nu een privaat bedrijf
of overheidsbedrijf is, is van ondergeschikt belang.
Laten we voor het gemak ervan uitgaan dat de aanvrager
van de omgevingsvergunning dit PvE 1 op 1 doorzet naar
de uitvoerder van het archeologisch onderzoek en daar ook
genoeg budget voor vrij maakt.
Is er dan iets aan te merken op de kwaliteit? Dat mag, maar
dan tevens graag bepalen of het hier gaat om de kwaliteit van
de vraag, de uitvoering of om het budget. Alleen zo komen
we uit het moeras.

Marten Verbruggen
directeur RAAP

Op www.raap.nl/magazine.html vindt u
het online magazine (en de pdf) met alle
links uit dit nummer handig bij elkaar.
Foto Voorkant: Naarden (foto: Flying Focus, Castricum; Collectie
RCE, objectnummer 521.734)
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Waar en wanneer is het gevonden?
Hij is op een vrijdagmiddag in mei 2020 op bedrijventerrein Het Klooster
in Nieuwegein gevonden met een metaaldetector. RAAP en BAAC deden
er gezamenlijk een onderzoek. Ik was daar samen met de kraanmachinist
en BAAC-collega Bas. We waren bezig met de laatste proefsleuf om de
omvang van de vindsplaats te bepalen. Dat betrof een middeleeuws
meer. Tijdens eerdere onderzoeken in 2018 en 2019 aan de westkant
van het perceel hebben we veel sporen van visvangst gevonden,
daterend tussen 700 en 1500. Naast vele netverzwaarders, ook palen,
staken, fuiken, harpoenen en vishaakjes. In de laatste proefsleuf aan de
oostkant verwachtten we weinig, maar dat moesten we al snel bijstellen.
Nadat we een schoorboom met lange stok tegenkwamen, vonden we
vervolgens het skelet van een hond met leerfragmenten bij de hals
(mogelijk een halsband?) en bot van een ander beest, drie visloodjes,
meerdere staken en een paal, en daarna ook het zwaard. Toen zijn we
maar gestopt met de proefsleuf.

van Roosje
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Tussen Vecht, Meren en
Stuwwal: een gebiedsbiografie
voor Gooise Meren
Zoals alle gemeenten is Gooise Meren bezig met de Omgevingsvisie.
Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 moet
die immers klaarliggen. Daarnaast werkt de gemeente aan
de ontwikkeling van erfgoedbeleid. Voor de nodige input liet
Jacqueline Hautus,
beleidsadviseur erfgoed
Gooise Meren

Jacqueline Hautus, beleidsadviseur erfgoed van de gemeente, een
gebiedsbiografie maken.

Gooise Meren is een jonge gemeente. Ze ontstond
vijf jaar geleden door de samenvoeging van Muiden,
Naarden en Bussum. In 2020 gaf de gemeente aan
RAAP en Monumenten Advies Bureau (MAB) de
opdracht een gebiedsbiografie te maken. Jacqueline
Hautus, verantwoordelijk voor het erfgoedbeleid
voor Gooise Meren, licht de aanleiding toe: “We staan
voor de opgave om erfgoedbeleid te ontwikkelen
voor de nieuwe gemeente. We werken nu aan de
harmonisering en actualisering van het beleid
van de voormalige gemeenten. Het erfgoedbeleid
gaat zoveel mogelijk mee in het traject van de
Omgevingsvisie. Om te beginnen zijn we in gesprek
gegaan met erfgoeddeskundigen. Daaruit kwam
naar voren dat het goed is om te weten wat de
kernkwaliteiten van de gemeente zijn. Dus: wat
maakt Gooise Meren tot een fijne plek om te wonen,
te werken en te recreëren? De biografie is een goede
manier om dat in kaart te brengen en ook om te
kijken of je bepaalde tendensen kunt zien.”

Een gebiedsbiografie

Een gebiedsbiografie beschrijft de
ontwikkelingsgeschiedenis van een gebied.
Je kunt een gebied of landschap zien als
het resultaat van een eeuwenlange omgang
van mensen met hun omgeving. De sporen
ervan vind je terug in de ondergrond, het
landschap, de infrastructuur en bebouwing. In
een biografie wordt de kennis daarover vanuit
verschillende disciplines (historische geografie,
(architectuur)geschiedenis), archeologie)
geïntegreerd in een samenhangend verhaal.
Het idee erachter is: als je het verleden van een
landschap begrijpt, kun je beter werken aan
de toekomst ervan. Dat maakt een gebieds- of
landschapsbiografie voor veel gemeenten tot
een nuttig instrument.

Wat vindt u van het eindproduct, de gebiedsbiografie Gooise Meren, die in
december 2020 is opgeleverd? Jacqueline Hautus: De biografie geeft een goed
overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied als geheel en van
de vier woonplaatsen afzonderlijk. Het is een behoorlijk uitgebreid rapport
en het leest lekker weg. De hoofdstukindeling van de biografie is gebaseerd
op de belangrijkste transformaties die onderscheiden kunnen worden bij het
begrijpen van het hedendaagse landschap.
Hoe bent u bij RAAP en MAB terechtgekomen voor deze opdracht? Beide
bureaus kende ik al en MAB had al meer voor ons gedaan. Ik begreep dat ze
voor grote trajecten zoals deze gebiedsbiografie veel met elkaar samenwerken.
Daarom hebben we een offerte aangevraagd.
Bij de gebiedsbiografie is een tijdlijn en het ‘rapport Ontwikkelperspectief
erfgoed’ opgesteld: bieden deze documenten genoeg input en advies voor
de gemeente? De biografie en de thema’s en verhaallijnen daarin, vormen een
leidraad voor het te ontwikkelen beleid. Maar we gaan het bijvoorbeeld ook
gebruiken bij het aanwijzen van gemeentelijke monumenten in Muiderberg. We
hebben inwoners en erfgoedverenigingen opgeroepen om mee te helpen met
de inventarisatie van panden. In de biografie is te lezen dat Muiderberg in het
derde kwart van de 19e eeuw vooral bestond uit agrarische bebouwing rond
de Brink en lintbebouwing langs de noordflank van de Brink en de bochtige

Dorpsstraat. Het agrarische dorp is vervolgens uitgegroeid tot
een badplaats, een ontwikkeling die door de komst van de tram
in 1881 werd versterkt. Bij dit verhaal kunnen we aansluiten
met de panden die we uiteindelijk selecteren voor de
monumentenstatus. Het rapport Ontwikkelperspectief erfgoed
geeft vooral een denkrichting aan: waar kun je op inzetten als
gemeente? Op basis hiervan schrijven we de Erfgoedvisie.
Hoe gaat de gemeente verder met deze documenten? We
zijn nog bezig met de vertaling van de documenten naar
beleid. Onze aanpak is een soort drietrapsraket. Eerst is de
biografie opgesteld, dan volgt de Erfgoedvisie die we laten
vaststellen door de raad. Samen vormen ze bouwstenen voor
de Omgevingsvisie. Deze laatste is veel breder natuurlijk,
maar erfgoed bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit
van de leefomgeving. Voor de Omgevingsvisie zijn ook
ambities geformuleerd waar we belang aan hechten en op
inzetten. We willen bijvoorbeeld de natuur- en erfgoedparels
van de gemeente versterken. Juist met hulp van dat
cultuurhistorische verhaal kun je de aantrekkelijkheid van de
gemeente vergroten. Wat van belang is voor het toekomstige
beleid, is dat erfgoed een vertrekpunt en dragende kracht is bij
ruimtelijke ontwikkelingen. Daarmee bedoel ik dat je erfgoed
moet zien als waardevolle inspiratie. Het geeft de gemeente
een eigen identiteit, het kan richting geven. Je hoeft niet alles
precies te behouden zoals het nu is, we moeten erfgoed laten
aansluiten bij moderne veranderingen.
De biografie schetst het rijke cultuurhistorische verleden
van de gemeente: komt deze informatie ook voor de
inwoners van Gooise Meren beschikbaar? Ja, we zijn
momenteel bezig met een publieksversie, compact en met veel
illustraties. We willen het verhaal graag benutten.

Omgaan met erfgoed

Samen met MAB schreef RAAP ‘Tussen
Vecht, Meren en Stuwwal, gebiedsbiografie
van de gemeente Gooise Meren’. CeesJan Frank van MAB nam het gebouwde
erfgoed uit de 19e-20e eeuw op zich. Marcel
IJsselstijn, projectleider cultuurhistorie
bij RAAP, beschreef de ontwikkeling door
Marcel IJsselstijn,
de tijd van de nederzettingen. IJsselstijn:
projectleider
“Een gebiedsbiografie kan allerlei vormen
Cultuurhistorie bij RAAP
aannemen: van rapport tot prachtig
publieksboek of atlas, al dan niet digitaal. Het gaat altijd om het
beantwoorden van enkele basale vragen: Waarom ziet een bepaald gebied
eruit zoals het er tegenwoordig uit ziet? Hoe is het gebied veranderd door
de tijd? Welke sporen uit het verleden zijn nog zichtbaar? Hoe werden die
gewaardeerd en beleefd? Die vragen helpen bij het nadenken over hoe
we nu omgaan met onze cultuurhistorie en erfgoed. Wat vinden we nú
belangrijk om te bewaren en te beschermen en door te geven aan volgende
generaties? Het gaat daarbij om het grotere verhaal, dus de hoofdlijnen
in de levensloop van Gooise Meren. We hebben deze biografie vrij snel
kunnen maken. Op verzoek van de gemeente gebruikten we voornamelijk
bestaande literatuur. Verder kregen we hulp van een klankbordgroep, met
professionals en vrijwilligers op het gebied van erfgoed.”

van Eijkenstraat in Naarden, waar de eerste woningen buiten
de vesting werden aangelegd. Dat kon eerst nog niet, omdat
het schootsveld vrij moest blijven volgens koninklijk besluit.
In 1920 is dat opgeheven en toen kon er gebouwd worden en
ontstonden daar de eerste arbeiderswoningen. En in Bussum zijn
arbeiderswoningen gemaakt door de bekende architect De Bazel.
Dus hoewel een deel van onze gemeente bekend staat om veel
villa’s, werd er ook voor andere doelgroepen gebouwd en dat heeft
een gevarieerd beeld opgeleverd.
Projectleider RAAP: Marcel IJsselstijn
T 071-5768118 | E m.ijsselstijn@raap.nl

Hoe is de samenwerking en communicatie met RAAP
en MAB verlopen? Die vond ik prettig, dat was een goede
samenwerking. De feedback die we op de documenten hadden,
is daarin goed verwerkt. Ook positief is dat de biografie meteen
heel helder geschreven is: de afdeling Communicatie zei ‘daar
hoeven we niks aan te doen’. Voor een publieksversie moet er
wel wat veranderen, maar voor het doel waar het voor gemaakt
is, is het heel helder.
Wat vindt u zelf een interessant onderwerp uit de biografie?
Wat ik mooi vind is de schets hoe de woonhuisontwikkeling
is verlopen. Van buitenplaatsen, villa’s en middenstandswoningen naar arbeiderswoningen. We hebben in de gemeente
interessante sociale woningbouw. Bijvoorbeeld aan de Huibert

Het Oosterpad in Bussum: markante volkswoningbouw uit het interbellum.
Het lange blokgeschakelde woningen vormt op de uiteinden kleine pleintjes.
Karakteristiek zijn de houten bouwaccentenop de hoeken (© Cyclomedia).

De Zandhazenbrug uit 2016 bij knooppunt
Muiderberg is de spoorbrug met de
langste overspanning in Nederland: 255
meter (foto: gemeente Gooise Meren).

Muiden met de Groote Zeesluis
in de Vecht (foto: Flying Focus,
Castricum; Collectie RCE,
objectnummer 521.738)
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					opgegraven
aan
de
600 jaar
stadsgeschiedenis
Boulevard van Harderwijk
Een wirwar van muren en vloeren op en naast elkaar:
zo zag de opgraving eind 2020 van een perceel aan
de Strandboulevard in Harderwijk eruit. In enkele
weken tijd wisten archeologen van RAAP er zes eeuwen
stadsgeschiedenis bloot te leggen. Een deel van deze
roerige, historische plek, waar gewoond maar ook
gestreden werd, blijft in de toekomst zichtbaar.

Nadat het restaurant aan de kop van de Strandboulevard
Oost in Harderwijk eind 2020 gesloopt was, kon RAAP
starten met een opgraving. Op het perceel troffen de
archeologen de laatmiddeleeuwse stadsmuur en muren
van het bolwerk uit de 16e eeuw aan. Daarnaast ontdekten
ze muren, vloeren, een inpandige beerput en een trap van
een aanzienlijk bakstenen gebouw, veilig gelegen binnen
de stadsmuur. Dit pand was het Nieuwe Blokhuis uit de
16e eeuw: de woning en zetel van de Stadhouder van
Harderwijk, de vertegenwoordiger van de Hertog van Gelre
in deze contreien. Het gehele complex aan stadsmuren,
bolwerk en Blokhuis aan deze zijde van de historische
binnenstad vormde de ‘dwangburcht’ van Harderwijk.

Dwangburcht
Harderwijk was in de late middeleeuwen groot geworden door de handel via de Hanze. Hertog Karel van
Gelre (1492-1538) had aan het begin van de 16e eeuw al invloed in de stad. Om zijn gezag verder uit te
breiden, besloot hij in 1538 tot de bouw van een dwangburcht aan de noordzijde van de stad. Hierbij
werd het Nieuwe Blokhuis en een bolwerk met kazematten aangelegd. Het bolwerk stond in verbinding
met een oudere zeetoren en stak zodoende uit tot in de Zuiderzee. De dwangburcht diende om de stad
te verdedigen, maar ook om de bewoners onder de duim te houden. Van hieruit wilde de hertog de
inwoners ‘bedwingen’ en belastinggelden innen. De dwangburcht werd in 1581 alweer afgebroken en
ontmanteld en heeft dus maar kort bestaan.

Opgraven in het avonddonker om de inhoud van de put veilig te stellen.

Oude akkerlaag
Behalve de tot de verbeelding sprekende resten van de
dwangburcht zijn op het terrein ook oudere bewoningssporen
aangetroffen. Het gaat om twee tonputten uit de 14e of 15e
eeuw en bijbehorende paalsporen van gebouwen. Het is uit
historische bronnen bekend dat er woningen zijn opgekocht
om plaats te maken voor de dwangburcht. De aangetroffen
sporen op het terrein zijn het bewijs voor bewoning in de
late middeleeuwen. Verder is er een oudere intacte akkerlaag
met spitsporen aangetroffen die enkele paalsporen en
kuilen afdekte. De akkerlaag is ook op andere locaties in de
laatmiddeleeuwse binnenstad aangetroffen. Deze lijkt als basis
te hebben gediend voor de stadsuitbreidingen van Harderwijk
in de 12e tot 13e eeuw.
Blijvende herinnering
De opgraving biedt genoeg voer voor analyses, hypothesen
en theorieën over de stad Harderwijk. De uitwerking van
het onderzoek geeft mogelijk antwoord op vragen over de
stedelijke akkerlaag, de fasering van de dwangburcht en de
èchte datering van de stadsmuur aan deze kant van de stad. De
stadsmuur en delen van het bolwerk worden opgenomen in een
openbaar toegankelijke kelder bij het nieuw te bouwen pand. Zo
blijft de ondergrondse geschiedenis in de toekomst zichtbaar
voor geïnteresseerd publiek. Dit initiatief wordt mogelijk
gemaakt door de gemeente Harderwijk en de particuliere
opdrachtgever van RAAP. Het is een prachtig voorbeeld van
ontsluiting van de Harderwijkse geschiedenis.

Uitsnede kaart Frans Hogenberg 1580, met de stadsmuur het bolwerk
en Blokhuis.

VIDEO
De Ridders van Gelre maakten in januari 2021 voor
TV Gelderland een reportage op de archeologische
opgraving in Harderwijk:
https://www.youtube.com/watch?v=bAHmLMfNUBE

Projectleider RAAP: Dorien te Kiefte
T 0575-567876 | E d.te.kiefte@raap.nl
Muren van het Blokhuis.
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Boren in Bendel en Dichtedel:
oude akkers en nieuwe duinvalleien

Een boorlocatie naast de dichte haag
doornenstruiken.

Humeuze laag in de guts.

Midden in een ruig natuurgebied met Schotse hooglanders en dichte doornenstruiken boringen
zetten ver boven 0 meter +NAP: dat klinkt niet als de West-Nederlandse Randstad, maar is het
wel. In de duinen tussen Wassenaar en Katwijk voerden archeologen, gewapend met Edelman-,
guts- en zuigerboor, eind 2020 twee boorcampagnes en een cultuurhistorische inspectie uit.

Booronderzoek in de beginjaren van RAAP.

Staatsbosbeheer is van plan in het natuurgebied
Bendel en Dichtedel in Berkheide een vochtig milieu
te creëren. Er komen duinvalleien in de lagere delen
van het landschap en hierbij worden de contouren van
de huidige duinen gevolgd. Nu is het bekend dat in dit
gebied historische akkers en weides bestonden. Via de
ontgravingen zullen die met elkaar verbonden raken,
vandaar dat Staatsbosbeheer er archeologisch onderzoek
liet uitvoeren. Na een bureauonderzoek volgden
boringen. Niet alleen om daarmee de bodemgesteldheid
te bepalen, maar ook om vast te stellen of deze akkers
nog intact zijn, en of er onder deze relatief recente resten
oudere bewoonbare lagen liggen. Dit duingebied was
namelijk al vanaf de bronstijd bewoonbaar.
Aardappels
Over de historische akkers in deze duinen was opvallend
veel via bureauonderzoek te achterhalen. In combinatie
met verkennend booronderzoek leverde het een beeld
op van de situatie in het verleden. De vorm van de kleine
akkers en de locatie van de kenmerkende walletjes
eromheen, was duidelijk vast te stellen via kaarten en het
AHN3-hoogtebeeld. Ook verklapten de oude kaarten dat
de akkertjes waarschijnlijk rond 1870 waren aangelegd en
tot in de jaren 50 van de vorige eeuw gebruikt werden. Ze
waren vooral bestemd om aardappelen te verbouwen voor
de inwoners van Katwijk.
Om de afstand van het gewas tot het grondwater
te verkleinen, werden de akkers uitgegraven en het
overtollige zand aan de akkerranden tot walletjes
opgeworpen. Dat de akkertjes in grote delen van het
onderzochte gebied nog altijd in de bodem aanwezig zijn,
was in de boringen te volgen. Het reliëf van de wallen,
dat zo onmiskenbaar uit de digitale hoogtekaart springt,
was in het veld niet te zien. Voor de walletjes zelf zijn in
de boringen ook geen duidelijke tekenen gevonden. Al is
dat laatste mogelijk het gevolg van het vaak aanwezige
‘schone’ Jonge Duinzand.

Stoomlocomotief 4 met rijtuig P 42 van de Nederlandse Smalspoorweg
Stichting nabij het plangebied (foto: Van der Ham, 1995, 25).

WOII
In de duinen waren ook resten van de Atlantikwall te verwachten.
Berkheide lag in de Tweede Wereldoorlog namelijk midden in de brede zone
die als kustverdedigingslinie en Stützpunktgruppe in gebruik was. Hoewel
er geen verzonken bunkercomplex is aangeboord, vonden de archeologen
op enkele locaties in het gebied wel stukken beton en betonnen paaltjes.
Of dit resten zijn van het voormalige Smalspoor uit 1942, aangelegd door
de Leidse Duinwater Maatschappij, was niet met zekerheid vast te stellen.
De weg naar het plangebied liep langs een tankmuur, drakentanden en
verschillende bunkers. Dat deze in principe net buiten het plangebied
lagen, was al uit het bureauonderzoek gebleken.
Oudere sporen
De boringen in het duinzand brachten ook enkele donkere humeuze lagen
aan het licht, waarvan de ouderdom lastig preciezer te bepalen was dan
‘late bronstijd tot en met vroege middeleeuwen’. Dit donkere zand was
een van de meer tastbare aanwijzingen voor het gebruik of bewoning van
dit gebied in het verleden. De bodemingrepen zullen daar echter niet zo
diep reiken. Voorlopig komen de donkere lagen onder de nieuwe vochtige
duinvalleien verborgen te liggen.

Resultaten verkennend booronderzoek. Grijze stip: aan het maaiveld gelegen rommelige verstoorde laag;
oranje stip: vanaf het maaiveld natuurlijke intacte afzettingen; groene cirkel: dieper gelegen ouder humeus
niveau in het Duinzand aanwezig. (www.pdok.nl)

Projectleider RAAP: Tom de Rijk
T 071-5768118 | E t.de.rijk@raap.nl
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Van quickscan tot inpassing

Met hulp van de zon en de wind is duurzame energie op te wekken en de voordelen zijn evident.
We zien het aantal zonneparken en windparken dan ook flink groeien. Voor de aanleg daarvan zijn
bodemingrepen nodig en archeologisch onderzoek kan dan vereist zijn. Tegelijk kan dat onderzoek
meerwaarde bieden voor zo’n energiepark.

Joël Nolten
projectontwikkelaar Sunvest

In oktober 2020 werd de eerste
groene stroom van Zonnepark
Duurkenakker aan het een
elektriciteitsnet geleverd. Er
kunnen 20.000 huishoudens van
zonnestroom worden voorzien.

Energietransitie is een hot item. De CO2-uitstoot moet
flink omlaag en we gaan daarom over van fossiele
brandstoffen op duurzame energie, bijvoorbeeld uit
zon en wind. Zo komen er steeds meer zonnepanelen
en windmolens bij en verandert ons landschap. De
grond waarop deze zonne- en windparken staan,
kan na verloop van tijd weer beschikbaar komen.
De vergunningen voor energieparken zijn immers
vaak tijdelijk. Maar het graven van de benodigde
kabelsleuven en funderingen kan archeologische
resten in de bodem vernielen. Weg is dan voor altijd
weg. Vandaar dat RAAP geregeld ingeschakeld wordt
voor onderzoek.
“Bij het ontwikkelen van zonneparken kijken wij altijd
naar het bestemmingsplan. Als voor een gebied een
hoge archeologische verwachting geldt, laten we
eerst archeologisch bureauonderzoek doen”, zegt
Joël Nolten, projectontwikkelaar bij Sunvest. Dit
bedrijf ontwikkelt en bouwt ‘natuurlijke’ zonneparken
in Nederland en heeft intussen de eerste parken in
exploitatie. Nolten: “Met natuurlijke zonneparken
bedoelen we dat Sunvest zich onderscheidt door
zonneparken te ontwikkelen die veel aandacht
hebben voor ecologie, landschappelijke inpassing en
een faire verdeling van het zonnepark met de lokale
omgeving.”
Het nieuwste zonnepark, Energiepark Duurkenakker
in de gemeente Midden-Groningen, is eind 2020
opgeleverd. RAAP deed daarvoor onderzoek, net
als voor de Sunvest zonneparken in Zwaagdijk en
IJzerbroek in Sint Hubert. Joël Nolten was bij al deze

projecten betrokken: “Het duurt gemiddeld zo’n 2 tot 3
jaar van het eerste plan tot het leveren van stroom. Na de
vergunningaanvraag volgen allerlei stappen en gebeurt
er nog niks met de grond. Vaak heb je wel een jaar de tijd
waarin je archeologisch onderzoek kunt laten doen.”
Met 44 hectare is Energiepark Duurkenakker een groot
park, de meeste zijn zo’n 10 hectare. Het ligt ingeklemd
tussen de spoorlijn en het A.G. Wildervanckkanaal op
voorheen agrarisch land. Vanwege de omvang en het
4 kilometer lange kabeltracé naar het park toe in een
gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde
eiste de gemeente een archeologisch onderzoek. RAAP
projectleider Judith Jans voerde een deel van het
vooronderzoek uit: “Na het booronderzoek hebben we
sleuven gegraven en tijdens het hele traject regelden we
het contact met de gemeente, de bevoegde overheid voor
de archeologie. De zonneweide ligt in het beekdal van de
Oude Ae. De hoger gelegen zandkoppen in het dal waren
al in de prehistorie een aantrekkelijke locatie. We hebben
er aanwijzingen gevonden voor bewoning en gebruik
van het landschap in de midden en nieuwe steentijd.
Daarna is het gebied overveend geraakt. Zo’n uitgebreid
onderzoek is overigens lang niet altijd nodig.”
Ingrepen
De bodemingrepen voor de aanleg van een zonnepark
zijn vrij standaard. De zonnepanelen staan op een
constructie van dunne ijzeren palen met een klein
bodemroerend oppervlak. De aanleg van een lange
sleuf voor kabels is wel een behoorlijk oppervlak. De
transformator, het verdeelstation en het inkoopstation

Foto: Sunvest

RAAP en Sunvest werken aan de energietransitie

I NTE RVI E W

Zonnestroom, windenergie en 		
archeologisch bodemonderzoek

staan op een betonnen voet en
moeten ingegraven worden. Nolten:
”We proberen gebieden met een
hoge archeologische verwachting
natuurlijk te vermijden en als
het kan het plan aan te passen.
Bij Duurkenakker hebben we wat
geschoven met de kabelgoten. In de
delen waar aanpassing niet mogelijk
was en we er niet omheen konden
werken, hebben de archeologen
sleuven gegraven voor onderzoek.”

Sleuvenonderzoek Duurkenakker

Over de samenwerking is Nolten
goed te spreken: “We hebben in
Duurkenakker prettig samengewerkt met RAAP en voor
IJzerbroek en Zwaagdijk geldt dat ook. Er wordt goed
meegedacht. Ik heb het idee dat RAAP vooruit wil. Zo was er
bij ons een project blijven liggen, de offerte was nog niet
formeel getekend, maar toch waren er al mensen mee aan de
slag gegaan, wat ons tijd scheelde. Dat geeft vertrouwen, de
medewerkers weten waar ze het over hebben en zorgen dat het
goed geregeld wordt.”

Judith Jans: “We doen
bij RAAP veel onderzoek
voor energieontwikkelaars
van zonneparken en
windparken, en voor
afvalwaterzuiveringsinstallaties waar
Judith Jans
zonnepanelen bij geplaatst
projectleider RAAP
worden. We adviseren
ook over de aardkundige inpassing. Zo vroeg een
van onze opdrachtgevers om verbetersuggesties
voor een gepland zonnepark in Noord-Brabant.
Het historisch gebruik en de morfologie van een
gebied kan een goede basis zijn voor de inrichting.
Je kan de glooiing van een beekdal bijvoorbeeld
accentueren door de zonnepanelen in de lagere
delen dicht bij de grond te plaatsen en ze geleidelijk
steeds hoger te plaatsen naarmate het maaiveld
stijgt. Het reliëf wordt dan optisch versterkt. Zulke
oplossingen zorgen voor een betere verankering in
het landschap. Dat maakt je inrichtingsplan sterker,
en levert meer draagvlak voor het energiepark.”

Er zijn ontwikkelaars die zowel zonneparken als windparken
aanleggen, maar Sunvest richt zich alleen op zonneparken.
Nolten: ”Van oudsher leggen wij ook zonnepanelen op daken
aan. Een dak van een hectare is heel groot, maar een hectare
zonnepanelen op de grond is tegenwoordig klein en niet meer
rendabel. Daar komt bij dat we ons proberen te onderscheiden
door aandacht voor de natuur te hebben, de flora en fauna in het
gebied. We kijken naar wat voor natuur er komt, of je het beheer
bijvoorbeeld met schapen kunt regelen en of extra leefgebied
voor streekeigen diersoorten te creëren is. We proberen hiermee
een meerwaarde toe te voegen. Dat speelt niet bij panelen op
daken.”

Niet iedereen is blij met een zonnepark voor de deur.
Mensen zien hun landschap veranderen. “Daarom gaan
we ook altijd intensief in gesprek met mensen in de
buurt”, zegt Nolten. “We organiseren bewonersavonden
en betrekken de gemeente en belangenorganisaties erbij,
zoals milieuverenigingen en energiecoöperaties. In zo’n
energiecoöperatie kunnen betrokken burgers eigenaar
worden van een stuk van het zonnepark. Naarmate er
meer aandacht voor de energietransitie is, komen er ook
meer eisen. De inpassing is dus belangrijk. Ons streven is
om de lokale bevolking te laten profiteren en de aandacht
voor natuurwaarden te verhogen.”

Meerwaarde
Op de vraag of het archeologisch onderzoek een meerwaarde
voor de plannen heeft, antwoordt Nolten bevestigend. “Jazeker,
niet zozeer in een gebied als Duurkenakker, maar meer in
grotere plaatsen, tegen de stad aan. Dit staat bij ons nog in
de kinderschoenen, maar voor een zonnepark in Maastricht
is al voorwerk gedaan. Het is de bedoeling om daar een
steentijdboerderij te reconstrueren. Je kunt het verhaal vertellen
van hoe het landschap verandert, van de eerste boeren die er
graan verbouwden, tot nieuwe energieopwekking. De gemeente
vindt het belangrijk dat energietransitie gaat leven voor haar
inwoners. Ze hechten duidelijk waarde aan educatie, participatie
en communicatie. Wij kijken nu hoe we dat het beste kunnen
uitvoeren en hoe we het onderwijs erbij kunnen betreken. Ideeën
op dat vlak horen we graag en we hebben hier ook met mensen
van RAAP over gesproken. Deze trend is iets nieuws en het zal
ook bij nieuwe projecten meer gaan spelen naarmate we vaker in
stedelijk gebied aan de slag gaan.”

Landschappelijk inpassing is een steeds belangrijker
aspect voor energieparken. Idealiter sluit de inpassing
nauw aan op de aardkundige situatie, licht RAAPprojectleider Judith Jans toe. “Dan komt bijvoorbeeld
de oude percelering of beekloop terug in het ontwerp
van het zonneveld. De uitvoering hangt natuurlijk af
van praktische, financiële en juridische beperkingen.
Maar met een aardkundig onderzoek kunnen we concrete
maatregelen in kaart brengen die de impact van een
energiepark op de omgeving beperken, of de aardkundige
waarde zelfs versterken.”
Projectleider RAAP: Judith Jans
T 0512-589140 | E j.jans@raap.nl
Website Sunvest: www.sunvest.nl
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IN HET LAB

Van een oud stukje land bij Assen,
waar binnenkort de gloednieuwe
woonwijk Kloosterveen verschijnt,

Veel mensen kennen pollen als lastige veroorzaker van hooikoorts. Maar pollenkorrels

onderzocht Ypkje Boekema de

zijn ook een lust voor het oog en voor archeologen van veel nut. Hoe zit dat?

pollenmonsters.

Oda Nuij en Ypkje Boekema, pollenonderzoekers bij RAAP, leggen het uit.

1. Wat is pollen?

Waarom liet de gemeente
Assen pollenonderzoek
doen?

4. Hoe gaat pollenonderzoek in zijn werk?

Oda Nuij: Pollen is een ander
woord voor stuifmeel, de
poederachtige substantie
in planten die zorgt dat er
nieuwe planten kunnen
groeien. Het klinkt als
meervoud, maar pollen is
enkelvoud. Pollenkorrels
zijn minuscuul klein,
10 tot 150 micrometer
en je kan ze dus alleen
zien en bestuderen met een
microscoop met doorvallend
licht, minimaal 400 keer vergroot.

Pollenonderzoek is vaak een onderdeel van een opgraving.
In het veld worden uit een profiel of coupe monsters
genomen uit lagen waarvan je verwacht dat er pollen
in bewaard is gebleven. Die monsters worden
chemisch opgewerkt, zodat er per monster een
microscooppreparaat overblijft waarin alleen nog
maar stuifmeel en andere microscopisch kleine
organische resten zit. Als palynoloog onderzoek je de
preparaten achter de microscoop.

Vijf vragen over
pollenonderzoek aan
Oda Nuij

2. Hoe lang blijft pollen bewaard?
Onder zuurstofloze omstandigheden, zoals in veen, een afgedekte
bodem of de vulling van een spoor onder de grondwaterstand,
kan pollen wel duizenden jaren bewaard blijven. Dat is interessant
voor archeologen. Als er wel zuurstof bij komt, vergaat het binnen
een paar jaar.

3. Wat draagt pollenanalyse bij aan archeologisch
onderzoek?

De analyse van pollenmonsters, ook wel palynologisch onderzoek
genoemd, kan informatie opleveren over de vegetatie die op en
rond een archeologische site groeide. Dus toen het pollen terecht
kwam in het spoor of de grondlaag, waaruit je monster komt. Zo
draagt het bij aan de reconstructie van het vroegere landschap.
Het kan ook vaak menselijke activiteiten in het landschap
aantonen. Denk aan ontbossing, het verbouwen van bepaalde
gewassen of het houden van vee.

5. Wat bestudeer je door je microscoop?
Je ziet allerlei wonderlijke vormen van stuifmeelkorrels
door je microscoop. Tijdens de analyse identificeer en tel je
de pollenkorrels, tot je minimaal 500 korrels gevonden hebt.
Met dat aantal heb je een vrij stabiel beeld van de verhoudingen
tussen de verschillende pollentypes en dus plantensoorten
in het monster. Voor de interpretatie groepeer je de pollen
in vegetatietypes. Bijvoorbeeld in droge of natte bossen,
grasland, akkers of heide. Zo kun je redelijk goed zeggen welke
plantensoorten en vegetatietypes er vroeger voorkwamen op
en rond de archeologische vindplaats. Met de analyse van één
monster krijg je een snapshot van de vegetatie rond de site in een
korte periode. Met meerdere monsters van verschillende ouderdom
kun je vaak veranderingen in de vegetatie en het landgebruik
reconstrueren.

Wat ben je te weten gekomen via
het pollen van Kloosterveen?

We hebben het landschap van de oude
steentijd tot de vroege middeleeuwen
In Kloosterveen heeft RAAP eerder
gereconstrueerd en weten welke bomen
een boor- en proefsleuvenonderzoek
het pollen in een Drentse
en planten er groeiden. Het veranderde
gedaan en aanwijzingen voor bewoning
van een zeer open landschap in het laat
in de steentijd gevonden. Daarbij is ook
paleolithicum, naar een zeer bosrijke omgeving in
dobbe
een dobbe aangetroffen, een laagte in het
het mesolithicum. In het neolithicum was bos nog steeds
landschap waarvan de organische vulling goed
op grote schaal aanwezig. In het pollenbeeld zie je ook een
geconserveerd bleek. Waarschijnlijk was deze dobbe
sterke opkomst van struikheide. Dat wijst vermoedelijk op het begin
een pingoruïne, het restant van een vorstheuvel of pingo uit
van ontbossing. In de bronstijd en ijzertijd zie je een verdere daling
de laatste ijstijd. Als de ijskern daarvan is afgesmolten, blijft
van het boompollen en een explosieve stijging van struikheide,
een diepe depressie over en die raakt langzaam opgevuld met
toe te schrijven aan verdere ontbossing. Daarna treden geen grote
organisch materiaal. De dobbe was niet te behouden of in te
landschappelijke veranderingen op. Wel geven de jongste monsters
passen in de nieuwe woonwijk. Daarom liet de gemeente een
duidelijke aanwijzingen voor akkerbouw in de vorm van graanpollen
pollenonderzoek doen. Je kunt het zien als aanvulling op het
en cultuurvolgers zoals smalle weegbree. Dat duidt erop dat in
botanisch archief van de gemeente.
de vroege middeleeuwen akkers aanwezig waren in de directe
omgeving van de dobbe.

Ypkje Boekema over

Hoe bijzonder is het pollen van Kloosterveen?

Wat het bijzonder maakt, is dat het pollen prachtig bewaard is
gebleven en een beeld geeft van de vegetatieontwikkeling rond
het huidige Kloosterveen tijdens een hele lange periode. Van het
2,3 meter dikke onderzochte profiel dateert het onderste monster
uit 10.890 - 10.740 voor Chr. en het bovenste uit 425 - 610 na Chr.
Je krijgt zelden de kans om over zo’n lange tijd de vegetatie te
onderzoeken. Dat is alleen voorbehouden aan geïsoleerde dobbes
zoals deze, waarin de organische vulling ongestoord kon groeien
en vrijwel geen pollenbesmetting van buitenaf plaatsvond.

Projectleiders RAAP:
Ypkje Boekema T 0512-589140 | E y.boekema@raap.nl
Oda Nuij T 071-5768118 | E o.nuij@raap.nl
Meer weten over pollenonderzoek? Beluister de podcast van
Hunebednieuwscafé met Oda Nuij:
https://open.spotify.com/episode/
6UgfL3DoE1Yvy7MohXUAvu?si=y8od
Ut_WRwKFfIeVmYKVPQ&nd=1

Eik

Heide

Els

Graan

Weegbree
Vlnr: Monstername in het profiel: 5 van de
6 monsterbakken. | Uit de monsterbakken
zijn 62 deelmonsters genomen. |
24 geselecteerde monsters
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Een Gallo-Romeins grafveld
in Gullegem

Voor wie zich afvraagt ‘Gullegem, waar ligt dat in hemelsnaam?’ Het is
een plaats vlakbij Kortrijk, zo’n zeven kilometer van de Franse grens, en

de archeologen van RAAP België voerden er in 2019 een opgraving uit voor de Provincie West-Vlaanderen. Bij velen in
de streek is dit een vertrouwde recreatieplek om te genieten van de natuur. Maar ook eeuwen geleden was het al een
bijzondere locatie. Zó speciaal dat de plek uitkozen werd om de overledenen een laatste eer te bewijzen.
Botten en potten
Tijdens de opgraving, die nodig was vanwege werkzaamheden aan de
parking van het provinciedomein Bergelen, legden de archeologen
circa 2700 m² vrij. Ze brachten 36 graven in kaart en konden
daarbij twee types graven onderscheiden. Graven met brandresten
(crematies) waren met 33 exemplaren in de meerderheid. Deze
waren letterlijk een samenraapsel van een deel van de brandstapel
met veel houtskool en fragmenten verbrand bot. Daarnaast waren er
ook drie beenderpakgraven. De gecremeerde resten waren daarbij
samen gedeponeerd, wellicht in een organische (en dus nu vergane)
container, waardoor alles netjes ‘samengepakt’ bewaard bleef.
Van een echte begraving van de overledene of volledige beenderen
was dus geen sprake. Vijf van de graven bevatten nagenoeg
complete aardewerken potten, maar ook
in veel andere graven lagen fragmenten
aardewerk. De vondsten, gecombineerd
met enkele koolstofdateringen van botten,
wijzen erop dat het grafveld in gebruik was
tussen de 3e eeuw voor Chr. tot de 1e eeuw
na Chr.
Ook de verbrande bottten werden
onderzocht. Die bleken helaas te
fragmentarisch en te slecht bewaard om
er veel uitspraken over te kunnen doen.
Eén van de graven is vermoedelijk aan een
vrouw toe te wijzen en één wellicht aan
een kind. Los van de graven zijn er ook
twee aparte bijzettingen met aardewerk
gevonden. De ene bevatte twee potjes die
naar de ijzertijdtraditie neigen, de andere
aardewerk dat eerder als Romeins te zien is.

Het begravingsritueel
De opgravingsresultaten gunnen ons een blik op het
begravingsritueel tijdens de overgang van de late ijzertijd naar de
vroeg-Romeinse tijd. In deze streek die in de Romeinse tijd Civitas
Menapiorum werd genoemd, was het cremeren van overledenen
het meest voorkomende gebruik. Hoewel het onmogelijk is de
precieze rituelen te achterhalen die toen plaatsvonden, ging het
er in Gullegem vermoedelijk als volgt aan toe:

en eik opgebouwd. Aan het bot was te zien dat het vuur tot een zeer
hoge temperatuur gestookt werd: 650 tot 800+ °C. Dat garandeerde
een goede verbranding. De vele kleine fragmenten bot wijzen
erop dat de brandstapel geblust werd. Het bot springt daardoor
namelijk uit elkaar langs de vele haarscheurtjes die de verbranding
veroorzaakt. Doordat er in alle graven maar weinig bot aangetroffen
is (1 tot 155 gram), veronderstellen de archeologen dat slechts
een deel van de resten van de brandstapel uiteindelijk in een kuil
gedeponeerd werd. Wat er met de overige botresten gebeurde,
is niet duidelijk. De kuilen bevatten voornamelijk houtskool,
fragmentjes gecremeerd bot en vaak ook aardewerk dat meestal
sterk aangetast was door het vuur.
De graven lagen niet of nauwelijks over elkaar heen. Daarom is het
waaraschijnlijk dat ze aan het oppervlak voorzien waren van een
markering die geen ingegraven sporen naliet. Wellicht moeten we
denken aan een aarden heuveltje.

Opgravingsplattegrond met in zwart de verschillende graven
en in blauw een gracht uit min of meer dezelfde periode als
het grafveld. De lichtgrijze vlekken hebben een natuurlijke
oorsprong, de witte sporen zijn jonger dan het grafveld.

vondsten geplaatst in tentoonstellingskastjes. Verder haalden
ze de Romeinse klederdracht van de kapstok en al vertellend
brachten ze het verhaal van de site tot leven, aan de hand van
prachtige illustraties die speciaal hiervoor gemaakt waren. Bij
de meer dan 250 bezoekers van de Archeologiedagen viel dat
zeer goed in de smaak. Er volgen ook nog enkele bijkomende
educatieve activiteiten op de scholen in de omgeving, zodra dit
fysiek weer mogelijk is. De vondsten, illustraties en het verhaal
zullen een plaats krijgen in het natuureducatiecentrum van het
provinciedomein Bergelen.

De overledene werd helemaal aangekleed op de brandstapel
geplaatst. Daarbij werden er vaak giften naast gezet, zoals
aardewerk dat al dan niet voorzien was van voedsel en drank. In
Gullegem waren de brandstapels voornamelijk met hout van els

Projectleider RAAP: Mieke Van de Vijver
T 09 311 56 20 | E m.van.de.vijver@raap.be
Links: De overledene wordt op de brandstapel geleged met enkele bijgiften naast
zich. (©Provincie West-Vlaanderen, illustratie door Karel De Wolf)
Boven: De resten van de brandstapel worden met zorg in een kuil gestopt.
(©Provincie West-Vlaanderen, illustratie door Karel De Wolf)

Publieksactiviteiten
Het verhaal van het opgegraven grafveld leent zich zo goed om aan
het grote publiek te vertellen, dat RAAP België ervoor koos om dit
project tijdens de Archeologiedagen 2020 in de schijnwerpers te
zetten. Ook koppelden ze er een dag aan voor de lagere scholen in de
omgeving. Ze organiseerden een kleine pop-up tentoonstelling met

Boven: Tijdens de Archeologiedagen
geven archeologen Ine en Mieke
de bezoekers toelichting bij de
opgravingsresultaten.
Onder: een van de klassen uit een
lagere school uit Gullegem bezoekt
de pop-up tentoonstelling.

Gerestaureerde aardewerken potten: door blootstelling aan de hoge
temperaturen op de brandstapel, zijn ze allemaal sterk vervormd.

Op de voorgrond het grafveld, waarbij elk klein heuveltje één van
de opgegraven graven voorstelt. Verderop enkele boerderijen: de
werkelijke locatie hiervan is niet bekend, maar het is aannemelijk dat
de gemeenschap die het grafveld gebruikte dicht in de buurt woonde.
(©Provincie West-Vlaanderen, illustratie door Karel De Wolf)
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Het gebiedsplan Maaspark Well wordt in
snel tempo ontwikkeld. Graafmachines
rijden af en aan en maken de weg vrij
voor een zandzuiger die het Limburgse
Maasdal omvormt in een nieuw en veiliger
landschap. Het gebied wordt voor de
toekomst beschermd tegen hoogwater
en er ontstaat een nieuw natuurgebied
met ruimte voor recreatie. Tussen alle

Opgraven in
Maaspark Well:
optimaal digitaal

bedrijven door doen archeologen er in
sneltreinvaart onderzoek.
De noordelijke helft van Maaspark Well is in de afgelopen jaren in verschillende
fasen onderzocht. Dat bracht nieuwe waardevolle archeologische gegevens
naar boven. Het laatste stukje van de archeologische puzzel dat aan de beurt
kwam, was de zogenoemde Depotlocatie: een strook grond van 13 hectare waar
nog gravend onderzoek moest plaatsvinden. Daar was in het 281 hectare grote
plangebied bij aanvang van het project tijdelijk dekgrond opgeslagen. Voor de
provincie Limburg doet RAAP er sinds het najaar van 2019 onderzoek, met als
opdracht: vertel het verhaal van de plek zo goed mogelijk.

Impressie eindfase Maaspark Well in de gemeente Bergen (schets: maasparkwell.nl).

snel te begrenzen. In het veld bepaalden de archeologen al
of de aangetroffen resten behoudenswaardig waren, en wat
de bijdrage aan het verhaal van de plek zou zijn. Zo kon snel
besloten worden om al dan niet direct door te schakelden naar
opgraven. Dat het werk met data-technisch ervaren archeologen
uitgevoerd werd, spreekt voor zich. Niet eerder voerde RAAP de
digitalisering op een opgraving zo ver door.

Graaftrein

RAAP projectleider Reinier Ellenkamp

De Maas trad in de jaren 90 fors buiten
haar oevers. Om nieuwe overstromingen
te voorkomen vinden er op veel plaatsen
ingrepen plaats. Onder andere tussen
de Limburgse Maasdorpen Aijen en
Well, waarvoor de gemeente Bergen het
gebiedsplan Maaspark Well uitwerkte.
Dijken worden versterkt, er komt
een hoogwatergeul en een grotere
voorhaven en het daarbij gewonnen zand
en grind wordt verwerkt tot nuttige
bouwgrondstoffen. Daarnaast vindt er
uitvoerig archeologisch onderzoek plaats.

Het archeologisch onderzoek op de Depotlocatie is ingekapseld
in de gebiedsontwikkeling uitgevoerd door Kampergeul BV, een
samenwerkingsverband van meerdere bouwgrondstofwinners. Voor de
archeologen was het een uitdaging om binnen de tijd en het budget
zoveel mogelijk kennis te verzamelen om de geschiedenis van de plek
te reconstrueren. Voor Reinier Ellenkamp, projectleider bij RAAP is het
in alle opzichten een bijzonder civieltechnisch project: “Het landschap
aan de Maas gaat hier helemaal op de schop. Dat gaat in ijltempo, echt
indrukwekkend. Direct voor ons uit werd het 15 meter hoge gronddepot
met graafmachines en dumpers door grondverzetbedrijf Van Beusecom
verwijderd. En vlak achter ons aan kwam zandzuiger De Schelde en de
drijvende zandklasseerinstallatie Kaliwaal 41, om zand en grind te winnen.
Dan zit je dus strak ingeklemd in een draaiende graaftrein. Daar hebben we
onze manier van werken geheel op aangepast”.
Een groot gebied zoals de Depotlocatie kan niet in één keer geheel
opengelegd worden. Dat gebeurde in verschillende blokken, waarvan de
omvang werd afgestemd op de verwachte archeologie. Vice versa is een
aparte proefsleuvenstrategie bedacht, afgestemd op de ontgravingsplanning
van Kampergeul BV en op de aard van de verwachte vindplaatsen en hun
landschappelijke context. Ervaringen in het omringende gebied waren daarvoor
de basis. In de afgelopen jaren hebben de archeologen er veel gevonden. Het is

Gecoupeerde grondsporen

een archeologisch zeer interessant gebied dat al duizenden jaren
bewoond is. Onder het maaiveld ligt het oude rivierlandschap
begraven. Op de hoogste delen zijn prehistorische vondsten
ontdekt van de Midden Steentijd (10500-5500 voor Chr.) tot de
IJzertijd.

Digitale opgraving
Het project vergde een speciale aanpak. Doordat de waardering
en opgraving tegelijkertijd werden uitgevoerd, was er weinig
ruimte om de resultaten rustig te bekijken en te evalueren. Om
zo efficiënt mogelijk te werken, waren de digitale opgravingsdata
continu up-to-date en bevraagbaar. Wat in de veldcomputer was
ingevoerd, was na koppeling met de meetgegevens direct digitaal
op kaart te raadplegen. Zo was er in het veld voortdurend inzicht
in de voortgang, en waren meteen al ruimtelijke verbanden
te leggen. Een vindplaats was op basis van de proefsleuven

Als alle sporen gedocumenteerd en onderzocht zijn,
resteert een hobbelig ‘maanlandschap’.

Speciaal voor Maaspark Well maakte RAAP een Webviewer. Via
deze website kon iedereen de opgravingsdata op een interactieve
kaart ‘live’ raadplegen. Zowel alle teamleden in het veld, als de
opdrachtgever en bevoegde overheid. Dat leverde veel tijdwinst
op voor het hele proces. Een bijkomend voordeel was dat ook
het publiek de voortgang van het onderzoek online op de voet
kon volgen. Vanwege corona bleef het bij één Open dag, maar de
online presentatie vulde dat gat mooi op. Publieksparticipatie is
ook in Maaspark Well namelijk een belangrijk aspect. Ellenkamp:
“Met een Webviewer staat de archeologie letterlijk digitaal in de
etalage, die bovendien telkens wordt aangevuld. Via je telefoon,
pc of tablet kan je eenvoudig de resultaten van de onderzoeken
in het gebied bekijken, maar ook informatie over de vondsten en
de verhalen daarachter. Bovendien zorgden we regelmatig voor
een online verslag in woord en beeld.”
Eind oktober 2020 zat het veldwerk in Maaspark-Well er voorlopig
op voor de archeologen van RAAP. Het werk aan Maaspark
Well loopt overigens gewoon verder. Aan de zuidkant van
de Voorhaven zal binnenkort weer een nieuw archeologisch
onderzoek starten. Voor Ellenkamp is het een bijzonder gebied
omdat je goed kunt herleiden hoe de mensen vroeger al op de
dynamiek van de rivier reageerden: “Aan de bodemopbouw, het
grondgebruik en de archeologische sporen zie je hoe de Maas uit
zijn bedding is gelopen. Door het risico van overstroming zijn de
vroegere bewoners steeds meer richting de huidige dorpen Well
en Aijen opgeschoven om te wonen en werken.”
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IJzerovens
De uitwerking van het onderzoek van de Depotlocatie is nog
in volle gang. De archeologen hebben meerdere duidelijke
(huis)plattegronden opgegraven uit de late prehistorie,
vooral de ijzertijd. De vondst van een vuurstenen
pijlpunt wijst erop dat het gebied ook al duizenden jaren
daarvoor, in de nieuwe steentijd, door mensen werd
bezocht en gebruikt. Verder zijn er laatmiddeleeuwse
ontginningsgreppels gevonden en loopgraven uit WOII.
Wat de resultaten echt bijzonder maakt, is het grote
aandeel sporen dat wijst op industriële activiteiten. Aan
de noordzijde van de Depotlocatie is een groot cluster
met ijzerovens blootgelegd. De exacte datering is nog
onbekend, maar dat één van de middeleeuwse greppels vol
zat met ijzerslakken geeft een indicatie. Verder vallen de

vele houtskoolmeilers op die verspreid over het gebied gevonden
zijn. Of dit allemaal met de ijzerproductie verband houdt, is niet
zeker. Het duidt wel op grootschalige activiteiten lang voordat
de moderne graafmachines hun werk deden. Nog niet alle
resultaten van het specialistisch onderzoek zijn binnen, maar dat
de gebiedsontwikkeling tot veel archeologische kenniswinst gaat
leiden, is al duidelijk.
Projectleider Reinier Ellenkamp
T 0495-513555 | E r.ellenkamp@raap.nl

SPOORZOEKERS
#De zodenmuur van Theun
Archeologen kunnen heel blij worden van een mooi spoor of profiel en

Website Maaspark Well: www.maasparkwell.nl
Website Kampergeul BV: www.kampergeul.nl

leggen hier uit waarom. Archeoloog Theun Varwijk over een zodenmuur.

WAAR: Aan de Maarweg in Uithuizen stuitten we tijdens een WAAROM BIJZONDER: De zoden waren zo goed
opgraving in 2019 op de flank van een terp uit de 10e eeuw.
Deze terp - of ‘wierde’ voor de Groningers - was aangelegd op
een kwelder- of schoorwal. De omgeving ervan bleek, gezien
de opgegraven voorwerpen, intensief gebruikt te zijn. In de
laatste week van de opgraving kwam daar de voor mij meest
bijzondere ‘vondst’ tevoorschijn: een ‘simpele’ stapel zoden.

WAT: Deze muur van gestapelde zoden vormde de rand

van een klein podium, en was aangelegd als uitbreiding van
de terp, over een voormalige akker. De zodenmuur maakte
in het vlak een hoek. Daardoor was de begrenzing en latere
uitbreiding, met schone ophogingslagen afgewisseld met lagen
huisvuil of as, duidelijk te volgen.

geconserveerd dat je de afzonderlijke plaggen kon zien. Uit een coupe
door de zodenmuur bleek dat ze in koppenverband waren gestapeld.
Zoden van circa 60 bij 20 cm lagen haaks op de lengterichting
van de zodenmuur. De zoden laten een stukje vernuft zien, een
alternatieve bouwwijze voordat de baksteen zijn algemene intrede
deed. Ook wanden van waterputten en dobbes werden zo gemaakt.
De zodenbouwtraditie in het voormalige kweldergebied van NoordNederland gaat immers al verder terug, denk maar aan de gebouwen
met zodenwanden uit de vroege middeleeuwen in Wijnaldum-Tjitsma
en Leens-Tuinsterwierde. Podiumranden zoals we bij dit onderzoek
hebben aangetroffen, zijn ook bekend uit de 5e eeuw v. Chr.

Ingekrast profiel met in het midden de stapel zoden.

Via deze webviewer kon iedereen de opgravingsdata op een interactieve kaart ‘live’ raadplegen.

Webviewer:
https://wgp.archeogis.nl/Viewer.
aspx?map=PRJ_WNOMA4_PUB#
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Behoud van
archeologische waarden:

het zal me een zorg zijn?
De Nederlandse archeologische monumentenzorg heeft als een
van de belangrijkste doelen het behoud van archeologische
vindplaatsen in de bodem, oftewel behoud ‘in situ’. Net
zoals we kastelen niet afbreken, graven we ook niet alles op.
Tenminste, dat is het uitgangspunt. Maar gebeurt dat ook
in voldoende mate? RAAP presenteerde in opdracht van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed eind vorig jaar het
resultaat van de derde opeenvolgende meting hiervan, over
het tijdvak 2014-2017. Concluderend: het is tijd om ons zorgen
te maken.

Bij de eerste twee metingen, over de jaren 2007-2013, werd
duidelijk dat het percentage behoud in situ ongeveer 30% bedroeg.
Anders gezegd, van tien behoudenswaardige vindplaatsen werden
er 7 opgegraven en 3 in de bodem bewaard.
Dat archeologen veel opgraven mag geen verrassing heten, maar
dat het beleid is om het aantal opgravingen terug te dringen, of in
elk geval te beperken, is iets waar het publiek zich nogal eens over
verbaast. Maar er zit een zekere logica in: een opgraving is niet
meer terug te draaien. Wat opgegraven is, is gedocumenteerd maar
niet bewaard.
Een paar jaar geleden werd het percentage van 30% behoud
in situ als ‘redelijk’ gekwalificeerd. Een substantieel deel van
behoudenswaardig bevonden vindplaatsen werd ook daadwerkelijk
in de bodem bewaard. De uitkomst van de derde meting laat echter
een wat ander beeld zien. In de periode 2014-2017 is op een
totaal van 689 behoudenswaardig bevonden vindplaatsen bij 122
daarvan in situ behoud gerealiseerd, een percentage van 17,7%.
Bij nog eens 38 vindplaatsen (5,5%) is een deel van de vindplaats
in situ behouden en een deel opgegraven (ex situ behoud). Op die
manier kan gesteld worden dat bij elkaar opgeteld in 23,2% van
de vindplaatsen deels of geheel in situ behouden is: een duidelijke
daling ten opzichte van de eerdere metingen.

#UIT ’T VELD
Kogels van een middeleeuwse vete

In het onderzoek is ook gekeken wat het percentage
beïnvloedt: de datering van een vindplaats, het complextype,
de provincie waar de vindplaats ligt, etc. Het mag bijvoorbeeld
duidelijk zijn dat laat-prehistorische nederzettingen op de
zandgronden vaker opgegraven worden. Ze zijn kwetsbaar,
worden vaker aangetroffen, liggen vaak in een gebied met
economische druk en zijn relatief goedkoop om op te graven.
In een belangenafweging is de keuze dan snel gemaakt. Er zijn
dan ook grote provinciale verschillen. Dat is niet onlogisch. De
in Flevoland voorkomende vuursteensites en scheepswrakken
zijn door de diepe ligging juist kostbaar om op te graven en
eenvoudig(er) in de bodem te beschermen. Maar dit is niet
veranderd over de verschillende metingen. Bij alle drie de
metingen is Flevoland als ‘beste’ uit de bus gekomen. Er werd
uiteindelijk geconcludeerd dat het lagere percentage behoud
in situ niet te herleiden is naar één specifieke factor, althans
niet naar een van de gemeten factoren.
De vraag is waarom het percentage behoud in situ daalt, en hoe
erg dit is. In de metingen is opvallend genoeg geen duidelijk
effect zichtbaar van de financiële crisis; de daling van het
percentage begint in 2014. Hoe dit te verklaren valt, is lastig
te zeggen. Het kan zijn dat prijsdruk hier een rol speelt. Als
opgravingen steeds goedkoper worden, dan is dit alternatief
ook aantrekkelijker. De keuze tussen in en ex situ behoud wordt
gemaakt in een belangenafweging waarbij de archeologie
een rol speelt, maar evengoed economische motieven. De
uitkomst van deze belangenafweging zou echter een ‘gewogen
gemiddelde’ moeten zijn, iets dat alle belanghebbenden recht
doet. Het is de vraag of dat nog zo is.

Projectleider RAAP: Ivar Schute
T 071-5768118 | E i.schute@raap.nl
Het rapport (RAAP-rapport 4695
Archeologie voor de toekomst
2014-2017) is te downloaden op de
website van de RCE:
https://www.cultureelerfgoed.
nl/domeinen/archeologie/
nieuws/2020/12/02/
archeologische-resten-mindervaak-in-situ-bewaard

Deze kanonskogel en andere opgegraven musketen kanonskogels in het Friese Warns illustreren
de strijd die rond de Sytzama stins gestreden is.
Over dit huis ontstond in de 15e eeuw een ruzie
die ertoe leidde dat de stins (een torenvormig
stenen gebouw dat verdedigd kon worden)
volledig verwoest raakte. Het verhaal gaat dat
de stinsbewoners Jelmer Ottes Sytzama en zijn
vrouw Ats Bonningha ruzie kregen met Douwe
Geales Galema, die vlakbij ook een stins had
laten bouwen. Galema zou de aanval op de
stins geopend hebben toen Sytzama niet thuis
was. Ats hield kranig stand, maar moest zich
overgeven om haar - inmiddels ingerekende - man
levend terug te kunnen zien. Dit gebeurde, waarna
Galema de Sytzama stins met de grond gelijk
maakte. Alleen de puinresten en de gracht om de
stins zijn in de bodem overgebleven en kwamen in
februari 2021 aan het licht tijdens de opgraving
die RAAP samen met vrijwilligers voor de gemeente
Súdwest-Fryslân uitvoerde.
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Een landweer waar wadi’s komen
Onder een groenstrook aan de zuidrand van Oss, heeft de
gemeente waterbekkens (wadi’s) gepland die het overtollige
water van hoosbuien moeten opvangen. Bij de opgraving die
vanwege de aanleg daarvan afgelopen zomer plaatsvond, kwamen
resten van een landweer aan het licht. Zoals de naam aangeeft,
heeft een landweer te maken met het weren of verdedigen van
een gebied. In dit geval bestond die verdediging uit een wal met
greppels aan weerszijden. Van deze landweer aan de Nieuwe
Hescheweg in Oss waren de sporen van de wal als donkere banen
goed herkenbaar in de bodem achtergebleven.

De landweer was volgens historische bronnen tot ver in
de 16e eeuw functioneel. Wanneer hij is aangelegd, is
onduidelijk, maar de eerste vermeldingen van de aanleg van
landweren rond Oss dateren uit 1399 en 1402. Rondom
Oss, dat in de middeleeuwen in het Hertogdom Brabant
lag, bestond toen een systeem van allerhande landweren.
Ze beschermden Brabant, of meer specifiek de bewoners
en hun akkers en vee, vooral tegen plundertochten van
Gelderse troepen op het eind van de 14e en in de 15e
eeuw. In de 18e eeuw was die militaire functie grotendeels
verloren. In die tijd werden de laatste woeste gronden aan
de rand van Oss ontgonnen en omgezet in cultuurland. De
landweer dienden toen meer als houtwal of perceelgrens en
hielden het vee tegen.

• KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT •
Promotie archeoloog Yftinus van Popta
Met zijn promotieonderzoek bracht Yftinus van Popta,
archeoloog bij RAAP Noord-Nederland, voor het eerst
de ontwikkeling van het Noordoostpoldergebied tijdens
de late middeleeuwen in kaart. De Noordoostpolder
herbergt meer sporen van zijn eigen middeleeuwse
verleden dan altijd is gedacht. Veel restanten van
nederzettingen die in de Zuiderzee verdwenen en later
werden gevonden in de akkers van de ingepolderde
Noordoostpolder, zijn volgens hem onterecht aangezien
voor onder andere scheepsafval. Van Popta promoveerde
op 29 oktober 2020 aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Meer info: https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/
events/promoties/?hfId=118491

Landweren werden gemaakt met omgevingsmateriaal. Ze
waren veelal opgeworpen met aarde of stenen en beplant
met ondoordringbare hagen. De Osse landweer is in het
verleden geëgaliseerd maar was minstens 19,5 m breed. Hij
bestond uit een aarden wal van circa 3,5 m breed en 1 m
hoog, geflankeerd door twee greppels, beide zo’n 3 m breed
en 60 cm diep.
Het bijzondere aan deze landweer is dat er een groep van
circa 60 kuilen naast de greppel lag, zo’n meter uit elkaar.
De precieze functie daarvan is niet met zekerheid te zeggen.
Ze worden meestal gezien als struikelkuilen, plantkuilen
of paalkuilen. Er zijn kleine aanwijzingen dat het hier om
plantkuilen gaat. Struiken, vaak soorten met doornen en
stekels, werden daarin geplant, gevlochten en vormden
ondoordringbare hagen. Zo had de landweer er een extra,
maar noodzakelijke en elementaire barrière bij.

Zone met tientallen kleine kuilen aan de buitenzijde
van de landweer

1,0 m
3,5 m
3,0 m

0,6 m
3,0 m

Foto: De twee greppels aan weerszijden van het
aarden wallichaam tekenen zich als donkergrijze
banen in de bodem af.
Links: reconstructie van de landweer van Oss.

Ach ja, behoud
Het is altijd wat lastig uit te leggen: wij
archeologen streven naar behoud, en dan
bij voorkeur in de bodem. Het hele idee als
archeoloog iets niet op te willen graven,
heeft echter iets paradoxaals. Er is dan ook
binnen de vakgroep best discussie over,
zo niet ruzie. Niet elke collega kan er zich
in vinden, sommigen willen niets liever
dan alles omspitten en vinden het grote
flauwekul iets ‘voor het nageslacht’ te willen
bewaren. Een ander veelgehoord argument om
archeologische resten gewoon in de grond te
laten zitten, is het idee dat we in de toekomst
over betere methoden zullen beschikken,
en dus meer informatie uit een opgraving
kunnen halen. Dat lijkt natuurlijk een beetje
een argument dat altijd geldt. Anderzijds,
ik deed mijn eerste opgraving in 1987, en
sinds die tijd zijn de methoden en technieken
sterk verbeterd. Ik zou zelfs willen zeggen,
spectaculair…

Toch snappen veel archeologen er niets
van. Het opgraven zit in hun systeem,
in hun DNA gekerfd. En ook voor een
buitenstaander is het eigenlijk niet te
begrijpen dat je als archeoloog iets niet
zou willen opgraven. En dat opgraven òòk
als een vorm van behoud wordt gezien, zij
het als documentatie op een harde schijf
en als vondst in een depot, vergt ook enige
mentale souplesse.
Maar zie het eens zo: een bouwhistoricus
gaat toch ook niet elk kasteel afbreken
om maar te kunnen onderzoeken welke
verschillende bouwfasen het kende? Zie
je het gebeuren, het Muiderslot, Slot
Loevestein of Kasteel De Haar? Of een
bioloog die bedreigde dieren uit elkaar
gaat zitten plukken, alsjeblieft… Als
archeoloog zeg ik dan ook weleens in
verhitte discussies, je kunt het maar één
keer vernietigen. Meestal gaan mensen

COLUMN

Projectleider Xavier van Dijk
T 0495-513555 | E x.van.dijk@raap.nl

Foto: RUG.nl

dan toch even nadenken. Uiteindelijk
is een opgraving dan wel een vorm
van behoud, maar je zou evengoed
kunnen zeggen dat een opgraving een
gecontroleerde vorm van destructie is.
Weg is weg.
Als je je er hard voor wilt maken iets
van het archeologisch erfgoed te
beschermen, even los van de vraag
wat erfgoed eigenlijk is, dan loop je er
wel tegen aan dat je je gaat inzetten
voor iets dat je over het algemeen
niet ziet, en waardoor je je in allerlei
bochten moet wringen om mensen van
dit behoud te overtuigen. Ziedaar de
uitdaging.

Ivar Schute
senior projectleider RAAP
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Tienduizend jaar gedeelde
bewoningsgeschiedenis in Baarle
Tussen 2015 en 2019 is in het tracé van de randweg van
Baarle een van de grootste opgravingen in de Lage Landen
uitgevoerd. Deels in het Nederlandse Baarle-Nassau en deels
in het Belgische Baarle-Hertog hebben 3 archeologische
bedrijven - ADC, BAAC en RAAP - ruim 16 hectare opgegraven.
Voor de provincie Noord-Brabant en samen met het
Vlaams Gewest maakten zij een reconstructie van
de bewoningsgeschiedenis rondom Baarle. Onder
het asfalt van de huidige randweg N260 bleken 25
nederzettingen verborgen te liggen met relicten
vanaf de prehistorie tot de recente geschiedenis.  
Van het onderzoek is eind 2020
een vuistdik rapport afgerond.
RAAP verzorgde de redactie en
opmaak van het rapport en maakte
ook een publieksbrochure over de
archeologische ‘highlights’ onder de
randweg. De tentoonstelling ‘Alles
uit de kast’ over het onderzoek in
Baarle, zal onder voorbehoud vanaf
september 2021 te zien zijn.

Publieksboekje
cultuurhistorisch
Winterswijk
‘De middeleeuwse wortels van
Winterswijk’ is de titel van het
eerste publieksboekje over
middeleeuws Winterswijk in
een nieuwe Erfgoedreeks.
Luuk Keunen, projectleider
cultuurhistorie bij RAAP, schreef het
in opdracht van de gemeente Winterswijk en de Vereniging
Monumentenbelangen, met als doel de cultuurhistorische
rijkdom van Winterswijk te delen met een breed publiek. Over
die middeleeuwse geschiedenis is de laatste jaren dankzij
archeologisch en historisch-geografisch onderzoek in het
centrum veel meer bekend geworden. Het boekje verscheen
eind 2020 en is verkrijgbaar in de Winterswijkse boekhandels.
Dit jaar verschijnt deel 2 in de Erfgoedreeks over de
aardkundige waarden in Winterswijk.
Het achterliggende RAAP-rapport voor deel 1
(‘Mauritius aan de Whemerbeek’) komt online op
www.werkaanwinterswijk.nl
VIDEO
RTV Slingeland maakte een korte
reportage over het verschijnen van de
Erfgoedreeks: https://www.youtube.com/
watch?v=4MeYnXA1Y_s
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