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Tabel 1. Archeologische perioden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Provincie: Overijssel 
Gemeente: Kampen, IJsselmuiden en Zwolle 
Plaats: Kampen, IJsselmuiden en Zwolle 
Toponiem: Beneden IJssel 
Kadastrale gegevens: Nvt 
Kaartbladen: 21 West en Oost; 27 Oost 
Coördinaten (RD x,y) 
 KP 979 
 KP 990 
 KP 995 
 KP 1001 
Bevoegd gezag: 

 
200.763 / 500.679 
193.749 / 503.914 
191.390 / 507.706 
186.463 / 510.568 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Deskundige namens het bevoegd gezag: P. Stassen 
ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer (CIS-code): 40006 
Periplus-projectcode: 10-A006 
Periode van uitvoering: Mei-juli  2010 
Beheer en plaats documentatie: Periplus Archeomare, Amsterdam 

Tabel 2. Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied  

Periode  Tijd in jaren 

  
Nieuwe tijd 1500 na Chr. - heden  
Late-Middeleeuwen 1050 na Chr. - 1500 na Chr. 
Vroege-Middeleeuwen 450 na Chr. - 1050 na Chr. 
Romeinse tijd 12 voor Chr. - 450 na Chr. 
IJzertijd 800 voor Chr. - 12 voor Chr. 
Bronstijd 2000 voor Chr. - 800 voor Chr. 
Neolithicum (Nieuwe Steentijd) 5300 voor Chr. - 2000 voor Chr. 
Mesolithicum (Midden Steentijd) 8800 voor Chr. - 4900 voor Chr. 
Paleolithicum (Oude Steentijd) 300.000 voor Chr. - 8800 voor Chr. 
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Samenvatting  
 
In opdracht van de DHV Coastal and River development heeft Periplus Archeomare B.V. een archeologisch 
inventariserend veldonderzoek (opwaterfase) in de vorm van een hoge resolutie side scan sonar onderzoek 
uitgevoerd voor de Beneden IJssel. Het onderzoek is gerealiseerd in samenwerking met DEEP B.V. en ADC 
ArcheoProjecten. 
 
Tijdens het side scan onderzoek zijn in totaal 163 sonarcontacten waargenomen, geïnterpreteerd en 
gerapporteerd. Een samenvatting van de interpretatie van de waargenomen fenomenen is weergegeven in de 
onderstaande tabel. 
 

Beneden IJssel 

interpretatie totaal 

onbekend object 82 

boeianker met kabel 39 

bodemverstoring 11 

Anker 8 

cluster van onbekende objecten 6 

Balk 6 
restanten van oude dijk of 
(maritieme) infrastructuur 3 

Kabel 3 

scheepswrak 2 

mogelijk terp of dijkrestanten 1 

Richel 2 

Totaal 163 

 
 
Van de 163 contacten kunnen, afhankelijk van de in te zetten baggertechniek, 152 contacten een baggerobstakel 
vormen. 
 
Vijftien van de contacten zijn gekwalificeerd als object of fenomeen met een (middel)hoge archeologische 
verwachting.  
 
Om uitsluitsel te krijgen over de aard van de waargenomen fenomenen wordt geadviseerd om deze locaties nader 
te inspecteren door middel van een duikonderzoek (KNA 3.1 waterbodems protocol 4103: inventariserend 
veldonderzoek –onderwater, verkennend).  
 
Het gaat om de volgende locaties: 
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Nr. Interpretatie Omschrijving RDX RDY L (m) B (m) 
H 

(m) 
24 bodemverstoring door 

objecten die uit de 
bodem steken 

platte structuur aan voet talud met 
duidelijke schaduw 

196040 504528 14.0 5.0 1.6 

38 bodemverstoring zone met korrelige harde reflecties en op 
een punt een uit de bodem stekend deel 

194733 503421 20.1 17.6 0.0 

49 onbekend object enkele parallelle langwerpige contacten 
met harde reflectie en schaduw 

193507 505424 5.1 3.2 0.1 

75 onbekend object massief langwerpig contact onder vis 
met duidelijke schaduw 

190669 508547 5.7 1.7 0.8 

76 onbekend object geribde structuur van harde parallelle 
reflecties 

190580 508685 6.3 6.6 0.2 

81 scheepswrak ovale structuur met reflecties langs de 
rand en rondom duidelijke reflecties van 
rechte contacten met duidelijke 
schaduwen 

190459 508801 21.0 8.0 0.6 

98 onbekend object langwerpig contact met duidelijke 
reflectie en schaduw 

188856 509768 3.9 1.9 0.3 

131 onbekend object langwerpig contact ovaal met harde 
reflectie en duidelijke schaduw mogelijk 
wrakje 

186690 510693 8.0 3.1 1.4 

141 onbekend object contact met korrelige maar duidelijke 
reflectie en schaduw  

186451 510635 7.0 2.7 0.3 

156 restanten van oude 
dijk of maritieme 
infrastructuur 

zone met afwijkende bodemstructuur 
duidelijke interne structuur met zeer 
harde reflecties en schaduwen 

185840 510567 180.0 25.0 0.0 

157 onbekend object massief vierkant contact met korrelige 
reflectie en scherpe schaduw 

185796 510536 6.2 4.1 1.1 

158 scheepswrak rond contact met harde reflectie en 
bijbehorende puntig toelopend contact 
met interne structuur 

185598 510619 13.5 2.9 0.9 

160 restanten van oude 
dijk of maritieme 
infrastructuur 

zone met afwijkende bodemstructuur en 
massieve grote contacten zeer harde 
reflecties en schaduwen 

185479 510661 370.0 40.0 0.0 

162 onbekend object bolvormig contact met duidelijke 
reflectie en korrelige ingebed in 
sediment met rechte staart 

185455 510708 12.0 5.6 0.2 

163 onbekend object massief contact ingebed in bodem met 
slijpgeul en duidelijke schaduw 

185378 510719 4.6 3.7 0.6 

 
Voor de verkennende fase van het Inventariserend Veldonderzoek onder water dient een Programma van Eisen 
(PvE) opgesteld te worden. 
 
In overeenstemming met het advies in het bureauonderzoek wordt bij aandachtsgebied 6 actieve archeologische 
begeleiding geadviseerd. Verder is op basis van het bureauonderzoek geconcludeerd dat vanaf de Late 
Middeleeuwen in de Beneden IJssel per saldo sedimentatie is opgetreden. Dit betekent dat de waterbodem 
archeologische objecten in het algemeen en scheepswrakken in het bijzonder kan herbergen die volledig zijn 
afgedekt door sediment. Deze archeologische waarden kunnen niet met side scan sonar of multibeam worden 
opgespoord, tenzij hun aanwezigheid in de bodem heeft geresulteerd in een herkenbare slijpgeul of 
sedimentpluim. Tijdens de baggerwerkzaamheden kan daarom, ondanks het uitgevoerde vooronderzoek, op een 
archeologisch object worden gestuit.  
 
Door middel van passieve baggerbegeleiding op basis van een meldingsprotocol dient de vondst van dergelijk 
object tijdens de baggerwerkzaamheden te worden ondervangen. De melding van vondsten aan het bevoegd 
gezag tijdens grondwerkzaamheden is een verplichting conform de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007). 
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1. Inleiding 
In opdracht van de DHV Coastal and River development heeft Periplus Archeomare B.V. een archeologisch 
inventariserend veldonderzoek (opwaterfase) in de vorm van een hoge resolutie side scan sonar onderzoek 
uitgevoerd voor de Beneden IJssel. Het onderzoek is gerealiseerd in samenwerking met DEEP B.V. en ADC 
ArcheoProjecten. 

1.1. Aanleiding 

Om de veiligheid van het Nederlandse rivierengebied ook voor de toekomst te garanderen zijn in Overijssel 
diverse maatregelen nodig. De zomerbedverlaging in de Beneden-IJssel vormt een van die maatregelen.  
 
Door het zomerbed (de bodem van de rivier) te verlagen kan bij hoogwater de benodigde waterstanddaling van 29 
cm bij Zwolle worden bereikt. Hiervoor moet tussen Zwolle en Kampen - over een traject van 22 kilometer - het 
zomerbed gemiddeld 1,5 meter dieper gemaakt worden. Het waterpeil wordt onder alle omstandigheden iets lager 
dan nu. Daardoor lopen de uiterwaarden iets minder vaak onder en zakt ook het grondwater in de uiterwaarden 5 
tot maximaal 10 cm. Afbeelding 1 illustreert het deel van het zomerbed dat vergraven zal worden. 

 

Afbeelding 1. Schematische weergave van de voorgenomen zomerbedverlaging1 

Het bureauonderzoek2 heeft uitgewezen dat de kans op het voorkomen van archeologische waarden in de 
Beneden IJssel hoog is. In het plangebied worden de volgende categorieën archeologische vondsten verwacht: 
 

1. Vondsten gerelateerd aan scheepvaart, vooral uit de 13e tot 16e eeuw 
- wrakken, ankers, boeien, inventaris, persoonlijke eigendommen en lading 

2. Depositievondsten in de meest ruime zin van het woord 
- van nederzettingsafval tot rituele deposities 

3. Waterstaatkundige en infrastructurele ingrepen 
- oeverbeschoeiingen, aanplempingen, vlonders, kades, veerponten, bruggen, dammen, gemalen, 

sluizen en dijken 
4. Menselijke activiteiten langs en deels in de rivier 

- visserij, vlasroten, wasplaatsen en watermolens 

                                                            
 
1 Bron: Programma Directie Ruimte voor de Rivier, directie projecten 2009. Planstudie SNIP 3 Zomerbedverlaging Beneden-
IJssel, zaaknr 31031707, bijlage A: Vraagspecificatie tbv SNIP 3 besluit en vergunningen 
2 Van Breda en van den Brenk 2008. 
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De geplande verdiepingswerkzaamheden kunnen een bedreiging vormen voor bovengenoemde archeologische 
waarden. Dit gegeven vormt de directe aanleiding voor het onderhavige onderzoek. 
 

1.2. Doelstelling en onderzoeksvragen 

Het doel van het onderzoek is het vaststellen of er objecten van archeologische waarde aanwezig zijn in of aan de 
oppervlakte van de waterbodem van het plangebied. Om aan deze doelstelling te beantwoorden is een hoge 
resolutie side scan sonar onderzoek uitgevoerd. Side scan sonar onderzoek is bij uitstek geschikt om de verwachte 
scheepvaartgerelateerde waarden en infrastructurele ingrepen op te sporen en de vindplaats(en) te begrenzen. 
 
De toegepaste techniek is niet geschikt om volledig afgedekte objecten in de waterbodem op te sporen. De kans 
dat kleine objecten, zoals toevallige of rituele deposities (vondstcategorie 2), op de sonarbeelden kunnen worden 
geïdentificeerd is klein. Hiermee is tijdens het bureauonderzoek rekening gehouden door al op voorhand 
archeologische baggerbegeleiding te adviseren op locaties waar deze verwachting zeer hoog is. 
 

 

Afbeelding 2. Ligging van het plangebied met kilometeraanduiding 
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1.3. Onderzoeksvragen 

Voor het plangebied zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd in het PvE3 (programma van Eisen). 
 

• Zijn er in, op of aan de waterbodem fenomenen waarneembaar? 
• Zijn deze fenomenen antropogeen of natuurlijk van aard? 
• Indien deze fenomenen als antropogeen worden geïdentificeerd, om welke classificatie gaat het hier 

dan? Hierbij rekening houdend met de hoofdindeling: archeologische objecten, niet geëxplodeerde 
explosieven (NGE) en baggerobstakels. 

• Ingeval van archeologische objecten, is het mogelijk om een eerste uitspraak te doen over de aard van 
de archeologische objecten en hier een prioriteit aan te koppelen? 

• Indien deze fenomenen als natuurlijk worden geïdentificeerd; om welke natuurlijke fenomenen gaat het 
hier dan? 

• Is het mogelijk om op basis van het akoestische beeld zones met een hoge, middelmatige of lage 
activiteit van de waterbodem aan te wijzen? 

• Wat is de relatie tussen de aangetroffen objecten en het reliëf van de waterbodem? Kunnen aan de hand 
van deze relatie risicovolle locaties selectief gemarkeerd worden? 

• Indien geen akoestische fenomenen worden waargenomen, zijn er dan aanwijzingen dat dit het gevolg is 
van de eroderende werking, van sedimentatie of van menselijk handelen? 

• Is het mogelijk aan de hand van dit onderzoek een uitspraak te doen over de inrichting van de 
toekomstige archeologische begeleiding en zo ja, welke? 

 
Het veldonderzoek is uitgevoerd in op 16 en 17 maart 2010 door DEEP B.V. De interpretatie en rapportage zijn 
uitgevoerd door R. van Lil en S. van den Brenk (prospector en senior prospector specialist waterbodems, Periplus 
Archeomare). De eindcontrole is verricht door W.B. Waldus (senior KNA-archeoloog, van ADC ArcheoProjecten). 
 

                                                            
 
3 Van den Brenk en Waldus 2010. 
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2. Methoden en technieken 

2.1. Algemeen 

Indien het bureauonderzoek daar aanleiding toe geeft, bestaat de tweede fase van een archeologisch 
waterbodemonderzoek in het kader van een geplande bodemingreep uit een inventariserend veldonderzoek, de 
zogenaamde opwaterfase.4 Hierbij wordt de bodem van een plangebied vanaf een meetvaartuig vlakdekkend in 
kaart gebracht met geofysische technieken. De meest gebruikte technieken in de praktijk zijn side scan sonar en 
multibeam, of een combinatie hiervan. Met deze technieken kunnen alle objecten en structuren die zich op de 
waterbodem bevinden, of uit de waterbodem steken, in kaart worden gebracht. Grotere objecten die dieper 
begraven liggen in de waterbodem kunnen soms resulteren in een bodemverstoring aan het bodemoppervlak, wat 
ook met sonar of multibeam gedetecteerd kan worden. Eventueel volledig afgedekte objecten en structuren 
kunnen alleen opgespoord worden met bodempenetrerende technieken zoals seismiek of elektromagnetische 
methoden.  
 
Scheepvaartgerelateerde objecten en overblijfselen van infrastructurele werken en menselijke activiteit zijn op te 
sporen met technieken die de oppervlakte van de waterbodem nauwkeurig in kaart brengen, op voorwaarde dat 
deze archeologica uit de waterbodem steken of als losse objecten op de bodem liggen. Volledig afgedekte 
archeologische resten die niet hebben geresulteerd in een verstoring van het sedimentatiepatroon kunnen niet 
met deze techniek worden opgespoord. Ditzelfde geldt voor (kleine) toevallige of rituele deposities. De ervaringen 
tot op heden hebben geleerd dat het resultaat van de inzet van bodempenetrerende apparatuur voor gebieden 
groter dan één hectare niet opweegt tegen de hoge kosten.5 Om deze reden is hiervan afgezien en daarmee vallen 
eventueel aanwezige volledig afgedekte objecten buiten de reikwijdte van dit onderzoek. 
 

2.2. De eisen aan de metingen 

De operationele eisen voor het onderzoek waren vastgelegd in het Programma van Eisen (PvE) en bevat de 
volgende punten: 
 
• Tweekanaals side scan sonar systeem, zodat grotendeels overlappende data wordt verkregen 
• Signaalfrequentie minimaal 400 kHz ter verkrijging van voldoende resolutie 
• Range setting maximaal 50 meter 
• Meervoudige dekking van de waterbodem 
• Vis dient zo diep mogelijk gesleept te worden 
• Ophanging van vis dient zodanig te gebeuren dat minimale verstoring optreedt door schroefwater, elektrische 

storingsbronnen en bootbewegingen 
• Het dynamische bereik van het geregistreerde signaal dient zodanig te zijn dat nuances in reflectie in 

grijstinten of kleurschaling kunnen worden gevisualiseerd 
• Maximale vaarsnelheid van vier knopen, ofwel 7.5 km/uur 
• Positionering minimaal DGPS  
• Meetvaartuig dient te voldoen aan de wettelijke vereisten voor veiligheid 
 

2.3. Meetvaartuig en apparatuur 

Voor het opnemen van de data werd gebruik gemaakt van een Klein 3900 side scan sonar, gekoppeld aan het 
hydrografische surveypakket QINSy 8.0. De opnamen zijn gemaakt met een signaalfrequentie van 500 kHZ (2 
kanalen). Voor de plaatsbepaling werd gebruik gemaakt van een Novatel Propak V3 Q-Pos RTK ontvanger. De 
metingen zijn verricht vanaf meetvaartuig ‘Deep 132’ van DEEP BV, zie afbeelding 2. Dit vaartuig is door zijn 
geringe diepgang van 40 cm geschikt voor het uitvoeren van surveys in ondiep water. 
 

                                                            
 
4 Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 3.1 waterbodems.  
5 IMAGO projectgroep 2003. 
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De side scan sonarvis is gesleept achter de boot. De layback, de afstand tussen het sleeppunt en de vis is in de 
software ingevoerd, zodat de positie van de vis kon worden berekend. De antenne van de GPS ontvanger was 
direct boven de sonar transducers geplaatst om eventuele fouten in het gyrocompas en zijdelingse bewegingen te 
minimaliseren. De nauwkeurigheid van de metingen bedraagt enkele meters. 
 
Voorafgaand aan de sonarmetingen werd iedere dag de geluidssnelheid van het water bepaald met behulp van 
een Sound Velocity Probe (SVP), type Valeport mini SV probe. 
 
 

 

Afbeelding 3. Meetvaartuig ‘DEEP 132’ 

 

2.4. Uitvoering veldonderzoek 

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 16 en 17 maart 2010 uitgevoerd door D. Wijgman en A. Thebault, beiden 
hydrografische surveyors van DEEP BV. 
 

2.5. Opnamemethodiek 

Het plangebied is opgenomen met vaarlijnen om de 40 meter, met het ingestelde bereik van 50 meter (links en 
rechts) werd hiermee een bedekking van 120 procent verkregen. Een meervoudige bedekking is belangrijk om er 
zeker van te zijn dat een waargenomen sonarcontact inderdaad een vast object of structuur betreft, en geen 
storing in het systeem of bijvoorbeeld een school vissen. De aanwezigheid van kribben in de IJssel vormde een 
beperking tijdens het onderzoek. Het was hierdoor niet mogelijk om dicht langs de oever te varen. 
 
De totale lengte van de sonaropnamen bedraagt 64 km. 
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2.6. Interpretatie en rapportage 

 
Voor de interpretatie van de side scan sonargegevens uitgegaan van de volgende criteria: 
 

- het contact heeft een minimale grootte van 1 meter in één dimensie, 
- duidelijk natuurlijke structuren zoals zandribbels zijn niet als contact gemarkeerd. 
- het contact is duidelijk “man-made”. Dit is onafhankelijk van de grootte van het contact 

 
De interpretatie van de sonargegevens is verlopen volgens de volgende stappen: 

 
• Alle gevaren lijnen zijn doorgelopen en ieder object of structuur groter dan een meter in minimaal een 

dimensie is gemarkeerd. Hierbij is pakket SonarWiz gebruikt. 
• Contacten die slechts één maal zijn waargenomen zijn opnieuw op overlappende lijnen gecontroleerd. 

Een volledige dubbele dekking kon niet worden verkregen, omdat het niet mogelijk was om tussen de 
kribben langs de oever te varen. Contacten die op een enkele lijn zijn waargenomen zijn daarom niet 
direct van de contactenlijst afgevoerd. 

• Ieder definitief contact is beschreven en geïnterpreteerd. 
• De definitieve contacten zijn geprojecteerd op een dieptemodel van de Beneden IJssel dat is 

samengesteld met behulp van multibeamdata uit 2007. Met de multibeambeelden is de positie en 
interpretatie van de sonarcontacten geverifieerd en zo nodig bijgesteld. 

 
De interpretatie en rapportage van de gegevens zijn uitgevoerd op het kantoor van Periplus Archeomare B.V. in 
Amsterdam. 
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3. Resultaten 
 

3.1. Algemeen 

In de Beneden IJssel zijn in totaal 163 sonarcontacten waargenomen, geïnterpreteerd en gerapporteerd. Een 
samenvatting van de interpretatie van de waargenomen fenomenen is weergegeven in de onderstaande tabel. 
 

Beneden IJssel 

interpretatie totaal 

onbekend object 82 

boeianker met kabel 39 

bodemverstoring 11 

anker 8 

cluster van onbekende objecten 6 

Balk 6 
restanten van oude dijk of 
(maritieme) infrastructuur 3 

kabel 3 

scheepswrak 2 

mogelijk terp of dijkrestanten 1 

richel 2 

totaal 163 

Tabel 3. Samenvatting van de geïnterpreteerde sonarcontacten 

 
Een uitgebreide omschrijving van de sonarcontacten is opgenomen als bijlage 2 bij dit rapport. De nummering van 
de contacten loopt, met de rivierkilometrering, stroomafwaarts op. Naast de coördinaten zijn in de tabel in bijlage 
2 de rivierkilometrering (kp-waarde) en de offset van de side scan sonar contacten vermeld. 
 
Om de ligging van de sonarcontacten goed van elkaar te kunnen onderscheiden is het onderzoeksgebied 
opgedeeld in vier kaartbladen, genummerd 1a, 1b, 2 en 3 (zie afbeelding 3). De afbeeldingen 4, 5, 6 en 7 tonen de 
posities van side scan sonarcontacten tegen de achtergrond van het opgenomen sonargebied. 
 

3.2. Morfologie van de waterbodem 

 
Aan weerszijden van de stroomdraad van de IJssel zijn op de sonarbeelden stroomribbels waarneembaar. Deze 
stroomribbels zijn gevormd door de combinatie van een sterke stroming en de aanwezigheid van zandig sediment. 
Tussen de kribben en langs de randen van de IJssel ontbreken de stroomribbels. De bodem is hier veelal vlak met 
oneffenheden in de vorm van (sleep)sporen, kuilen en objecten op de bodem. 
 
Op multibeambeelden is te zien dat de diepte van de IJssel varieert van -2 tot meer dan -10 m NAP. De diepste 
delen van de rivier bevinden zich, zoals te verwachten, langs de stroomdraad van de rivier. De stroomribbels zijn 
vooral in deze diepe delen van de rivier sterk ontwikkeld. De verschillen in diepte van de rivier zijn waarschijnlijk 
niet alleen aan natuurlijke erosie toe te schrijven. De overgang van ondiep naar diep is plaatselijk dermate abrupt 
en recht dat deze vermoedelijk het resultaat is van eerdere baggerwerkzaamheden. 
 
In het westelijke en het centrale deel van het onderzoeksgebied komen bodemstructuren voor die te relateren zijn 
aan menselijke activiteit in het verleden. De waargenomen fenomenen en hun link met het verleden worden 
behandeld in paragraaf 3.3. 
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Afbeelding 4. Overzicht van het onderzochte deel van de IJssel en de opdeling in deelgebieden 
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Afbeelding 5. Een projectie van de sonarcontacten in deelgebied 1 op het sonarmozaïek 
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Afbeelding 6. Een projectie van de sonarcontacten in deelgebied 2 op het sonarmozaïek 
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Afbeelding 7. Een projectie van de sonarcontacten in deelgebied 3 op het sonarmozaïek 
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Afbeelding 8. Een projectie van de sonarcontacten in deelgebied 4 op het sonarmozaïek 
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Afbeelding 9. Een projectie van de sonarcontacten in deelgebied 5a op het sonarmozaïek 

 

 

Afbeelding 10. Een projectie van de sonarcontacten in deelgebied 5b op het sonarmozaïek 
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3.3. Antropogene structuren 

De combinatie van stroomribbels in het centrale deel van de rivier en een vlakke bodem met oneffenheden langs 
de randen vormt het algemene beeld van de bodemmorfologie. De bodem in het westelijke deel van het 
onderzoeksgebied (kaartblad 5b) wijkt van dit algemene beeld af. Een verklaring voor deze morfologische 
verschillen kan worden gevonden in de ontstaansgeschiedenis van dit deel van de IJssel. 
 

 

Afbeelding 11. Weergave van de IJsselloop anno 1865 en de sporen die van de oude infrastructuur langs de rivier zijn 
terug te vinden op de sonarbeelden 

 
In afbeelding 11 is de TOP10 vector kaart, met een uitsnede van de IJssel, op een Bonnekaart uit 1865 
geprojecteerd. In 1865 had de IJssel een andere loop dan nu. Uit de Bonnekaart uit 1890 blijkt dat de situatie 
tussen 1865 en 1890 is veranderd. De IJssel is gekanaliseerd en het gebied dat wordt aangeduid met ‘Voor Blok’ 
van de ‘Kattewaard’ is doorsneden door een nieuwe geul die uitkomt op het huidige Keteldiep. De nieuwe geul 
doorsnijdt de boerderijplaatsen Kleine Ketelsrug (deels) en Grote Ketelsrug.6 De Kleine Ketelsrug bevond zich op 
de plek waar nu een strekdam in de IJssel ligt. Het huidige Kattendiep is, zo wijzen de Bonnekaarten uit, pas na 
                                                            
 
6 Op de kadastrale minuut uit 1811 tot 1832 wordt de Grote Ketelsrug ‘Ketelers Rugge’ en Kleine Ketelsrug ‘Katte Waerd’ 
genoemd. 
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1933 aangelegd. De voormalige loop van de IJssel en de oude dijken zijn, zo blijkt uit de sonarbeelden, nog 
duidelijk in de huidige morfologie van de waterbodem te herkennen. De aanloop naar het Keteldiep kent grote 
diepteverschillen, waarbij de diepere delen worden begrensd door steilranden. De ligging van deze steilranden is 
aangegeven met een blauwe stippellijn in afbeelding 11. Deze steilranden weerspiegelen vermoedelijk het talud 
van de oude dijken; de strook tussen deze stippellijnen valt samen met ligging van de IJsselgeul in 1865 (‘De 
Ketel’). Op de bodem van deze diepe geul zijn veel contacten waargenomen die wijzen op de aanwezigheid van 
zeer hoekige objecten met doorsneden tot zes meter. Aan de zone waarin deze contacten voorkomen is één 
contactnummer (160) toegekend. In afbeelding 12 is een aantal van deze contacten weergegeven. In 1865 
bevonden zich op deze locatie een vuurbaken, een loodshuisje en twee insteekhavens. Het is niet uit te sluiten dat 
de restanten van deze maritieme infrastructuur nu op de bodem van de IJsselgeul ligt. 
 
Van de boerderij Grote Ketelsrug zijn geen sporen te herkennen in de sonarbeelden. Er bevindt zich op deze 
locatie geen verhoging die zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van terprestanten in de waterbodem. Het lijkt 
erop dat de terp grondig geëgaliseerd of afgegraven is. Restanten van de terp Kleine Ketelsrug bevinden zich 
mogelijk nog deels intact onder de strekdam en de omliggende bodem. 
 

 

Afbeelding 12. Contact 160 - massieve blokvormige objecten op de bodem van de ‘oude’ geul (diepte: -7,5 m NAP): 
overblijfselen van (maritieme) infrastructuur? 
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Afbeelding 13. Multibeambeelden van contact 160 bevestigen de aanwezigheid van massieve objecten in of op de 
waterbodem 

Ook in het centrale deel van het onderzochte deel van de IJssel zijn sporen van menselijk ingrijpen op de 
sonarbeelden zichtbaar. Het gaat om lineaire structuren, richels, die het patroon van een zandige bodem met 
stroomribbels onderbreken. De structuren bevinden zich in de buitenbocht van een meander van de IJssel 
(kaartblad 3). 
 
Langs dit deel van de IJssel bevonden zich in 1919 steenovens. Kennelijk was op deze plek langs de IJssel 
geschikte klei voor de productie van bakstenen voorhanden. Op de Bonnekaart uit 1933 zijn de steenovens niet 
meer aangegeven. Het is daarom aannemelijk dat de fabrieken in tussenliggende periode zijn gesloten. In deze 
periode heeft ook een verbreding van de IJssel plaatsgevonden. Mogelijk is deze verbreding het onbedoelde 
gevolg (??) van kleiwinning. Het is echter de vraag of zich zo dicht langs de rivierbedding niet vooral zand in de 
ondergrond bevond. De verbreding kan daarom ook zijn uitgevoerd om de bevaarbaarheid van de IJssel te 
verbeteren of een combinatie van delfstofwinning en verbreding. 
 
De verbreding van de IJssel en de bodemstructuren die op de sonarbeelden zijn waargenomen zijn weergegeven 
in afbeelding 14. 
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Afbeelding 14. Verbreding van de IJssel tussen 1919 en 1933 en de waargenomen bodemstructuren op de side scan 
sonar beelden; het sonarmozaïek betreft een uitvergroting van het blauwe kader in de drie overige kaartjes 
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3.4. Archeologische verwachting 

Op basis van de geanalyseerde sonarbeelden is aan vijftien contacten een archeologische verwachting toegekend. 
Dit betekent dat op deze locaties archeologische resten op of in de bodem kunnen voorkomen. Een overzicht van 
de contacten met archeologische verwachting is opgenomen in onderstaande tabel. 
 

Nr RD 
X 

RD 
Y 

NAP 
Z(m) 

Lengte  
(m) 

Breedte
 (m) 

Hoogte
 (m) 

Beschrijving sonarcontact Interpretatie 

24 196040 504528 -4.1 14.0 5.0 1.6 platte structuur aan voet talud met 
duidelijke schaduw 

bodemverstoring 
door objecten die uit 
de bodem steken 

38 194733 503421 -4.6 20.1 17.6 0.0 zone met korrelige harde reflecties en 
op een punt een uit de bodem 
stekend deel 

Bodemverstoring 

49 193507 505424 -5.6 5.1 3.2 0.1 enkele parallelle langwerpige 
contacten met harde reflectie en 
schaduw

onbekend object 

75 190669 508547 -5.3 5.7 1.7 0.8 massief langwerpig contact onder vis 
met duidelijke schaduw 

onbekend object 

76 190580 508685 -4.8 6.3 6.6 0.2 geribde structuur van harde parallelle 
reflecties 

onbekend object 

81 190459 508801 -4.8 21.0 8.0 0.6 ovale structuur met reflecties langs 
de rand en rondom duidelijke 
reflecties van rechte contacten met 
duidelijke schaduwen 

Scheepswrak 

98 188856 509768 -5.3 3.9 1.9 0.3 langwerpig contact met duidelijke 
reflectie en schaduw 

onbekend object 

131 186690 510693 -7.0 8.0 3.1 1.4 langwerpig contact ovaal met harde 
reflectie en duidelijke schaduw 

onbekend object 

141 186451 510635 -7.2 7.0 2.7 0.3 contact met korrelige maar duidelijke 
reflectie en schaduw  

onbekend object 

156 185840 510567 -8.4 180.0 25.0 0.0 zone met afwijkende bodemstructuur 
duidelijke interne structuur met zeer 
harde reflecties en schaduwen 

restanten van oude 
dijk of maritieme 
infrastructuur

157 185796 510536 -4.7 6.2 4.1 1.1 massief vierkant contact met 
korrelige reflectie en scherpe 
schaduw 

onbekend object 

158 185598 510619 -5.7 13.5 2.9 0.9 rond contact met harde reflectie en 
bijbehorende puntig toelopend 
contact met interne structuur 

Scheepswrak 

160 185479 510661 -7.5 370.0 40.0 0.0 zone met afwijkende bodemstructuur 
en massieve grote contacten zeer 
harde reflecties en schaduwen 

restanten van oude 
dijk of maritieme 
infrastructuur 

162 185455 510708 -3.3 12.0 5.6 0.2 bolvormig contact met duidelijke 
reflectie en korrelige ingebed in 
sediment met rechte staart 

onbekend object 

163 185378 510719 -4.0 4.6 3.7 0.6 massief contact ingebed in bodem 
met slijpgeul en duidelijke schaduw 

onbekend object 

Tabel 4. Overzicht van contacten met een middel- of hoge archeologische verwachting 

Aan elk van de bovengenoemde contacten wordt een korte paragraaf gewijd, waarin de archeologische 
verwachting met afbeeldingen wordt onderbouwd. Naast sonarbeelden worden multibeambeelden gepresenteerd, 
inclusief driedimensionale beelden van de contacten. De multibeamopnamen zijn in 2007 gemaakt, waardoor op 
de side scan sonar beelden ‘nieuwe’ recente contacten aanwezig kunnen zijn of zelfs zijn verdwenen.  
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3.1.1. Contact 24 
 
Contact 24 komt op de sonarbeelden naar voren als een platte structuur met een duidelijke schaduw. Deze 
schaduw wordt veroorzaakt doordat zich aan een zijde van de structuur een steilkant bevindt. Multibeambeelden 
vullen het sonarbeeld aan. Het betreft een 1,6 m hoge opstaande rand met twee punten. De beelden zijn 
geïnterpreteerd als objecten die deels uit de bodem steken. Naar het zuidwesten komen losliggende contacten op 
de bodem voor. Een van deze contacten is een object dat deels is ingebed in het sediment.  
 

 

Afbeelding 15. Contact 24 - platte structuur aan voet talud met duidelijke schaduw 

 

 

Afbeelding 16. Contact 24 – multibeambeelden geven een duidelijker beeld van het contact: een uit de bodem 
stekende rand met twee duidelijk punten en achterliggende losse objecten op de bodem 
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3.1.2. Contact 38 
 
Contact 38 is een scherp begrensde depressie in de zandige bodem. De rand is vertand. Mogelijk is de 
bodemverstoring ontstaan door de aanwezigheid van een object dat in de waterbodem begraven ligt. Het is echter 
ook niet uit te sluiten dat het om een natuurlijk gevormde structuur gaat. 
 

 

Afbeelding 17. Contact 38 – een scherp begrensde verstoring van de bodemmorfologie 

 

 

Afbeelding 18. Contact 38 op de multibeambeelden – een begraven object of natuurlijke structuur? 
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3.1.3. Contact 49 
 
Contact 49 bestaat uit enkele parallelle reflecties met een duidelijke schaduw. Het contact komt op de 
multibeambeelden als verhoging op de bodem naar voren. Mogelijk bevindt zich op deze locatie een begraven 
object. De aard van het contact is uit de multibeam- en sonarbeelden niet te herleiden. 
 
 

 

Afbeelding 19. Contact 49 – enkele parallelle reflecties met schaduw: een begraven object? 

 

 

Afbeelding 20. Multibeamopnamen van contact 49 tonen een verhoging temidden van een vlakke waterbodem 
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3.1.4. Contact 75 
 
Contact 75 is een langwerpig massief contact. Het object bevond zich tijdens de sonaropnamen onder de sonarvis. 
Multibeambeelden bevestigen de aanwezigheid van een massief langwerpig contact. Op deze beelden is duidelijk 
te zien dat het object aan een zijde een zeer steile kant heeft. Achter het object bevindt zich een sedimentpluim: 
een stroomafwaartse ophoping van zand achter een obstakel in de bodem. De aard van het object niet bekend. 
 

 

Afbeelding 21. Massief langwerpig contact onder vis met duidelijke schaduw 

 

 

Afbeelding 22. Op de multibeambeelden is duidelijk te zien dat het object aan een zijde zeer steil uit de bodem 
steekt 
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3.1.5. Contact 76 
 
Op de sonarbeelden komt contact 76 naar voren door de duidelijk geribde structuur. De ribben staan loodrecht op 
langwerpige structuur. De ribben zijn op de sonarbeelden zichtbaar. Het is wel duidelijk dat het contact een 
driehoekige vorm heeft met twee rechte zijden die loodrecht op elkaar staan. Het object steekt duidelijk boven de 
bodem uit. 
 

 

Afbeelding 23. Geribde structuur van harde parallelle reflecties 

 

 

Afbeelding 24. Multibeambeelden van contact 76 - een object met driehoekige vorm en twee loodrecht op elkaar 
georiënteerde zijden 
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3.1.6. Contact 81 
 
Contact 41 is een ovale bodemstructuur, die aan weerszijden van de sonarvis doorloopt. Langs de ovale vorm 
bevinden zich langwerpige rechte contacten met duidelijke schaduwen. De ovale structuur is 21 m lang en 5 m 
breed. Op basis van de sonarbeelden is het contact geïnterpreteerd als een scheepswrak. De langwerpige rechte 
contacten weerspiegelen in dat geval de stukken wrakhout die op de bodem liggen of uit de bodem steken. 
  

 

Afbeelding 25. Originele opname van sonarcontact 81 – ovale structuur met reflecties langs de rand en rondom 
duidelijke reflecties van rechte contacten met duidelijke schaduwen (donker); interpretatie: houten scheepswrak 

 

Afbeelding 26. Contact 81 – gegeorefereerde afbeelding; donkere delen zijn reflecties, lichte schaduwen 

De multibeamopnamen geven een beter inzicht in de wijze waarop het object in de bodem ligt. Een zijde steekt 
duidelijk uit de bodem; de andere zijde nauwelijks. Binnen de ovale structuur zijn geen interne structuren 
waarneembaar. Als het om een scheepswrak gaat, moet geconstateerd worden dat het wrak enigszins op zijn zij 
ligt en met sediment is opgevuld. Evenals contact 75 bevindt zich achter de uitstekende rand van het object een 
sedimentpluim. De sedimentpluim kan begraven objecten herbergen. 
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Afbeelding 27. Multibeambeelden contact 81 – structuur ingebed in sediment met opstaande rand waarachter een 
sedimentpluim is afgezet 



Inventariserend veldonderzoek (opwaterfase) Zomerbedverlaging Beneden IJssel 
Overijssel 

Opdrachtgever DHV    
juli 2010 – rev. 0 (definitief) 32 

3.1.7. Contact 98 
 
De sonarbeelden van contact 98 zijn niet heel duidelijk. Op de bodem bevindt zich een langwerpig object met 
harde reflectie. Op de multibeambeelden uit 2007 is eveneens een langwerpig object zichtbaar dat circa 50 cm 
boven de bodem uitsteekt. Achter het contact is een depressie zichtbaar. Dit is een bodemverstoring of slijpgeul 
die aan het contact gerelateerd kan zijn. Het contact is geclassificeerd als onbekend object. 
 

 

Afbeelding 28. Contact 98 - langwerpig contact met duidelijke reflectie en schaduw 

 

 

Afbeelding 29. Multibeambeelden van contact 98 – een opstaand langwerpig object steekt circa 50 cm uit de bodem 
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3.1.8. Contact 131 
 
Contact 91 is een ovaal contact met een zeer duidelijke reflectie en schaduw. Het gaat om een bolvormig object 
dat zich op, en mogelijk deels in de vlakke waterbodem bevindt. Op de sonarbeelden is vaag een geribde 
structuur zichtbaar. Het is niet duidelijk wat de precieze aard van het object is. Mogelijk gaat het om een 
scheepswrakje. De interpretatie is te onzeker. Daarom is het contact als onbekend object geclassificeerd. 
 

 

Afbeelding 30. Contact 131 - langwerpig contact ovaal met harde reflectie en duidelijke schaduw: wrakje? 

 

 

Afbeelding 31. Multibeamopnamen tonen een object dat meer dan 1 meter boven de zeer vlakke bodem uitsteekt 
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3.1.9. Contact 141 
 
Sonarcontact 141 heeft een korrelige reflectie, die duidelijk afsteekt tegen de homogene reflecties van de vlakke 
bodem. Multibeambeelden bevestigen de aanwezigheid van een massief driehoekig object met een doorsnede van 
circa 2,5 m. Achter dit object zijn twee slijpgeulen gevormd. Het object is geclassificeerd als onbekend object. 
Afbeelding 34 toont de ligging van het object in de ‘oude’ loop van de IJssel nabij de voormalige dijk die bij de 
kanalisering tussen 1865 en 1890 is verdwenen. 
 

 

Afbeelding 32. Contact 141 – een korrelige, maar duidelijke reflectie en schaduw 

 

 

Afbeelding 33. Multibeambeelden verduidelijken de aard van contact 141: een massief driehoekig object met twee 
sterk ontwikkelde slijpgeulen 
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3.1.10. Contact 156 
 
Er is sprake van een concentratie van contacten met archeologische potentie in het uiterste westelijke deel van de 
IJssel. Een projectie van de contacten ten westen van de rijksweg N50 op de Bonnekaart uit 1865 maakt de relatie 
tussen de contactlocaties en de historische situatie inzichtelijk. De cluster van grote objecten op de bodem van 
‘De Ketel’ (contact 160) is besproken in de voorgaande paragraaf. Contact 156 vormt een vergelijkbare zone met 
afwijkende bodemstructuren en objecten met harde reflecties. De contacten die zijn waargenomen op locatie 156 
en 160 betreffen mogelijk de restanten van (maritieme) infrastructuur. Resten van de voormalige dijk en de 
bebouwing (loodshuisje, vuurbakens, etc.) die zich in 1865 langs de dijk bevond kunnen op deze locaties zeker 
verwacht worden. 
 
In afbeelding 34 is de huidige topografie en de huidige loop van de IJssel als laag over de Bonnekaart uit 1865 
gelegd. De rode genummerde punten vormen de side scan sonar contacten waaraan een archeologische 
verwachting is toegekend. De rode cirkel is een zone die op basis van het bureauonderzoek is aangemerkt als 
aandachtsgebied in verband met de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten ter plaatse van deze 
historische oversteekplaats. 
 

 

Afbeelding 34. Inzicht in de relatie tussen de ligging van side scan sonar contacten met archeologische potentie en 
de voormalige loop van de IJssel: een projectie van contacten op de Bonnekaart uit 1865 

 
De coördinaten van de locaties 156 en 160 vormen het centrum van een vrij groot gebied waarbinnen objecten op 
de bodem zijn waargenomen. Bij eventuele inspectie van deze locaties dient hiermee rekening te worden 
gehouden. 
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Afbeelding 35. Contact 156 – Een zone met harde reflecties en schaduwen van grote objecten: overblijfselen van 
maritieme infrastructuur? 

 

 

Afbeelding 36. Multibeambeelden bevestigen de aanwezigheid van massieve objecten in of op de waterbodem 
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3.1.11. Contact 157 
 
Contact 157 komt op de sonarbeelden naar voren als een massief vierkant contact met korrelige reflectie en 
duidelijke scherpe schaduw. Op de multibeambeelden is te zien dat het contact niet vierkant, maar eerder 
hartvormig is. Het contact is geclassificeerd als onbekend object. Het object steekt duidelijk boven de vlakke 
waterbodem uit en kent een scherpe begrenzing.  
 

 

Afbeelding 37. Contact 157 – Massief contact met duidelijke schaduw 

 
 
 

 

Afbeelding 38. Multibeambeelden van contact 157 – duidelijk begrensd massief contact dat boven de vlakke 
waterbodem uitsteekt 
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3.1.12. Contact 158 
 
Contact 158 wordt gevormd door een samenstel van contacten met verschillende vormen. Opvallend is een puntig 
toelopend contact met rechte interne structuren. De rechte structuren zijn niet terug te vinden op de 
multibeambeelden. Hierbij moet worden bedacht dat in het hoogdynamische stroomgebied van de IJssel in de drie 
jaren die na het opnemen van de multibeamdata zijn verstreken, delen van een object door sediment kunnen zijn 
bedekt, of juist door de stroming zijn vrijgelegd. Het sonarbeeld in zijn geheel en de structuur met interne rechte 
reflecties in het bijzonder doen vermoeden dat zich op deze locatie een scheepswrak zou kunnen bevinden. De 
rand van het talud is ook een plek waar de resten van scheepswrakken verwacht kunnen worden. 
  

 

Afbeelding 39. Contact 158 – Rond contact met harde reflectie en bijbehorend puntig toelopend contact met interne 
structuur op de rand van het talud 

 

 

Afbeelding 40. Multibeamopnamen contact 158 – hoekige objecten op de rand van talud 
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Afbeelding 41. Originele opname van sonarcontact 158 – op de ‘ruwe’ data zijn de rechte interne structuren tussen 
de 10 en 20 m lijn aan stuurboordzijde duidelijk zichtbaar 
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3.1.13. Contact 162 
 
Contact 162 bevindt zich in de randzone van de IJsselgeul. Het gaat om een massief object dat ingebed in het 
sediment ligt. De multibeambeelden geven een goed beeld van de context waarin het object zich bevindt. Het 
object bevindt zich op de overgang tussen de ondiepe randzone en de diepere geul en steekt uit de steilrand. Op 
basis van de sonarbeelden kan geen uitspraak worden gedaan over de aard van het object. 
 

 

Afbeelding 42. Bolvormig contact met ‘staart’ en uitsteeksels 

 

 

Afbeelding 43. Met behulp van de multibeamopnamen wordt een duidelijk beeld van de vorm en diepteligging van 
het object verkregen 
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3.1.14. Contact 163 
 
Contact 163 betreft evenals contact 162 een massief object met een doorsnede van enkele meters dat ingebed in 
het sediment ligt. Achter het object is een duidelijk sedimentspoor aanwezig. De aard van het contact is in dit 
stadium niet duidelijk. Het contact is daarom als onbekend object gekwalificeerd. 
 

 

Afbeelding 44. Contact 163 – een massief contact met duidelijke schaduw en slijpgeul. 

 

 

Afbeelding 45. Multibeambeelden van contact 163 – een massief object ligt ingebed in de vlakke bodem 
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4. Aandachtsgebieden 
In het archeologisch bureauonderzoek7 zijn zeven aandachtsgebieden gedefinieerd. Deze gebieden verdienen 
extra aandacht, omdat op deze locaties specifieke archeologische waarden kunnen worden verwacht.  
 
Onderstaande tabel is overgenomen uit de rapportage van het bureauonderzoek. De tabel geeft een overzicht van 
de genummerde aandachtsgebieden, een omschrijving van de landschappelijke / historische setting, de waarden 
die verwacht kunnen worden en de wijze waarop deze waarden het best kunnen worden opgespoord en 
gekarteerd. 
 

Locatie Omschrijving Verwachte waarden Aanbeveling 
1 historische oversteekplaats mogelijke resten veerboot sonar/ multibeam opnamen 
2 stad Kampen haven Kampen 

kruising IJssel-Ganzediep 
sonar/ multibeam opnamen 

3 historische oversteekplaats mogelijke resten veerboot sonar/ multibeam opnamen  
4 historische oversteekplaats mogelijke resten veerboot sonar/ multibeam opnamen 
5 historische oversteekplaats mogelijke resten veerboot sonar/ multibeam opnamen 
6 rivierkruising prehistorische nederzettingsresten en/of 

artefacten 
actieve baggerbegeleiding 

7 historische oversteekplaats mogelijke resten veerboot/ aanlegplaats 
fabriek 

sonar/ multibeam opnamen 

Tabel 5. Aandachtsgebieden in de Beneden IJssel 

Tijdens het onderhavige side scan sonaronderzoek is binnen aandachtsgebied 2, de stad Kampen, een aantal 
sonarcontacten geïdentificeerd, dat de verwachting van het bureauonderzoek lijkt te bevestigen. Nabij de 
laatmiddeleeuwse haven van Kampen bevinden zich drie contacten met een middel of hoge archeologische 
verwachting. Een van deze contacten (nr. 81) is geïnterpreteerd als houten scheepswrak met een hoge 
verwachtingswaarde; van de andere twee objecten is de aard niet direct duidelijk (nr. 75 en nr. 76). Aan deze 
objecten is een middelhoge archeologische verwachting toegekend. 

 
                                                            
 
7 Van Breda en van den Brenk 2008. 
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Afbeelding 46. Side scan sonar contacten in het aandachtsgebied ‘Stad Kampen’; contacten met een (middel)hoge 
archeologische verwachting (75, 76 en 81) zijn blauw weergegeven 

Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat vanaf de Middeleeuwen per saldo sedimentatie is opgetreden. 
Hierdoor kunnen, naast de waargenomen contacten, onder het sediment verscholen archeologische waarden 
verborgen liggen, die niet kunnen worden opgespoord met side scan sonar of multibeam. 
 

 

Afbeelding 47. De stad Kampen anno 1649 vanuit het noorden bezien; contacten met een archeologische 
verwachting zijn als genummerde groene punten op de kaart geprojecteerd. 

 
In totaal bevinden zich in de aandachtsgebieden negenentwintig side scan sonar contacten. Op grond van hun 
interpretatie is aan drie van deze contacten een archeologische verwachting toegekend, deze liggen alle binnen 
het aandachtsgebied van de stad Kampen. In geen van de overige aandachtsgebieden zijn contacten aangetroffen 
die gerelateerd kunnen worden aan de verwachting in de gebieden (resten veerboten of prehistorische 
nederzettingsresten). 
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5. Conclusies en beantwoording onderzoeksvragen 
 
In totaal zijn 64 vaarkilometers side scan sonar data verwerkt, geïnterpreteerd en gerapporteerd en dit heeft 
geresulteerd in 163 side scan sonar contacten. De kwaliteit van de sonardata was over het algemeen redelijk. De 
plaatsbepaling was goed, de nauwkeurigheid van de contactlocaties bedraagt enkele meters of beter.  
 
Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt worden beantwoord: 
 

• Zijn er op of aan de waterbodem fenomenen waarneembaar? 

Ja, in het hele plangebied zijn met side scan sonar contacten waargenomen. 

• Zijn deze fenomenen antropogeen of natuurlijk van aard? 

De fenomenen zijn zowel antropogeen als natuurlijk van aard. Hierbij moet worden aangetekend dat het, 
voor zover dat op de sonarbeelden kan worden vastgesteld, vooral antropogene fenomenen (161) en in 
mindere mate om natuurlijke fenomenen (2) betreft. 

• Indien deze fenomenen als antropogeen worden geïdentificeerd, om welke classificatie gaat het hier dan? 
Hierbij rekening houdend met de hoofdindeling: archeologische objecten, niet geëxplodeerde explosieven 
(NGE) en baggerobstakels. 

 
De antropogene fenomenen zijn geclassificeerd als: 

- 15 objecten of fenomenen met een archeologische verwachting, en 
- 151 antropogene fenomenen vormen potentiële baggerobstakels 

 
De 15 objecten/fenomenen met archeologische potentie maken deel uit van de 151 baggerobstakels. 
Geen van de akoestische fenomenen is geïdentificeerd als NGE. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 
de opsporing van NGE’s buiten de doelstelling van dit onderzoek.  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de als antropogeen object of antropogeen fenomeen 
geïnterpreteerde sonarcontacten. 
 

Beneden IJssel 

Interpretatie totaal 

Onbekend object 82 

Boeianker met kabel 39 

Bodemverstoring 11 

Anker 8 

Cluster van onbekende objecten 6 

Balk 6 

Restanten van oude dijk of 
(maritieme) infrastructuur 

3 

Kabel 3 

Scheepswrak 2 

Mogelijk terp of dijkrestanten 1 

totaal 161 

 

• In geval van archeologische objecten, is het mogelijk om een eerste uitspraak te doen over de aard van de 
archeologische objecten en hier een prioriteit aan te koppelen? 

Tijdens het onderzoek zijn vijftien contacten waargenomen die de aanwezigheid van archeologische 
objecten op of in de bodem kunnen weerspiegelen. Dertien contacten zijn aangemerkt als objecten of 
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fenomenen met een middelhoge archeologische verwachting. Aan twee vermoedelijke scheepswrakken 
is een hoge verwachting toegekend. Op grond van zijn voorkomen (houten structuur ingebed in het 
beddingzand), zijn grootte (21 x 5 m) en ligging (binnen een aandachtsgebied en nabij de middeleeuwse 
haven van Kampen) verdient sonar contact 81 de hoogste prioriteit. 
 
Met uitzondering van contact 81 is geen prioritering te koppelen aan de sonarcontacten met een 
archeologische verwachting.  
 
Het tweede contact dat als scheepswrak is geïnterpreteerd (nr. 158) bevindt zich met vijf andere 
contacten (nrs. 156, 157, 160, 162 en 163) in een deel van de IJssel dat tussen 1865 en 1890 
gekanaliseerd. De voormalige loop van de IJssel genaamd ‘de Ketel’ is op de sonarbeelden herkenbaar. 
Op de bodem bevinden zich fenomenen en objecten die gerelateerd kunnen zijn aan de restanten van 
de ernaast gelegen dijken en infrastructuur. Deze resten kunnen van archeologische waarde zijn. Indien 
KM-paal 1001 de uiterste grens van de zomerbedverlaging is, zullen de mogelijke archeologische 
waarden - die zich ten westen van dit punt bevinden - niet direct worden bedreigd door de ingreep. De 
indirecte gevolgen van een stroomopwaartse verlaging van het zomerbed met 1,5 m op processen van 
erosie en sedimentatie ter plaatse van de vijf genoemde contacten, is in dit stadium niet in te schatten. 

• Indien deze fenomenen als natuurlijk worden geïdentificeerd; om welke natuurlijke fenomenen gaat het hier 
dan? 

De als natuurlijk geïnterpreteerde akoestische fenomenen betreffen waarschijnlijk natuurlijke 
sedimentaire structuren. 

• Is het mogelijk om op basis van het akoestische beeld zones met een hoge, middelmatige of lage activiteit 
van de waterbodem aan te wijzen? 

Ja, in de zandige beddingafzettingen langs de stroomdraad van de rivier bevinden zich stroomribbels. Uit 
de grootte van de stroomribbels en de slijpgeulen en sedimentpluimen die achter obstakels tot 
ontwikkeling zijn gekomen mag worden geconcludeerd dat er sprake is van hoge stroomsnelheden 
(lees: activiteit) in dit deel van de rivier. De stroomribbels zijn in de diepere delen van de rivier gevormd 
in dekzand. Langs de randen van de rivier, tussen de strekdammen, is sprake van een ondiepe vlakke 
bodem. De afzettingen bestaan in de randzones uit een afwisseling van rivierklei, -zand en grind. Het 
Pleistocene dekzand wordt hier gescheiden van bovenliggend klastisch niveau door een pakket veen. Dit 
veen kan als brokken of steilranden op de sonarbeelden naar voren komen. 

• Wat is de relatie tussen de aangetroffen objecten en het reliëf van de waterbodem? Kunnen aan de hand 
van deze relatie risicovolle locaties selectief gemarkeerd worden? 

Er is geen duidelijk verband te leggen tussen het reliëf van de waterbodem en de contactlocaties. Het 
aanmerken van risicovolle locaties is daarom niet mogelijk. Voor eventueel vervolgonderzoek blijven de 
gedefinieerde aandachtsgebieden, naast de contacten met een archeologische verwachting, relatief 
kansrijke locaties. 
 

• Indien geen akoestische fenomenen worden waargenomen, zijn er dan aanwijzingen dat dit het gevolg is 
van de eroderende werking van de rivier, van sedimentatie of van menselijk handelen? 
 
Deze vraag is gezien de resultaten van het onderzoek niet van toepassing. 
 

• Is het mogelijk aan de hand van dit onderzoek een uitspraak te doen over de inrichting van de toekomstige 
archeologische begeleiding en zo ja, welke? 
 
In overeenstemming met het advies in het bureauonderzoek wordt bij aandachtsgebied 6 actieve 
archeologische begeleiding geadviseerd. Voor wat betreft de delen van het plangebied waar geen 
sonarcontacten zijn onderscheiden geldt dat hier mogelijk volledig bedekte objecten kunnen liggen.  
Door middel van passieve baggerbegeleiding op basis van een meldingsprotocol dient de vondst van 
dergelijk object tijdens de baggerwerkzaamheden te worden ondervangen.  
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6. Advies 
 
Tijdens het side scan onderzoek zijn 163 akoestische contacten aan het licht gekomen. Vijftien van deze contacten 
zijn gekwalificeerd als object of fenomeen met een (middel)hoge archeologische verwachting. Op deze locaties 
kunnen daarom waardevolle archeologische resten voorkomen. 
 
Om uitsluitsel te krijgen over de aard van de waargenomen fenomenen wordt geadviseerd om deze locaties nader 
te inspecteren door middel van een duikonderzoek (KNA waterbodems 3.1 protocol 4103: inventariserend 
veldonderzoek –onderwater, verkennend).  
 
Het gaat om de volgende locaties: 
 

Nr. Interpretatie Omschrijving RDX RDY L (m) B (m) 
H 

(m) 
24 bodemverstoring door 

objecten die uit de 
bodem steken 

platte structuur aan voet talud met 
duidelijke schaduw 

196040 504528 14.0 5.0 1.6 

38 bodemverstoring zone met korrelige harde reflecties en op 
een punt een uit de bodem stekend deel 

194733 503421 20.1 17.6 0.0 

49 onbekend object enkele parallelle langwerpige contacten 
met harde reflectie en schaduw 

193507 505424 5.1 3.2 0.1 

75 onbekend object massief langwerpig contact onder vis 
met duidelijke schaduw 

190669 508547 5.7 1.7 0.8 

76 onbekend object geribde structuur van harde parallelle 
reflecties 

190580 508685 6.3 6.6 0.2 

81 scheepswrak ovale structuur met reflecties langs de 
rand en rondom duidelijke reflecties van 
rechte contacten met duidelijke 
schaduwen 

190459 508801 21.0 8.0 0.6 

98 onbekend object langwerpig contact met duidelijke 
reflectie en schaduw 

188856 509768 3.9 1.9 0.3 

131 onbekend object langwerpig contact ovaal met harde 
reflectie en duidelijke schaduw mogelijk 
wrakje 

186690 510693 8.0 3.1 1.4 

141 onbekend object contact met korrelige maar duidelijke 
reflectie en schaduw  

186451 510635 7.0 2.7 0.3 

156 restanten van oude 
dijk of maritieme 
infrastructuur 

zone met afwijkende bodemstructuur 
duidelijke interne structuur met zeer 
harde reflecties en schaduwen 

185840 510567 180.0 25.0 0.0 

157 onbekend object massief vierkant contact met korrelige 
reflectie en scherpe schaduw 

185796 510536 6.2 4.1 1.1 

158 scheepswrak rond contact met harde reflectie en 
bijbehorende puntig toelopend contact 
met interne structuur 

185598 510619 13.5 2.9 0.9 

160 restanten van oude 
dijk of maritieme 
infrastructuur 

zone met afwijkende bodemstructuur en 
massieve grote contacten zeer harde 
reflecties en schaduwen 

185479 510661 370.0 40.0 0.0 

162 onbekend object bolvormig contact met duidelijke 
reflectie en korrelige ingebed in 
sediment met rechte staart 

185455 510708 12.0 5.6 0.2 

163 onbekend object massief contact ingebed in bodem met 
slijpgeul en duidelijke schaduw 

185378 510719 4.6 3.7 0.6 

 
Tijdens het verkennende onderzoek zal de aard van de geselecteerde sonarcontacten worden vastgesteld. Voor de 
verkennende fase van het Inventariserend Veldonderzoek onder water dient een Programma van Eisen (PvE) 
opgesteld te worden. 
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In overeenstemming met het advies in het bureauonderzoek wordt bij aandachtsgebied 6 actieve archeologische 
begeleiding geadviseerd. Verder is op basis van het bureauonderzoek geconcludeerd dat vanaf de Late 
Middeleeuwen in de Beneden IJssel per saldo sedimentatie is opgetreden. Dit betekent dat de waterbodem 
archeologische objecten in het algemeen en scheepswrakken in het bijzonder kan herbergen die volledig zijn 
afgedekt door sediment. Deze archeologische waarden kunnen niet met side scan sonar of multibeam worden 
opgespoord, tenzij hun aanwezigheid in de bodem heeft geresulteerd in een herkenbare slijpgeul of 
sedimentpluim. Tijdens de baggerwerkzaamheden kan daarom, ondanks het uitgevoerde vooronderzoek, op een 
archeologisch object worden gestuit.  
 
Door middel van passieve baggerbegeleiding op basis van een meldingsprotocol dient de vondst van dergelijk 
object tijdens de baggerwerkzaamheden te worden ondervangen. De melding van vondsten aan het bevoegd 
gezag tijdens grondwerkzaamheden is een verplichting conform de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007). 
 



Inventariserend veldonderzoek (opwaterfase) Zomerbedverlaging Beneden IJssel 
Overijssel 

Opdrachtgever DHV    
juli 2010 – rev. 0 (definitief) 49 

Lijst met afbeeldingen  
Afbeelding 1. Schematische weergave van de voorgenomen zomerbedverlaging ................................................................... 5 
Afbeelding 2. Ligging van het plangebied met kilometeraanduiding ............................................................................................. 6 
Afbeelding 3. Meetvaartuig ‘DEEP 132’ .................................................................................................................................................... 10 
Afbeelding 4. Overzicht van het onderzochte deel van de IJssel en de opdeling in deelgebieden .................................. 14 
Afbeelding 5. Een projectie van de sonarcontacten in deelgebied 1 op het sonarmozaïek ................................................ 15 
Afbeelding 6. Een projectie van de sonarcontacten in deelgebied 2 op het sonarmozaïek ................................................ 16 
Afbeelding 7. Een projectie van de sonarcontacten in deelgebied 3 op het sonarmozaïek ................................................ 17 
Afbeelding 8. Een projectie van de sonarcontacten in deelgebied 4 op het sonarmozaïek ................................................ 18 
Afbeelding 9. Een projectie van de sonarcontacten in deelgebied 5a op het sonarmozaïek .............................................. 19 
Afbeelding 10. Een projectie van de sonarcontacten in deelgebied 5b op het sonarmozaïek ........................................... 19 
Afbeelding 11. Weergave van de IJsselloop anno 1865 en de sporen die van de oude infrastructuur langs de rivier 

zijn terug te vinden op de sonarbeelden ................................................................................................................... 20 
Afbeelding 12. Contact 160 - massieve blokvormige objecten op de bodem van de ‘oude’ geul (diepte: -7,5 m 

NAP): overblijfselen van (maritieme) infrastructuur? ........................................................................................... 21 
Afbeelding 13. Multibeambeelden van contact 160 bevestigen de aanwezigheid van massieve objecten in of op de 

waterbodem .......................................................................................................................................................................... 22 
Afbeelding 14. Verbreding van de IJssel tussen 1919 en 1933 en de waargenomen bodemstructuren op de side 

scan sonar beelden; het sonarmozaïek betreft een uitvergroting van het blauwe kader in de drie 
overige kaartjes .................................................................................................................................................................... 23 

Afbeelding 15. Contact 24 - platte structuur aan voet talud met duidelijke schaduw ........................................................... 25 
Afbeelding 16. Contact 24 – multibeambeelden geven een duidelijker beeld van het contact: een uit de bodem 

stekende rand met twee duidelijk punten en achterliggende losse objecten op de bodem ................ 25 
Afbeelding 17. Contact 38 – een scherp begrensde verstoring van de bodemmorfologie .................................................. 26 
Afbeelding 18. Contact 38 op de multibeambeelden – een begraven object of natuurlijke structuur? .......................... 26 
Afbeelding 19. Contact 49 – enkele parallelle reflecties met schaduw: een begraven object? ......................................... 27 
Afbeelding 20. Multibeamopnamen van contact 49 tonen een verhoging temidden van een vlakke waterbodem .. 27 
Afbeelding 21. Massief langwerpig contact onder vis met duidelijke schaduw ....................................................................... 28 
Afbeelding 22. Op de multibeambeelden is duidelijk te zien dat het object aan een zijde zeer steil uit de bodem 

steekt........................................................................................................................................................................................ 28 
Afbeelding 23. Geribde structuur van harde parallelle reflecties ................................................................................................... 29 
Afbeelding 24. Multibeambeelden van contact 76 - een object met driehoekige vorm en twee loodrecht op elkaar 

georiënteerde zijden .......................................................................................................................................................... 29 
Afbeelding 25. Originele opname van sonarcontact 81 – ovale structuur met reflecties langs de rand en rondom 

duidelijke reflecties van rechte contacten met duidelijke schaduwen (donker); interpretatie: houten 
scheepswrak ......................................................................................................................................................................... 30 

Afbeelding 26. Contact 81 – gegeorefereerde afbeelding; donkere delen zijn reflecties, lichte schaduwen ............... 30 
Afbeelding 27. Multibeambeelden contact 81 – structuur ingebed in sediment met opstaande rand waarachter een 

sedimentpluim is afgezet ................................................................................................................................................. 31 
Afbeelding 28. Contact 98 - langwerpig contact met duidelijke reflectie en schaduw ......................................................... 32 
Afbeelding 29. Multibeambeelden van contact 98 – een opstaand langwerpig object steekt circa 50 cm uit de 

bodem ...................................................................................................................................................................................... 32 
Afbeelding 30. Contact 131 - langwerpig contact ovaal met harde reflectie en duidelijke schaduw: wrakje? ............ 33 
Afbeelding 31. Multibeamopnamen tonen een object dat meer dan 1 meter boven de zeer vlakke bodem uitsteekt

 .................................................................................................................................................................................................... 33 
Afbeelding 32. Contact 141 – een korrelige, maar duidelijke reflectie en schaduw ............................................................... 34 
Afbeelding 33. Multibeambeelden verduidelijken de aard van contact 141: een massief driehoekig object met twee 

sterk ontwikkelde slijpgeulen ......................................................................................................................................... 34 
Afbeelding 34. Inzicht in de relatie tussen de ligging van side scan sonar contacten met archeologische potentie 

en de voormalige loop van de IJssel: een projectie van contacten op de Bonnekaart uit 1865 .......... 35 
Afbeelding 35. Contact 156 – Een zone met harde reflecties en schaduwen van grote objecten: overblijfselen van 

maritieme infrastructuur? ................................................................................................................................................ 36 
Afbeelding 36. Multibeambeelden bevestigen de aanwezigheid van massieve objecten in of op de waterbodem .. 36 
Afbeelding 37. Contact 157 – Massief contact met duidelijke schaduw ..................................................................................... 37 



Inventariserend veldonderzoek (opwaterfase) Zomerbedverlaging Beneden IJssel 
Overijssel 

Opdrachtgever DHV    
juli 2010 – rev. 0 (definitief) 50 

Afbeelding 38. Multibeambeelden van contact 157 – duidelijk begrensd massief contact dat boven de vlakke 
waterbodem uitsteekt ........................................................................................................................................................ 37 

Afbeelding 39. Contact 158 – Rond contact met harde reflectie en bijbehorend puntig toelopend contact met 
interne structuur op de rand van het talud ............................................................................................................... 38 

Afbeelding 40. Multibeamopnamen contact 158 – hoekige objecten op de rand van talud ............................................... 38 
Afbeelding 41. Originele opname van sonarcontact 158 – op de ‘ruwe’ data zijn de rechte interne structuren 

tussen de 10 en 20 m lijn aan stuurboordzijde duidelijk zichtbaar ................................................................. 39 
Afbeelding 42. Bolvormig contact met ‘staart’ en uitsteeksels ........................................................................................................ 40 
Afbeelding 43. Met behulp van de multibeamopnamen wordt een duidelijk beeld van de vorm en diepteligging van 

het object verkregen .......................................................................................................................................................... 40 
Afbeelding 44. Contact 163 – een massief contact met duidelijke schaduw en slijpgeul. ................................................... 41 
Afbeelding 45. Multibeambeelden van contact 163 – een massief object ligt ingebed in de vlakke bodem ............... 41 
Afbeelding 46. Side scan sonar contacten in het aandachtsgebied ‘Stad Kampen’; contacten met een 

(middel)hoge archeologische verwachting (75, 76 en 81) zijn blauw weergegeven ............................... 44 
Afbeelding 47. De stad Kampen anno 1649 vanuit het noorden bezien; contacten met een archeologische 

verwachting zijn als genummerde groene punten op de kaart geprojecteerd........................................... 44 
 



Inventariserend veldonderzoek (opwaterfase) Zomerbedverlaging Beneden IJssel 
Overijssel 

Opdrachtgever DHV    
juli 2010 – rev. 0 (definitief) 51 

Lijst met tabellen 
Tabel 1. Archeologische perioden ................................................................................................................................................................ 2 

Tabel 2. Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied ........................................................................................................ 2 

Tabel 3. Samenvatting van de geïnterpreteerde sonarcontacten ................................................................................................... 13 

Tabel 4. Overzicht van contacten met een middel- of hoge archeologische verwachting ................................................... 24 

Tabel 5. Aandachtsgebieden in de Beneden IJssel .............................................................................................................................. 43 

Referenties 

• Brenk, S. van den en M. Otte, 2005: Maritiem Inventariserend Veldonderzoek Stuwpanden Grave en 

Sambeek. Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van geofysisch onderzoek (opwaterfase) en 

inspectieduiken (onderwaterfase), ADC rapport 448. 

• IMAGO projectgroep, 2003: Eindrapportage IMAGO: Samenvatting en conclusies, RDIJ rapport 2003-13a. 

• Stoepker, H., E. Rensink en E. Drenth, 2004: Behoud en onderzoek van archeologische waarden in het 

Maasdal in het kader van de Maaswerken en de Via Limburg resultaten van het verkennend onderzoek: 

wetenschappelijk beleidsplan, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 111. 

• Van Breda, W.A. en van den Brenk, S., 2008: Zomerbedverdieping van de Beneden-IJssel, een 

archeologisch bureauonderzoek in het kader van geplande baggerwerkzaamheden, ADC rapport 1454. 

 

Overige bronnen 
 

• KNA waterbodems versie 3.1 (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) 
 
 
 



Inventariserend veldonderzoek (opwaterfase) Zomerbedverlaging Beneden IJssel 
Overijssel 

Opdrachtgever DHV    
juli 2010 – rev. 0 (definitief) 52 

Lijst met afkortingen en verklaringen 
 

AMZ Archeologische Monumenten Zorg 

Antropogeen Door menselijk handelen 

Footprint  Gebied dat door 1 bundel van de multibeam wordt gemeten. Is afhankelijk van de waterdiepte onder het 
multibeamsysteem en de openingshoek van de beam of bundel. Bepalend voor de resolutie van de 
uiteindelijke resultaten. 

Georadar  Radarsysteem gebaseerd op electro-magnetische signalen waarmee in twee dimensies in de bodem kan 
worden gekeken. Vergelijkbaar met subbottom profiler 

GPS Global Positioning System 

KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

Magnetometer Systeem om afwijkingen van het aardmagnetisch veld (veroorzaakt door de aanwezigheid van 
ijzerhoudende objecten) te meten 

Multibeam Vlakdekkend akoestisch meetinstrument dat met verschillende bundels of beams de waterdiepte onder 
een meetvaartuig meet, waarna een gedetailleerd topografisch model van de waterbodem kan worden 
gemaakt 

NGE Niet-gesprongen-explosieven 

PvE Programma van Eisen 

RACM Voormalige Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, nu RCE 

RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

RTK DGPS Real Time Kinematic Differential Global Positioning System; geavanceerd systeem voor plaatsbepaling 
dat werkt met satellieten in combinatie met een vaste steunzender in de buurt van het werkgebied. Heeft 
nauwkeurigheden van enkele cms. in de X, Y en Z richting. 

Side scan sonar Akoestisch meetinstrument dat vlakdekkend de sterkte van reflecterende geluidssignalen van de 
waterbodem onder een meetvaartuig registreert. Vergelijkbaar met het maken van een zwart/wit foto van 
de waterbodem; wordt gebruikt om objecten op te sporen en bodemmorfologie en type te classificeren 

Stroomribbels Asymmetrisch golfpatroon van het bodemoppervlak veroorzaakt door langsstromend water. De steile 
zijden van de ribbels liggen altijd aan de stroomafwaartse kant. 

Subbottom profiler  Akoestisch systeem waarmee in twee dimensies in de bodem kan worden gekeken. Vergelijkbaar met de 
seismische profielen die gebruikt worden in de olie-industrie 
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Bijlage 1. Volledige lijst met side scan sonar contacten 
 

Contact 
nr 

RD 
Z NAP 

(m) 
KP 
(m) 

Offset 
(m) 

Afmetingen 
Beschrijving sonarcontact Interpretatie 

Arch. 
Verwachting 

Bagger 
obstakel Xcoord Ycoord 

Lengte 
(m) 

Breedte 
(m) 

Hoogte 
(m) 

1 200290 501501 nb 980.019 -45 2.4 1.2 0.4 
langwerpig contact met harde reflectie en 
duidelijke schaduw met slijpgeultje 

onbekend object laag ja 

2 200100 501656 nb 980.267 -42 1.4 1.4 0.0 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

3 200089 501725 nb 980.318 5 1.3 1.2 0.0 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

4 200076 501786 nb 980.366 46 2.8 0.6 0.4 
langwerpig contact contact met smalle 
reflectie en duidelijke schaduw 

onbekend object laag ja 

5 199985 501746 nb 980.413 -41 1.2 1.0 1.9 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

6 199720 501982 nb 980.767 -23 1.4 1.1 0.0 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

7 199596 502164 nb 980.976 46 3.6 0.5 0.5 
langwerpig recht contact met harde reflectie 
en scherpe schaduw 

balk laag ja 

8 198976 502390 nb 981.633 -45 4.1 1.7 0.7 
massief contact met korrelige reflectie en 
scherpe schaduwen 

onbekend object laag ja 

9 198844 502449 nb 981.776 -34 2.3 0.8 0.5 
klein langwerpig contact met schaduw 
ingebed in sediment 

onbekend object laag ja 

10 197907 504759 nb 984.779 -40 1.4 1.3 1.1 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

11 197900 504848 nb 984.875 -22 1.5 1.3 1.4 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

12 197711 505045 -2.7 985.169 -17 1.2 1.2 0.0 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

13 197628 505066 -3.0 985.260 -29 28.5 5.3 0.0 rechte structuur met korrelige reflecties aanmeerpunt veerpont laag ja 

14 197354 505085 -2.7 985.539 -39 3.3 0.8 1.7 
langwerpig contact met korrelige reflectie en 
lange schaduw 

onbekend object laag ja 



Inventariserend veldonderzoek (opwaterfase) Zomerbedverlaging Beneden IJssel 
Overijssel 

Opdrachtgever DHV  
juli 2010 – rev. 0 (definitief)  54 

Contact 
nr 

RD 
Z NAP 

(m) 
KP 
(m) 

Offset 
(m) 

Afmetingen 
Beschrijving sonarcontact Interpretatie 

Arch. 
Verwachting 

Bagger 
obstakel Xcoord Ycoord 

Lengte 
(m) 

Breedte 
(m) 

Hoogte 
(m) 

15 197329 505094 -3.3 985.570 -31 8.8 5.1 0.4 
afwijkende vage reflectie tov omliggende 
stroomribbels met schaduw 

bodemverstoring 
mogelijk door deels 
begraven objecten 

laag ja 

16 197259 505081 -3.3 985.641 -36 1.6 1.4 2.4 
rond contact met korrelige reflectie en 
duidelijke schaduw 

onbekend object laag ja 

17 197211 505071 -3.3 985.690 -42 0.7 0.8 1.7 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

18 197158 505067 -3.6 985.743 -42 1.0 1.0 1.9 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

19 196636 505006 -4.5 986.267 32 1.6 1.5 0.1 klein hoekig contact ingebed in sediment anker laag ja 

20 196560 504969 -4.3 986.351 32 2.0 2.0 0.0 hoekig contact ingebed in sediment anker laag ja 

21 196158 504677 -4.6 986.834 45 1.5 1.3 0.4 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

22 196150 504672 -4.6 986.844 48 2.4 1.3 0.3 
ovaal hol contact met duidelijke reflectie en 
schaduw 

onbekend object laag ja 

23 196146 504511 -3.6 986.969 -54 1.5 1.4 1.2 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

24 196040 504528 -4.1 987.024 39 14.0 5.0 1.6 
platte structuur aan voet talud met duidelijke 
schaduw 

bodemverstoring door 
objecten die uit de 
bodem steken 

middel ja 

25 196066 504413 -3.3 987.097 -55 1.6 1.4 1.5 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

26 195824 504179 -4.4 987.427 -27 4.9 0.5 0.1 lensvormig contact met slijpgeultje 
bodemverstoring 
mogelijk door deels 
begraven objecten 

laag ja 

27 195536 504009 -6.2 987.749 -49 4.1 4.1 0.0 
langwerpig contact met duidelijke reflectie en 
schaduwen aanhangend lijnvormige reflectie 

boeianker met kabel laag ja 

28 195360 503934 -5.0 987.948 -55 4.7 2.1 0.9 ovaal korrelig contact met duidelijke schaduw boeianker laag ja 

29 195265 503930 -3.9 988.038 -13 10.9 1.3 0.0 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

30 195245 503932 -3.8 988.053 -1 64.3 33.8 0.0 
platte structuur aan voet talud met duidelijke 
schaduw 

bodemverstoring 
mogelijk door deels 
begraven objecten 
vierkante vorm door 
overlap in mb data 

laag ja 
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Contact 
nr 

RD 
Z NAP 

(m) 
KP 
(m) 

Offset 
(m) 

Afmetingen 
Beschrijving sonarcontact Interpretatie 

Arch. 
Verwachting 

Bagger 
obstakel Xcoord Ycoord 

Lengte 
(m) 

Breedte 
(m) 

Hoogte 
(m) 

31 195255 503907 -3.9 988.058 -28 6.0 3.6 0.5 korrelige reflectie met vage schaduw 
bodemverstoring 
mogelijk door deels 
begraven objecten 

laag ja 

32 195078 503748 -3.0 988.306 -45 10.6 1.2 0.0 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

33 195074 503748 -3.0 988.309 -42 0.9 0.9 1.2 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

34 194934 503584 -3.3 988.531 -32 8.4 1.4 0.0 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

35 194931 503583 -3.3 988.533 -30 1.7 1.5 0.0 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

36 194851 503468 -3.0 988.664 -45 1.1 1.0 0.0 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

37 194766 503379 -3.8 988.777 -62 4.7 2.6 0.6 
korrelig langwerpig contact op talud met 
duidelijke schaduw 

onbekend object laag ja 

38 194733 503421 -4.6 988.793 -12 20.1 17.6 0.0 
zone met korrelige harde reflecties en op een 
punt een uit de bodem stekend deel 

bodemverstoring middel ja 

39 194497 503383 -2.7 989.024 43 2.4 2.3 1.0 rond korrelig contact scherpe schaduwen onbekend object laag ja 

40 194080 503467 -3.2 989.495 28 12.6 1.5 0.0 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

41 193932 503629 -3.3 989.722 23 9.5 1.5 0.0 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

42 193837 503806 -3.4 989.926 33 10.0 1.7 0.0 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

43 193774 504028 -3.5 990.171 38 8.1 1.5 0.0 lijnvormig contact met dunne harde reflectie boeianker met kabel laag ja 

44 193769 504220 -3.7 990.369 40 5.7 1.5 0.0 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

45 193746 504307 -4.0 990.456 8 1.4 1.3 0.0 rond contact ingebed in sediment onbekend object laag ja 

46 193792 504392 -3.0 990.543 44 8.5 0.6 0.0 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 
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Contact 
nr 

RD 
Z NAP 

(m) 
KP 
(m) 

Offset 
(m) 

Afmetingen 
Beschrijving sonarcontact Interpretatie 

Arch. 
Verwachting 

Bagger 
obstakel Xcoord Ycoord 

Lengte 
(m) 

Breedte 
(m) 

Hoogte 
(m) 

47 193797 504611 -5.4 990.753 58 3.0 1.9 0.6 
rafelige contact op grns van stroomribbels en 
oever 

onbekend object laag ja 

48 193579 505114 -3.3 991.297 -49 5.0 2.6 0.0 
L-vormig contact ingebed in bodem zonder 
schaduw 

onbekend object laag ja 

49 193507 505424 -5.6 991.602 55 5.1 3.2 0.1 
enkele parallelle langwerpige contacten met 
harde reflectie en schaduw 

onbekend object middel ja 

50 193198 505563 -3.1 991.921 -39 8.8 0.3 0.0 lijnvormig contact met dunne harde reflectie boeianker met kabel laag ja 

51 193197 505564 -3.1 991.923 -38 1.2 1.1 0.0 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

52 192989 505695 -3.4 992.174 -35 1.2 1.2 1.0 
lijnvormig contact met harde reflectie en 
massief eind 

boeianker met kabel laag ja 

53 192938 505708 -3.3 992.225 -47 15.8 0.9 0.0 lijnvormig contact met dunne harde reflectie boeianker met kabel laag ja 

54 192468 505884 -4.4 992.741 -36 5.1 2.2 0.7 
langwerpig contact met korrelige reflectie en 
scherpe schaduwen 

onbekend object laag ja 

55 192378 505902 -4.9 992.828 -39 5.4 3.4 0.1 
rechthoekig onregelmatig begrensd contact 
steekt uit rand talud 

onbekend object laag ja 

56 191863 506281 -5.4 993.458 -29 1.3 0.5 0.1 klein langwerpig contact onbekend object laag ja 

57 191876 506408 -3.3 993.564 48 1.5 1.6 0.0 
massief contact met duidelijke reflectie en 
schaduwen aanhangend lijnvormige reflectie 

boeianker met kabel laag ja 

58 191818 506527 -3.6 993.701 35 8.7 0.1 0.0 lijnvormig contact met dunne harde reflectie boeianker met kabel laag ja 

59 191786 506637 -3.9 993.817 35 8.2 0.9 0.0 lijnvormig contact met dunne harde reflectie boeianker met kabel laag ja 

60 191771 506656 -4.2 993.838 26 15.7 5.8 0.0 
geribde korrelige reflecties ingebed in 
sediment 

bodemverstoring 
mogelijk door deels 
begraven objecten 

laag ja 

61 191759 506729 -4.1 993.912 34 8.4 2.6 0.4 
lensvormig contact met duidelijke reflectie en 
schaduw 

onbekend object laag nee 

62 191703 506846 -5.7 994.039 12 1.1 0.6 0.2 
klein contact met duidelijke reflectie en 
schaduw 

onbekend object laag ja 

63 191618 506993 -5.5 994.204 -30 1.7 0.4 0.1 
langwerpig contact met duidelijke reflectie en 
schaduw 

balk laag ja 
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Contact 
nr 

RD 
Z NAP 

(m) 
KP 
(m) 

Offset 
(m) 

Afmetingen 
Beschrijving sonarcontact Interpretatie 

Arch. 
Verwachting 

Bagger 
obstakel Xcoord Ycoord 

Lengte 
(m) 

Breedte 
(m) 

Hoogte 
(m) 

64 191664 507085 -5.0 994.282 37 2.5 1.3 0.8 
massief contact met harde reflectie en 
duidelijke schaduw 

onbekend object laag ja 

65 191580 507067 -5.2 994.285 -48 2.8 0.6 0.2 
langwerpig contact met duidelijke reflectie en 
schaduw 

onbekend object laag ja 

66 191659 507149 -5.5 994.343 50 5.0 3.0 1.0 
Korrelig contact met vrij harde reflectie en 
scherpe schaduw 

onbekend object laag ja 

67 191652 507186 -5.1 994.380 54 3.5 0.5 0.3 
langwerpig contact met korrelige reflectie en 
onduidelijke schaduw 

onbekend object laag ja 

68 191642 507203 -5.1 994.400 49 2.7 0.8 0.0 
langwerpig contact ingebed in bodem zonder 
schaduw 

onbekend object laag ja 

69 191611 507328 -4.9 994.528 54 1.3 0.9 0.3 
klein contact met korrelige harde reflectie en 
zichtbare chaduw 

onbekend object laag ja 

70 191460 507382 -3.7 994.626 -71 9.1 1.0 0.0 
langwerpig gebogen contact met zeer harde 
reflectie 

onbekend object laag ja 

71 191347 507737 -4.4 995.006 -5 1.2 0.9 0.4 klein korrelig contact met duidelijke schaduw onbekend object laag ja 

72 191144 507918 -3.7 995.275 -52 2.2 0.5 0.5 
driehoekig contact met harde reflectie en 
duidelijke schaduw 

anker laag ja 

73 190939 508185 -10.0 995.609 -47 5.1 4.3 0.4 
contact met smalle gebohgen harde reflectie 
en duidelijke schaduw 

onbekend object laag ja 

74 190731 508463 -5.0 995.956 -47 1.7 1.6 0.2 klein contact ingebed in bodem onbekend object laag ja 

75 190669 508547 -5.3 996.065 -46 5.7 1.7 0.8 
massief langwerpig contact onder vis met 
duidelijke schaduw 

onbekend object middel ja 

76 190580 508685 -4.8 996.229 -18 6.3 6.6 0.2 
geribde structuur van harde parallelle 
reflecties 

onbekend object middel ja 

77 190544 508671 -4.8 996.246 -52 4.1 0.9 0.0 
langwerig contact met harde reflectie ingebed 
in bodem 

onbekend object laag ja 

78 190548 508748 -5.0 996.295 8 3.9 1.0 0.1 
langwerpig contact met harde reflectie 
ingebed in bodem 

onbekend object laag nee 

79 190504 508705 -4.5 996.300 -53 15.5 2.0 0.5 
lijnvormige reflectie zonder schaduw met aan 
een uiteinde uit de bodem stekend 

boeianker laag ja 
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Contact 
nr 

RD 
Z NAP 

(m) 
KP 
(m) 

Offset 
(m) 

Afmetingen 
Beschrijving sonarcontact Interpretatie 

Arch. 
Verwachting 

Bagger 
obstakel Xcoord Ycoord 

Lengte 
(m) 

Breedte 
(m) 

Hoogte 
(m) 

80 190489 508778 -5.0 996.359 -5 5.0 1.6 0.6 
rugvormige zone met afwijkende reflecties en 
schaduwen 

bodemverstoring 
mogelijk door deels 
begraven objecten 

laag nee 

81 190459 508802 -4.8 996.398 -4 21.0 8.0 0.6 
ovale structuur met reflecties langs de rand 
en rondom duidelijke reflecties van rechte 
contacten met duidelijke schaduwen 

scheepswrak hoog ja 

82 190362 508854 -5.6 996.508 -11 2.5 1.3 0.4 
klein ovaal contact met duidelijke relectie en 
schaduw 

onbekend object laag ja 

83 190347 508886 -4.9 996.537 9 5.3 1.5 0.3 
langwerpig contact met duidelijke reflectie en 
schaduw op grens tussen twee verschillende 
bodemtypen 

onbekend object laag ja 

84 190315 508884 -5.3 996.564 -8 8.8 1.7 0.5 
langwerpig contact met duidelijke reflectie en 
schaduw op grens tussen twee verschillende 
bodemtypen 

onbekend object laag ja 

85 190239 508882 -4.4 996.631 -45 2.3 0.3 0.1 
langwerpig recht contact met duidelijke 
reflectie en schaduw 

balk laag ja 

86 190128 508926 -4.1 996.751 -55 8.1 1.2 0.5 
langwerpig contact met harde reflectie en 
vage schaduw uiteinde steekt uit bodem 

onbekend object laag ja 

87 190101 508990 -4.9 996.804 -9 1.9 1.2 0.7 
klein ovaal contact met duidelijke reflectie en 
schaduw 

onbekend object laag ja 

88 189898 509053 -4.1 997.015 -34 3.4 0.5 0.1 
langwerpig contact met duidelijke reflectie en 
schaduw 

onbekend object laag ja 

89 189783 509172 -5.8 997.168 26 2.5 0.8 0.1 
langwerpig contact ingebed in bodem met 
slijpgeultje 

onbekend object laag ja 

90 189681 509220 -5.3 997.283 26 3.1 0.5 0.4 
langwerpig contact ingebed in bodem met 
slijpgeultje 

boeianker met kabel laag nee 

91 189574 509214 -5.4 997.375 -30 2.9 0.4 0.1 
langwerpig recht contact met duidelijke 
reflectie en schaduw 

balk laag ja 

92 189195 509440 -5.7 997.810 -47 2.8 1.6 0.3 
dreihoekig contact onder vis met korrelige 
reflectie en duidelijke schaduw 

onbekend object laag ja 

93 189033 509571 -5.7 998.016 -48 4.1 1.1 0.3 
langwerpig iets gebogen contact met 
duidelijke reflectie en schaduw 

onbekend object laag ja 

94 189013 509579 -5.7 998.037 -55 4.5 1.5 0.3 
langwerpig taps toelopend contact harde 
reflectie en duidelijke schaduw 

onbekend object laag ja 
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Afmetingen 
Beschrijving sonarcontact Interpretatie 

Arch. 
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Bagger 
obstakel Xcoord Ycoord 

Lengte 
(m) 

Breedte 
(m) 

Hoogte 
(m) 

95 189027 509710 -5.2 998.110 54 4.4 0.8 0.3 
Langwerpig contact met duidelijke reflectie 
en schaduw 

onbekend object laag ja 

96 188859 509759 -5.4 998.270 -16 3.2 0.7 0.1 
langwerpig contact met harde reflectie 
ingebed in bodem 

onbekend object laag ja 

97 188870 509784 -5.1 998.278 10 6.7 0.6 0.1 
langwerpig contact met duidelijke reflectie en 
korte schaduw mogelijk wrakje 

onbekend object laag nee 

98 188856 509768 -5.3 998.278 -11 3.9 1.9 0.3 
langwerpig contact met duidelijke reflectie en 
schaduw 

onbekend object middel ja 

99 188686 509888 -4.8 998.486 -29 1.4 1.3 0.0 
klein rond contact met duidelijke reflectie en 
slijpgeultje 

onbekend object laag ja 

100 188637 509899 -4.6 998.531 -52 3.1 0.9 0.2 
langwerpig contact met knik duidelijke 
reflectie en schaduw 

anker laag ja 

101 188539 510081 -4.8 998.721 28 10.1 0.1 0.1 
lijnvormig contact met zeer dunne reflectie en 
schaduw 

kabel laag nee 

102 188468 510020 -7.0 998.740 -64 3.6 2.2 0.3 korrelig contact met duidelijke schaduw onbekend object laag ja 

103 188475 510073 -4.9 998.767 -18 5.0 1.1 0.2 
langwerpig contact met knik duidelijke 
reflectie ingebed in bodem 

onbekend object laag ja 

104 188446 510060 -5.5 998.782 -45 2.5 2.4 0.4 
rond bolvormig contact met harde reflectie en 
schaduw ingebed in bodem 

onbekend object laag ja 

105 188464 510097 -5.0 998.791 -5 3.2 1.7 0.0 
langwerpig contact onder vis ingebed in 
bodem geen duidelijke schaduw 

onbekend object laag ja 

106 188397 510086 -5.0 998.838 -54 2.5 0.5 0.1 
langwerpig contact met duidelijke reflectie en 
schaduw 

onbekend object laag ja 

107 188355 510217 -5.3 998.950 25 2.4 0.9 0.0 
langwerpig contact ingebed in bodem met 
verstoring van stroomribbelpatroon 

onbekend object laag ja 

108 188360 510243 -5.2 998.961 50 7.2 4.0 1.1 
ovaal bol contact met korrelige reflectie en 
duidelijke schaduw 

onbekend object laag ja 

109 188199 510295 -4.9 999.121 0 4.3 1.0 0.0 
cluster van contacten met harde reflectie 
zonder schaduw 

cluster van onbekende 
objecten 

laag ja 

110 188116 510287 -4.9 999.187 -52 1.5 0.5 0.1 
langwerpig contact met duidelijke reflectie en 
schaduw 

balk laag ja 

111 188091 510428 -6.0 999.284 52 4.9 1.2 0.7 
Cluster van langwerpige en ronde contacten 
met scherpe schaduwen 

cluster van onbekende 
objecten 

laag ja 
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112 188012 510363 -4.4 999.316 -45 1.2 0.7 0.2 klein contact ingebed in bodem onbekend object laag ja 

113 187972 510402 -4.5 999.370 -34 1.1 0.8 0.2 klein contact met reflectie en schaduw onbekend object laag ja 

114 187946 510516 -5.2 999.452 49 2.5 0.7 0.2 
langwerpig contact met duidelijke reflectie en 
schaduw 

onbekend object laag ja 

115 187927 510511 -5.0 999.465 35 3.9 1.0 0.3 
langwerpig hoekig contact met duidelijke 
reflectie en schaduw 

onbekend object laag ja 

116 187833 510489 -4.5 999.536 -31 2.0 1.5 0.2 
geknikt contsct met harde reflectie ingebed in 
bodem 

anker laag ja 

117 187804 510535 -4.7 999.584 -5 1.5 1.5 0.3 
rond contact met duidelijke reflectie en 
schaduw 

boeianker met kabel laag ja 

118 187784 510565 -4.7 999.615 12 34.0 0.1 0.0 
lijnvormig contact met zeer dunne reflectie en 
schaduw 

kabel laag nee 

119 187715 510536 -4.6 999.665 -44 4.1 0.5 0.3 langwerpig korrelig contact met schaduw onbekend object laag ja 

120 187381 510695 -4.8 1000.038 7 4.8 0.2 0.2 
langwerpig contact met duidelijke reflectie en 
schaduw 

onbekend object laag ja 

121 187251 510653 -4.1 1000.165 -53 3.1 1.0 0.2 
cluster van langwerpige contacten met harde 
reflectie en schaduw 

cluster van onbekende 
objecten 

laag ja 

122 187240 510662 -4.3 1000.177 -45 2.1 0.4 0.3 
cluster van langwerpige contacten met harde 
reflectie en schaduw 

cluster van onbekende 
objecten 

laag ja 

123 187186 510683 -4.6 1000.232 -27 5.1 0.4 0.1 langwerpig vertakkend contact onbekend object laag ja 

124 187175 510661 -4.2 1000.245 -49 2.9 0.9 0.1 
driehoekig contact met harde reflectie en 
duidelijke schaduw 

anker laag ja 

125 187167 510672 -4.3 1000.253 -38 4.3 1.8 0.3 
langwerpig halfrond contact met korrelige 
reflectie en duidelijke schaduw 

onbekend object laag ja 

126 186989 510709 -4.8 1000.431 7 6.2 0.5 0.1 
langwerpig contact met duidelijke reflectie en 
schaduw 

onbekend object laag ja 

127 186928 510747 -8.3 1000.483 52 5.0 1.9 0.0 
cluster van langwerpige parallelle contacten 
met harde reflectie en scherpe schaduwen 

cluster van onbekende 
objecten 

laag ja 

128 186895 510757 -10.0 1000.515 68 6.1 0.7 0.2 
cluster van langwerpige parallelle contacten 
met harde reflectie en scherpe schaduwen 

cluster van onbekende 
objecten 

laag ja 
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129 186916 510633 -4.6 1000.515 -57 2.0 1.1 0.1 
klein lanwerpig contact met duidelijk reflectie 
en schaduw 

anker laag ja 

130 186894 510718 -5.4 1000.521 30 19.4 0.3 0.0 lijvormige hoekige reflectie zonder schaduw kabel laag nee 

131 186690 510693 -7.0 1000.721 57 8.0 3.1 1.4 
langwerpig contact ovaal met harde reflectie 
en duidelijke schaduw mogelijk wrakje 

onbekend object middel ja 

132 186640 510668 -7.3 1000.776 48 2.0 0.6 0.2 
langwerpig contact met duidelijke reflectie en 
schaduw 

onbekend object laag ja 

133 186652 510585 -4.2 1000.789 -35 2.1 1.8 0.5 
rond contact met korrelige reflectie en 
duidelijke schaduw 

onbekend object laag ja 

134 186619 510635 -6.4 1000.806 22 2.1 1.1 0.1 
langwerpig contact met harde reflectie en 
slijpgeultje 

onbekend object laag ja 

135 186618 510613 -5.4 1000.813 2 16.3 2.3 0.7 
langwerpig contact met korrelige harde 
reflectie en duidelijke schaduw 

mogelijk 
beschoeiingsresten 

laag ja 

136 186602 510654 -7.1 1000.817 45 2.3 2.0 0.7 
contact met twee uitstekende punten ingebed 
in sediment 

anker laag ja 

137 186576 510562 -3.1 1000.867 -36 1.2 0.9 0.8 
massief contact met duidelijke reflectie en 
schaduwen aanhangend lijnvormige reflectie 

boeianker met kabel laag ja 

138 186552 510639 -7.0 1000.869 44 4.3 3.6 0.0 
hoekig contact met korrelige reflectie direct 
onder vis 

onbekend object laag ja 

139 186540 510641 -7.1 1000.881 50 3.5 2.1 0.0 
rechthoekig contact met korrelige reflectie 
ingebed in bodem 

onbekend object laag ja 

140 186540 510621 -6.9 1000.886 30 2.1 1.9 0.1 bolvormig contact met korrelige reflectie onbekend object laag ja 

141 186451 510635 -7.2 1000.970 67 7.0 2.7 0.3 
contact met korrelige maar duidelijke reflectie 
en schaduw  

onbekend object middel ja 

142 186453 510526 -2.9 1000.993 -40 10.5 1.6 0.0 lijnvormig contact met dunne harde reflectie boeianker met kabel laag ja 

143 186433 510626 -7.0 1000.993 62 3.1 0.3 0.1 
langwerpig contact met duidelijke reflectie en 
schaduw 

onbekend object laag ja 

144 186427 510611 -7.1 1001.002 49 3.0 1.5 0.5 ovaal contact met slijpgeultje onbekend object laag ja 

145 186365 510609 -6.6 1001.064 58 2.6 1.8 0.9 
langwerpig contact met lange slijpgeul steekt 
hoog uit de bodem 

onbekend object laag ja 
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146 186359 510581 -7.0 1001.079 30 10.3 1.6 0.5 
langwerpig contact met duidelijke reflectie en 
schaduw en aan een uiteinde rechthoekig 
aanhangsel 

onbekend object laag ja 

147 186337 510608 -6.3 1001.098 59 7.4 1.0 0.4 
twee evenwijdige lange contacten met 
slijpgeultjes 

onbekend object laag nee 

148 186296 510603 -5.9 1001.139 57 2.5 0.5 0.2 
langwerpig contact ingebed in bodem met 
duidelijke reflectie en schaduw 

onbekend object laag ja 

149 186221 510533 -6.1 1001.219 -8 50.0 8.3 0.4 
zone met afwijkende bodemstructuur 
duidelijke interne structuur met zeer harde 
reflecties en schaduwen 

mogelijk terp of 
dijkrestanten 

laag nee 

150 186152 510505 -4.9 1001.286 -38 44.2 0.2 0.0 lijnvormig contact met dunne harde reflectie boeianker met kabel laag ja 

151 185973 510494 -4.7 1001.459 -68 5.4 1.8 0.3 
zwakke korrelige reflectie met vrij duidelijke 
schaduw 

bodemverstoring laag ja 

152 185970 510584 -4.9 1001.474 22 26.4 10.0 0.0 
langwerpige harde korrelige reflectie zonder 
schaduw 

richel laag nee 

153 185939 510556 -4.9 1001.501 -10 4.5 1.6 0.2 
gevorkt contact ingebed in bodem harde 
reflectie zonder schaduw 

onbekend object laag ja 

154 185915 510566 -5.1 1001.526 -3 3.5 0.2 0.1 
langwerpig contact met duidelijke reflectie en 
schaduw 

balk laag ja 

155 185864 510616 -5.9 1001.583 39 4.6 0.4 0.6 
cluster van langwerpige parallelle contacten 
met harde reflectie en scherpe schaduwen 

restanten van oude 
dijk of maritieme 
infrastructuur 

laag ja 

156 185840 510567 -8.4 1001.600 -12 180.0 25.0 0.0 
zone met afwijkende bodemstructuur 
duidelijke interne structuur met zeer harde 
reflecties en schaduwen 

restanten van oude 
dijk of maritieme 
infrastructuur 

middel ja 

157 185795 510536 -4.7 1001.640 -46 6.2 4.1 1.1 
massief vierkant contact met korrelige 
reflectie en scherpe schaduw 

onbekend object middel ja 

158 185598 510619 -5.7 1001.847 -10 13.5 2.9 0.9 
rond contact met harde reflectie en 
bijbhorende puntig toelopend contact met 
interne structuur 

scheepswrak hoog ja 

159 185518 510609 -3.0 1001.925 -40 2.5 1.3 0.9 
massief contact met korrelige harde reflectie 
en zeer vage schaduw 

onbekend object laag ja 

160 185479 510661 -7.5 1001.965 7 370.0 40.0 0.0 
zone met afwijkende bodemstructuur en 
massieve grote contacten zeer harde 
reflecties en schaduwen 

restanten van oude 
dijk of maritieme 
infrastructuur 

middel ja 
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161 185450 510607 -10.0 1001.993 -54 4.7 2.6 0.3 
korrelige reflectie in bodem met  homogene 
zwakke reflectie en zeer dunne schaduw 

bodemverstoring door 
deels begraven 
objecten  

laag ja 

162 185455 510708 -3.3 1002.004 47 12.0 5.6 0.2 
bolvormig contact met duidelijke reflectie en 
korrelige ingebed in sediment met rechte 
staart 

onbekend object middel ja 

163 185378 510719 -4.0 1002.081 46 4.6 3.7 0.6 
massief contact ingebed in bodem met 
slijpgeul en duidelijke schaduw 

onbekend object middel ja 
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Bijlage 2. CD met digitale bestanden 
 
 
 
Op de bijgaande CD zijn de volgende gegevens opgenomen: 
 
 
 
Map Inhoud 

Rapport  

Sonar_Excel 10_A006_Sonarcontacten.xls 

Sonar_Geotiffs Individuele geotifs alle sonarcontacten 

Sonar_Google_Earth 10A006_Sonarcontacten.KMZ, bestand in te lezen in Google Earth 

Sonar_shp 10A006_sonarcontacten.shp, in te lezen in ArcMap (ESRI) 
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