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Periode

Tijd in jaren

Nieuwe tijd
Late-Middeleeuwen
Vroege-Middeleeuwen
Romeinse tijd
IJzertijd
Bronstijd
Neolithicum (Nieuwe Steentijd)

1500
1050
450
12
800
2000
5300

Na Chr.
Na Chr.
Na Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.

-

heden
1500
1050
450
12
800
2000

na Chr.
na Chr.
na Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.

Mesolithicum (Midden Steentijd)

8800

voor Chr.

-

4900

voor Chr.

Paleolithicum (Oude Steentijd)

300.000

voor Chr.

-

8800

voor Chr.

Tabel 1. Archeologische perioden

Provincie:
Gemeente:
Plaats:
Toponiem:
Kadastrale gegevens:
Kaartbladen:
Coördinaten (RD x,y)
KP 979
KP 990
KP 995
KP 1001

Waterkundige gegevens
Waterbeheerder
Bevoegd gezag:
Deskundige namens het bevoegd gezag:
ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer (CIS-code):
Periplus-projectcode:
Periode van uitvoering:
Beheer en plaats documentatie:

Overijssel
Kampen, IJsselmuiden, Hattem en Zwolle
Kampen, IJsselmuiden, Hattem en Zwolle
Zomerbedverdieping Beneden IJssel
Nvt
21 West en Oost; 27 Oost
200.763 / 500.679
193.749 / 503.914
191.390 / 507.706
186.463 / 510.568
Rivier, zoet water, stroomsnelheid afhankelijk van afvoer, gemiddeld 2
km/u, waterstand variërend van NAP -0,5m tot NAP + 1,5m
Rijkswaterstaat Oost Nederland
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
A. Otte, M. Manders, J. Opdebeeck
45486
10-A027
April 2011
Periplus Archeomare, Amsterdam

Tabel 2. Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied
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Samenvatting
In opdracht van DHV Coastal and River development heeft Periplus Archeomare B.V. in samenwerking met ADC
ArcheoProjecten een archeologisch inventariserend veldonderzoek (onderwaterfase verkennend) in de vorm van
duikinspecties uitgevoerd voor de Beneden IJssel. Het onderzoek is gerealiseerd in samenwerking met Subcom B.V.
Het onderzoek bestond uit duikinspecties op in totaal 20 locaties.
De resultaten, ingedeeld in verschillende categorieën, zijn samengevat in onderstaande tabel.
Categorie
Natuurlijke fenomenen

Aantal
11

Recente scheepswrakken

3

Recent, clusters stortstenen

3

Recent, divers

2

Historische scheepswrakken
Totaal

2
21*

*op één locatie zijn twee verschillende objecten aangetroffen, een recent- en een historisch scheepswrak.
Op locatie 6 is een object van archeologische aard gevonden. Het betreft een houten scheepswrakje met een
maximale oorspronkelijke lengte van zes meter. Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het hier
gaat om een matig bewaard gebleven klein vaartuig, mogelijk een werkscheepje. Gedacht kan worden aan een
vaartuig uit de negentiende eeuw dat ter plaatse is afgedankt en onder rivierzand en stortstenen bewaard is
gebleven. Gezien de beschadiging en de aard van het wrakje lijkt het op voorhand geen kansrijk object om een
verdere onderzoeksinspanning op te verrichten. Daarnaast gaat de locatie niet verstoord worden door de
voorgenomen verdiepingswerkzaamheden. Op deze locatie adviseren we daarom ook geen vervolgonderzoek.
Op locatie 81 is een kogge-achtig schip gevonden dat vermoedelijk dateert in de 14e of 15e eeuw. De duikinspectie
heeft uitgewezen dat het wrak onder enige slagzij in de bodem ligt en mogelijk goed bewaard is gebleven onder het
IJsselzand. Op het eerste gezicht lijkt het wrak goed geconserveerd te zijn. Verder is een kogge-achtig schip in het
midden van de IJssel bij de Hanzestad Kampen een bijzondere en belangwekkende vondst. Het wrak lijkt gezien de
geplande zomerbedverdieping van de IJssel op voorhand niet ter plaatse behouden te kunnen blijven.
De mogelijk hoge archeologische waarde en de geplande bodemingreep leiden ertoe dat zich hier een complexe
situatie voordoet, waarbij verschillende belangen betrokken zijn. Er zal vroeg of laat een afweging moeten worden
gemaakt over hoe met dit wrak moet worden omgegaan. Om deze afweging goed te kunnen maken is in de eerste
plaats een zeer gedegen waardestellend onderzoek nodig, waarbij in detail de gaafheid, conservering en inhoudelijke
waarde van het wrak worden vastgesteld. In de tweede plaats zal tijd moeten worden gecreëerd om de
besluitvorming optimaal te laten verlopen.
Voor de rest kan het onderzoeksgebied, behalve locatie 81, vanuit archeologisch perspectief worden vrijgegeven. Met
het uitgevoerde veldonderzoek kon de archeologische verwachting goed getoetst worden, zoals blijkt uit het
voorkomen van circa 10.000 jaar oud veen en een ruim 500 jaar oud scheepswrak aan de oppervlakte van de
waterbodem. Ondanks het verrichte onderzoek bestaat er toch nog altijd een kans op het aantreffen van archeologie
die volledig onder het sediment verborgen lag en die zodoende niet opgespoord kon worden met side scan sonar.
Zeker omdat er plaatselijk enkele meters verdiept gaat worden, bestaat de kans dat een archeologische vondst wordt
gedaan.
Vanwege eerdere prehistorische vondsten wordt in één gebied daarom actieve archeologische begeleiding
geadviseerd, conform het advies uit het bureauonderzoek1. In de overige gebieden wordt passieve archeologische
begeleiding tijdens de verdiepingswerkzaamheden geadviseerd.
Nadere informatie over dit advies is te verkrijgen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling beleid.

1

Van Breda en van den Brenk, 2008

Opdrachtgever: DHV B.V. Coastal and River development
mei 2011 – rev. 0

3

Inventariserend Veldonderzoek (onderwaterfase verkennend), duikinspecties
Zomerbedverlaging Beneden IJssel, provincie Overijssel

Opdrachtgever: DHV B.V. Coastal and River development
mei 2011 – rev. 0

4

Inventariserend Veldonderzoek (onderwaterfase verkennend), duikinspecties
Zomerbedverlaging Beneden IJssel, provincie Overijssel

1 Inleiding
In opdracht van DHV Coastal and River development heeft Periplus Archeomare B.V. in samenwerking met ADC
ArcheoProjecten een archeologisch inventariserend veldonderzoek (onderwaterfase verkennend) in de vorm van
duikinspecties uitgevoerd voor de Beneden IJssel (afbeelding 1). Het onderzoek is gerealiseerd in samenwerking met
Subcom B.V. Het onderzoek bestond uit duikinspecties op in totaal 20 locaties.2

Afbeelding 1. Overzicht van het onderzoeksgebied.

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 verlaagd gaan worden met gemiddeld 1 meter ter hoogte van Zwolle, en gemiddeld 2,3 meter ter hoogte
van Kampen.
De verdiepingswerkzaamheden kunnen een bedreiging vormen voor eventuele archeologische waarden. Daarom is
archeologisch vooronderzoek verricht. Het vooronderzoek bestond uit een bureauonderzoek3 en een inventariserend
veldonderzoek4 opwaterfase.

2

KNA Waterbodems 3.1: Protocol 4103 Inventariserend Veldonderzoek Waterbodems, 2a IVO-WB–onderwater–verkennend.
Van Breda en van den Brenk en Waldus 2008.
4
Van Lil, van den Brenk en Waldus 2010.
3
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Uit het bureauonderzoek is naar voren gekomen dat in de IJssel verschillende vondstcategorieën te verwachten zijn:
1.
2.
3.

4.

Vondsten gerelateerd aan scheepvaart, vooral uit de 13e tot 16e eeuw
wrakken, ankers, boeien, inventaris, persoonlijke eigendommen en lading
Depositievondsten in de meest ruime zin van het woord
van nederzettingsafval tot rituele deposities
Waterstaatkundige en infrastructurele ingrepen
oeverbeschoeiingen, aanplempingen, vlonders, kades, veerponten, bruggen, dammen, gemalen, sluizen
en dijken
Menselijke activiteiten langs en deels in de rivier
visserij, vlasroten, wasplaatsen en watermolens

Om de archeologische verwachting te toetsen is een inventariserend veldonderzoek opwaterfase verricht. Dit
onderzoek heeft 163 contacten opgeleverd, waarvan 20 als mogelijk archeologisch waardevol geïnterpreteerd zijn.
Geadviseerd werd om deze 20 locaties nader te onderzoeken door middel van een inventariserend veldonderzoek,
onderwaterfase verkennend.
Ten behoeve van dit onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld (zie bijlage 1).5 Het onderzoek is verricht
conform dit PvE en de KNA Waterbodems 3.1 protocol 4103, inventariserend veldonderzoek onderwater.
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 11 t/m 13 april 2011 vanaf het werkschip ‘Lammert Sr.’ Aan het
veldonderzoek hebben de volgende mensen meegewerkt:
Naam

Functie

Bedrijf

W.B. Waldus

Senior KNA archeoloog en onderwaterarcheoloog

ADC Archeoprojecten BV

S. van den Brenk

Senior prospector specialist waterbodems

Periplus Archeomare BV

R. van Lil

Prospector specialist waterbodems

Periplus Archeomare BV

H. Ruizendaal

Gezagvoerder Lammert Sr.

ESB Shipping

R. van Stee

Duikploegleider

SubCom BV

M. Ahlers

Duiker

SubCom BV

Tabel 3. Medewerkers veldonderzoek

De onderzoeksresultaten worden gerapporteerd conform KNA specificaties VS05wb en VS07wb.
In dit rapport zullen eerst de doelstellingen worden geformuleerd. Daarna worden de methoden en technieken
beschreven. Vervolgens komen de beschrijvingen van de onderzochte locaties en de vondsten aan bod. In de
conclusie worden de onderzoeksvragen beantwoord. De resultaten en conclusies van het onderzoek monden uit in
advies met betrekking tot eventueel vervolgonderzoek. Dit advies komt tot stand conform de criteria vermeld in de
KNA 3.1 (VS05wb en VS07wb).
Op pagina 22 is een verklarende afkortingen- en woordenlijst opgenomen waarin schuingedrukte woorden in de tekst
omschreven staan.
In Bijlage 2 worden de oorspronkelijke side scan sonar en multibeam opnamen weergegeven met de resultaten van de
duikinspectie. Op de CD in Bijlage 3 zijn een aantal duikfilms, de dagrapporten en het rapport in PDF formaat
opgenomen.

5

Van den Brenk en Waldus 2010.
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2 Doelstelling en onderzoeksvragen
Doel van het onderzoek is het vaststellen van de aard van de 20 contacten op de waterbodem, die op grond van het
eerder uitgevoerde geofysisch onderzoek als archeologisch kansrijk zijn bestempeld. Op deze manier wordt
voorkomen dat de geplande bodemverstoringen in het plangebied zullen leiden tot aantasting of vernietiging van
mogelijk aanwezige archeologische resten.

2.1 Onderzoeksvragen
Onderstaand de onderzoeksvragen zoals geformuleerd in het Programma van Eisen (PvE)6:
•

Zijn er archeologische resten waarneembaar op de waterbodem en wat is de omvang en verspreiding?

•

Zo ja, wat is de aard van de archeologische resten: soort, type, ouderdom e.d.?

•

Zijn op de onderzoekslocaties de archeologische waarden aangetroffen die op basis van het vooronderzoek
verwacht werden?

•

Indien er resten van een scheepsconstructie worden waargenomen: wat is de gaafheid en conservering,
hierbij rekeninghoudend met de verschillende materiaalgroepen?

•

Wat is de aard (morfologie en bodemsoort) van de omringende waterbodem?

•

Als er vondsten worden gedaan die behoren tot de inhoud van een schip: wat is de gaafheid en
conservering, hierbij rekeninghoudend met de verschillende materiaalgroepen?

•

Indien er een eventueel waarderend onderzoek dient plaats te vinden, hoe dient dit te worden ingericht?

•

In hoeverre is het natte inventariserende vooronderzoek te verbeteren? Hierbij gaat het zowel om de
gebruikte methodiek als om de procesgang.

6

Van den Brenk en Waldus 2010.
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3 Methoden en technieken
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie KNA waterbodems
3.1, in het bijzonder de specificaties VS02wb, VS03wb, VS08wb, VS09wb en OS14wb. Het inventariserend onderzoek
wordt gerapporteerd conform VS05wb en VS06wb.
Het IVO-wb-OV (Inventariserend Veldonderzoek waterbodems-onderwater-verkennend) bestaat uit negen
onderdelen. Voor de relevante onderdelen zijn de volgende werkzaamheden verricht:
•
•
•
•
•

Lokaliseren van het object of gebied
Verkennen van het object of gebied en omliggende waterbodem
Documentatie van object of gebied en omliggende waterbodem
Uitwerken veldgegevens
Opstellen rapport

Op grond van deze onderdelen wordt een advies geformuleerd (specificatie VS07wb).

3.1 Werkvaartuig
Het duikonderzoek is uitgevoerd vanaf het werkschip ‘Lammert Sr’. Dit werkschip van 20 meter lang, 5 meter breed
en heeft een diepgang van maximaal 1,5 meter. Het schip beschikt over een hydraulische kraan op het voorschip met
een reikwijdte van 10 m. Het schip is goed wendbaar en beschikt over twee elektrisch bedienbare spudpalen met een
lengte van maximaal zes meter.

Afbeelding 2. Het werkschip ‘Lammert Sr.’
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3.2 Positionering
Voor de plaatsbepaling was voorafgaand aan het onderzoek een dubbele GPS antenne (Hemisphere) aan boord van
de ‘Lammert Sr.’ geplaatst. De antenne was aangesloten op een navigatiepakket, waarmee het vaartuig naast de te
onderzoeken locatie kon worden gepositioneerd. Goede plaatsbepaling is van groot belang om beschadiging van de
vindplaats door de spudpalen te voorkomen.
Op de rand van het schip was een extra mobiele dGPS-antenne geplaatst. De mobiele dGPS antenne was verbonden
met een computer met een GIS pakket waarin de oorspronkelijke sonar- en multibeam afbeeldingen waren
opgenomen, waardoor de positie van de te onderzoeken locatie exact bepaald kon worden.

3.3 Duikmethodiek
Het duikteam bestond uit drie man. Eén persoon fungeerde als duikploegleider. Op het werkdek van de ‘Lammert Sr.’
werd een duikcontainer geplaatst met daarin de benodigde apparatuur voor de duikwerkzaamheden.
Voor het onderzoek waren de duikers uitgerust met Surface Supply Equipment (SSE), communicatie inclusief
videocamera en verlichting. Via deze verbinding kon de duiker worden aangestuurd door de duikploegleider. Van alle
onderzochte locaties zijn films gemaakt waarbij de duiker het onderzochte object beschreef. Het zicht onderwater was
naar omstandigheden goed: circa één meter.
Voorafgaand aan iedere duik werd met de duiker het sonarbeeld en/of multibeambeeld besproken om een idee te
vormen van de locatie. Daarna daalde de duiker af naar de bodem via een kooi. De duikinspectie bestond uit het
lokaliseren en identificeren van het object op de waterbodem. Voor de lokalisering van het object en het in kaart
brengen van eventueel omliggende objecten werden zoekslagen uitgevoerd.
Via het communicatiesysteem kon de archeoloog aan boord gerichte vragen stellen aan de duiker om het object
onder water zo nauwkeurig mogelijk te identificeren. Indien noodzakelijk werd aan de duiker gevraagd om een
schetsmatige tekening te maken. De duiker heeft de bodem gesondeerd om een beeld te krijgen van de
bodemopbouw van elk van de onderzoekslocaties. De aard en opbouw van de waterbodem heeft implicaties voor de
gaafheid en conservering van eventueel aanwezige archeologische resten.

Afbeelding 3. De duiker voorzien van helm met video- en audioverbinding via umbilical, gereed om te water te gaan.
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3.4 Duikinzet
In totaal zijn ruim 7 uur effectieve duiktijd gemaakt. Onderstaande tabel geeft inzicht in de verrichte duikactiviteiten.
Datum

11/04/2011

12/04/2004

13/11/2011

Duiknr

Locatie

Duiker

Te
water

Uit het
water

Duiktijd

1

6

W.B. Waldus

10:08

10:40

0:32

2

5

W.B. Waldus

10:54

11:03

0:09

3

39/40

M. Ahlers

11:42

11:59

0:17

4

36

M. Ahlers

12:11

12:24

0:13

5

24

M. Ahlers

13:05

13:35

0:30

6

24

W.B. Waldus

13:55

14:07

0:12

7

38

W.B. Waldus

14:38

14:45

0:07

8

49

W.B. Waldus

10:15

10:25

0:10

9

75

W.B. Waldus

11:04

11:16

0:12

10

141

W.B. Waldus

12:44

12:56

0:12

11

157

W.B. Waldus

13:17

13:30

0:13

12

163

M. Ahlers

13:59

14:03

0:04

13

162

M. Ahlers

14:11

14:16

0:05

14

81

W.B. Waldus

15:50

16:35

0:45

15

160

M. Ahlers

9:20

9:22

0:02

16

158

M. Ahlers

9:36

9:40

0:04

17

156

M. Ahlers

9:58

10:02

0:04

18

131

M. Ahlers

10:38

11:05

0:27

19

131

M. Ahlers

11:30

11:55

0:25

20

98

M. Ahlers

12:23

12:34

0:11

21

76

M. Ahlers

13:05

13:15

0:10

22

81

W.B. Waldus

13:46

15:45

1:59

Tabel 4. Inzet van duikers, duiktijd per locatie en een beknopte samenvatting van het resultaat

De resultaten van het onderzoek zijn in deze tabel verkort weergegeven. Voor een volledige beschrijving wordt
verwezen naar de dagrapporten op de CD in Bijlage 3.
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4 Resultaten
4.1 Samenvatting
In totaal zijn 20 locaties met een archeologische verwachting onderzocht (afbeelding 4).

Afbeelding 4. Overzicht van onderzoekslocaties
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Een samenvatting van de resultaten per locatie wordt weergegeven in onderstaande tabel.
Nr
5

Oorspronkelijke interpretatie

RD_X

RD_Y

Z

Samenvatting resultaat

mogelijk dump van stenen of in
sediment verzonken scheepswrak
scheepswrak

202261

499289

-4.42

Cluster stortstenen met ingespoeld afval

202158

499210

-3.3

200485

501249

-3.3

39

onbekend object, mogelijk
scheepswrak
onbekend object

Twee oude scheepswrakjes, waaronder
een houten wrak en een houten wrak
beslagen met plaatijzer
IJzeren scheepswrakje

200512

501387

-4.6

Boomstammen

40

onbekend object

200508

501396

-4.5

Olievat, deels begraven

24

196040

504528

-4.1

Veen met takken

38

bodemverstoring door objecten
die uit de bodem steken
bodemverstoring

194733

503421

-4.6

Veenbulten

49

onbekend object

193507

505424

-5.6

Bult stortstenen en veenbulten

75

onbekend object

190669

508547

-5.3

76

onbekend object

190580

508685

-4.8

IJzeren rechthoekige bak met
klinknagels
Stalen scheepswrak, deels vergaan

81

scheepswrak

190459

508802

-4.8

6

36

98

onbekend object

188856

509768

-5.3

Houten scheepswrak: kogge-achtig
schip
Veenbult

131

onbekend object

186690

510693

-7

Cluster stortstenen

141

onbekend object

186451

510635

-7.2

Veenbult

156

185840

510567

-8.4

Veenbult

157

restanten van oude dijk of
maritieme infrastructuur
onbekend object

185795

510536

-4.7

Veenbult

158

scheepswrak

185598

510619

-5.7

Veenbult

160

185479

510661

-7.5

Veenbult

162

restanten van oude dijk of
maritieme infrastructuur
onbekend object

185455

510708

-3.3

Veenbult

163

onbekend object

185378

510719

-4

Veenbult

Tabel 5. Samenvatting van de resultaten per locatie

De resultaten, ingedeeld in verschillende categorieën, zijn samengevat in onderstaande tabel.
Categorie

Aantal

Natuurlijke fenomenen

11

Recente scheepswrakken

3

Recent, clusters stortstenen

3

Recent, divers

2

Historische scheepswrakken

2

Totaal

21*

Tabel 6. Samenvatting van de resultaten.
*op één locatie zijn twee verschillende objecten aangetroffen, een recent- en een historisch scheepswrak.
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De verschillende categorieën worden in onderstaande paragrafen besproken.

4.2 Natuurlijke fenomenen
Op elf locaties zijn objecten van een natuurlijke aard aangetroffen. Bij één locatie (nr. 39) werden twee massieve
boomstammen aangetroffen. Bij de overige tien locaties werden massieve geïsoleerde stukken veen aangetroffen, die
duidelijk akoestische fenomenen vormen op zowel side scan sonar als multibeam beelden.
Deze objecten hebben geen archeologische waarde, maar de boomstammen op locatie nr. 39 kunnen wel belangrijke
baggerobstakels vormen tijdens de verdiepingswerkzaamheden.
Het veen bevatte vele houtresten en betreft vrijwel zeker Basisveen met een ouderdom van ca 10.000 jaar voor heden.
De constatering dat op tien locaties veen voorkomt is een belangrijke, omdat fenomenen van deze ouderdom aan het
oppervlak van de waterbodem aangeven dat de opspoorbaarheid van jongere archeologische structuren in de
waterbodem van de IJssel groot is.
Een uitgebreide beschrijving van de resultaten per locatie is opgenomen in bijlage 2.

4.3 Recente objecten
Op acht locaties zijn recente objecten aangetroffen. Dit betreffen drie recente ijzeren scheepswrakjes, drie clusters
van stenen, een metalen olievat en een rechthoekige metalen bak met klinknagels. Deze objecten hebben geen
archeologische waarde, maar kunnen wel belangrijke baggerobstakels vormen tijdens de verdiepingswerkzaamheden.
Een uitgebreide beschrijving van de resultaten per locatie is opgenomen in bijlage 2.

4.4 Historische scheepswrakken
Op twee van de onderzochte locaties zijn objecten van archeologische waarde aangetroffen; locatie 6 en locatie 81.
Locatie 6
Op locatie 6 zijn twee scheepswrakken aangetroffen. Het eerste (6a) betreft een met ijzeren platen beslagen houten
vaartuig met een lengte van circa 300 cm. Het vaartuig heeft een platte achterspiegel met een breedte van 50 cm. Het
voorschip is sterk geërodeerd en grotendeels verdwenen. Het vaartuig is tot aan de iets naar binnen staande
boordrand bewaard gebleven.
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Afbeelding 5. Locatiekaart en sonarbeeld locatie nr. 6.
Het tweede wrak betreft de restanten van een klein vaartuig waarvan een deel over een lengte van ca 200 cm uit de
bodem steekt en de rest afgedekt is met
rivierzand en stortstenen, mogelijk afkomstig
van de nabijgelegen krib. Het heeft een breedte
van 120 cm. Het uit de bodem stekende deel
bestaat uit vlakplanken die geleidelijk over de
volle breedte omhoog lopen. Het wrak lijkt een
heve te hebben. Slechts één van de
boordplanken is bewaard gebleven. De
huidplanken hebben een dikte van 1 cm. Op het
vlak zijn om en om kespen en zitters
aangebracht. De zitters hebben een doorsnede
van circa 5 cm en zijn vervaardigd uit een stam
en zijtak van een kleine boom. De kespen zijn
planken, die met houten pennen aan het vlak
zijn bevestigd. In afbeelding 7 is een van deze
kespen
weergegeven
die
tijdens
de
duikinspectie is meegenomen.
Afbeelding 6. Tekening van het wrakje bij locatie
6b
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De plank had te weinig jaarringen (40) om een
dendrodatering op te kunnen leveren. Er zijn verder
geen losse vondsten gedaan die een indicatie
zouden kunnen geven van een datering.
Op basis van de afmetingen van het uit de bodem
stekende deel, de dikte van de huidplanken en de
inhouten is het aannemelijk dat het om een
vaartuig gaat met een oorspronkelijke grootte van
circa 6 meter. Mogelijk gaat het om een door
Schutten omschreven ‘werkboot’; een kleine
roeiboot met een heve en aan de achterzijde een
kleine spiegel.7 Gedacht kan worden aan een
vaartuig dat ter plaatse is afgedankt en onder
rivierzand en stortstenen bewaard is gebleven. De
stratigrafische positie onder deze stortstenen, die
vermoedelijk in het kader van 19e eeuwse
riviernormalisaties zijn aangebracht, is een
indicatie dat het mogelijk om een 19e eeuws of
eventueel ouder wrak gaat.

Afbeelding 7. Tekening van een van de planken (kespen)

7

Schutten 2004, 309.
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Locatie 81
Op locatie 81 is een omvangrijk scheepswrak aangetroffen, dat op basis van scheepsbouwkundige kenmerken
geïnterpreteerd is als een kogge-achtig schip. Er wordt gesproken van een kogge-achtig schip, omdat binnen het
scheepstype kogge een variatie bestaat aan afmetingen en uitvoeringen.8 Het wrak bevindt zich midden in de IJssel
ter hoogte van de historische haven van Kampen. De kogge was het voornaamste transportschip uit de Hanzetijd en
Kampen was een voorname Hanzestad. De maritieme context van dit scheepswrak is daarmee heel bijzonder.

Afbeelding 8. Luchtfoto, sonar- en multibeamopnamen van het wrak op locatie nr. 81.
De begrenzing van het wrak op basis van side scan sonar en multibeamopnamen bedraagt circa 20 bij 8 meter. Het
ligt ingebed in fijn zand, dat als gevolg van de stroming van de IJssel migreert over de waterbodem. Op afbeelding 8
is ook te zien dat het wrak zuidzuidwest-noordnoordoost georiënteerd is en dat voornamelijk aan de stroomafwaartse
zijde (de westzijde) de wrakresten uit de bodem steken. Het wrak is twee keer geïnspecteerd. Bij de tweede inspectie
is een duikfilm gemaakt waarbij het uit de bodem stekende boord is beschreven van noordoost naar zuidwest. De

8

Van Holk 2009, 127.
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duikinspectie heeft zich beperkt tot het beschrijven van het uit de bodem stekende deel; de wraklocatie en de directe
omgeving zijn niet volledig afgezocht. Vermoedelijk bevinden zich nog wrakdelen buiten de zone van 8 bij 20 meter.
De inspectie heeft uitgewezen dat het uit de bodem stekende deel het boord betreft, dat is opgebouwd uit overnaads
geplaatste planken met een dikte van circa 2-3 cm, inhouten en wegeringplanken met een dikte van 3 cm. De inhouten
hebben een doorsnede van circa 15 bij 15 cm. De onderlinge afstanden tussen de inhouten is niet nauwkeurig
vastgesteld, omdat hier enige onregelmatigheden in waren. In de zijkanten van de huidplanken konden sintelgaten
worden onderscheiden en tussen de planken bevond zich bruingekleurd mosbreeuwsel.
Het wrak lijkt aan beide uiteinden wat minder gaaf; hier zijn verschillende schuin uit de bodem stekende balken
gevonden die niet verbonden waren aan de huid. De middelste 10 tot 12 meter van het wrak lijkt nog zeer gaaf te zijn.
Hier werden namelijk door de huid stekende dekbalken aangetroffen, die voorzien waren van een sponning waar de
huid in past. Het is voornamelijk dit scheepsbouwkundige kenmerk, in combinatie met de overnaads gebouwde huid
en de afmetingen (lengte-breedteverhouding) dat hier sprake is van een kogge-achtig schip. Van de door de huid
stekende dekbalken zijn enige opnamen gemaakt, die aan de hand van een reconstructietekening hieronder worden
geïllustreerd. Op de onderwaterfoto’s is de sponning te zien in de dekbalk waarin de huidplanken steken. Het is een
aanzicht van bovenaf.

Afbeelding 9. Reconstructietekening van door de huid stekende dekbalk

Afbeelding 10. Onderwaterfoto’s van sponning in dekbalk
Verder is onderzocht wat de positie van het wrak in de bodem is. Hiertoe is een van de intacte dekbalken richting het
middenschip gevolgd door middel van het handmatig verwijderen van sediment. Het betreft de tweede aan het
oppervlak liggende dekbalk gezien vanaf het noordoosten. Deze balk steekt schuin de bodem in onder een hoek van
24 graden. De balk is gevolgd tot aan de armlengte van de duiker en vastgesteld is dat deze dieper doorloopt dan nu
kon worden vastgesteld. Deze bevinding zou erop kunnen wijzen dat het tegenover gelegen boord tot boven de
dekbalken bewaard zou kunnen zijn. Op een afstand van 4,6 meter vanaf het boord ter hoogte van deze tweede
dekbalk is aan het bodemoppervlak een balk aangetroffen. Het is een aan twee hoeken afgeschuinde balk met een
breedte van circa 15 cm. De scheepsbouwkundige interpretatie kon nog niet worden gemaakt. Verder zijn bij deze
locatie geen uit de bodem stekende wraktesten aangetroffen.
Opdrachtgever: DHV B.V. Coastal and River development
mei 2011 – rev. 0

19

Inventariserend Veldonderzoek (onderwaterfase verkennend), duikinspecties
Zomerbedverlaging Beneden IJssel, provincie Overijssel

Opvallend was de mate van conservering die op het oog kon worden vastgesteld. Allereerst is de aanwezigheid van
mosbreeuwsel een indicatie, maar ook kleine details zoals sintelgaten waren nog duidelijk te onderscheiden. Ook al is
maar een klein deel van de scheepsconstructie onderzocht, vastgesteld kon worden dat het hout hard en stevig was.
Bij de metalen verbindingsdelen viel op dat er relatief weinig concretievorming was opgetreden. Op het eerste oog
kan dan ook de conclusie worden getrokken dat de uit de bodem stekende delen in goede conditie verkeren. De
bewaaromstandigheden in een riviercontext lijken zeer gunstig te zijn geweest.
Tijdens de duikinspectie is
gezocht naar losse balken voor
een dendrodatering. Alle delen
bleken echter sterk in verband te
zitten, zodat het nemen van een
monster in deze fase van het
onderzoek nog niet mogelijk was.
Gezien de duidelijke koggeachtige kenmerken van het wrak
is een datering in de 14e of 15e
eeuw aannemelijk. Het zaken van
monsters onderwater leek in dit
stadium dan ook niet zinvol en
zou bovendien schade geven aan
het wrak.
Tenslotte is op de wraklocatie
een aantal scherven aardewerk
aangetroffen. Het betrof grote
fragmenten met scherpe randen.
Dit zou kunnen betekenen dat de
vondsten
aan
het
wrak
gerelateerd kunnen zijn. Twee
fragmenten zijn meegenomen:
het betreft een niet nauwkeurig
te
dateren
wandfragment
roodbakkend aardewerk en een
randfragment
Rijnlands
steengoed met een datering
tussen 1350 en 1450.

Afbeelding 11. Randfragment steengoed.

Een volledige beschrijving van de duikinspecties per locatie is opgenomen in bijlage 2. De onderwater videoopnamen van alle locaties zijn opgenomen op de CD in Bijlage 3.
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5 Conclusies
Op basis van de resultaten worden de onderzoeksvragen beantwoord.

5.1 Beantwoording onderzoeksvragen
•

Zijn er archeologische resten waarneembaar op de waterbodem en wat is de omvang en verspreiding?
Op twee locaties (nrs. 6 en 81) zijn archeologische resten aangetroffen. Op locatie 6 liggen direct naast een
recent scheepswrakje de resten van een houten vaartuig met een zichtbare omvang van 200 bij 120 cm. De
resten verdwijnen in het zand en onder stortstenen.

Op locatie 81 zijn de restanten van een houten wrak aangetroffen. Het betreft een kogge-achtig schip met
een vermoedelijke datering in de 14e of 15e eeuw. De omvang van het vondstgebied bedraagt ca 20 bij 8
meter.

•

Zo ja, wat is de aard van de archeologische resten: soort, type, ouderdom e.d.?
Locatie 6: Op basis van de afmetingen van het uit de bodem stekende deel, de dikte van de huidplanken en
de inhouten is het aannemelijk dat het om een vaartuig gaat met een oorspronkelijke grootte van circa 6
meter. Mogelijk gaat het om een door Schutten omschreven ‘werkboot’; een kleine roeiboot met een heve
en aan de achterzijde een kleine spiegel. Gedacht kan worden aan een vaartuig dat ter plaatse is afgedankt
en onder rivierzand en stortstenen bewaard is gebleven. De stratigrafische positie onder deze stortstenen,
die vermoedelijk in het kader van 19e eeuwse riviernormalisaties zijn aangebracht, is een indicatie dat het
mogelijk om een 19e eeuws of eventueel ouder wrak gaat.

Locatie 81: Op basis van de omvang van het wrak op de geofysische opnemen, de overnaadse scheepshuid
en de door de huid stekende dekbalken is vastgesteld dat het om een kogge-achtig schip gaat met een
datering in de 14e of 15e eeuw.

•

Zijn op de onderzoekslocaties de archeologische waarden aangetroffen die op basis van het vooronderzoek
verwacht werden?
Op achttien van de in totaal twintig onderzoekslocaties zijn geen archeologische resten aangetroffen.
Verrassend hierbij was het relatief grote aantal locaties (tien stuks) waar geïsoleerde stukken veen zijn
aangetroffen. De stukken veen komen in verschillende vormen en maten voor, en zijn akoestisch gezien niet
te onderscheiden van bijvoorbeeld scheepswrakken of te de verwachte stenen funderingen.
De contacten die in de tijdens het bureauonderzoek onderscheiden aandachtsgebieden zijn aangetroffen
hadden geen van allen een archeologische waarde.

•

Indien er resten van een scheepsconstructie worden waargenomen: wat is de gaafheid en conservering, hierbij
rekeninghoudend met de verschillende materiaalgroepen?
Van het wrak is één uit de bodem stekend boord nauwkeurig geïnspecteerd. Vastgesteld is dat de
scheepsconstructie in een goede staat verkeert voor wat betreft het hout, het metaal en de resten van het
breeuwsel.
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•

Wat is de aard (morfologie en bodemsoort) van de omringende waterbodem?
Locatie 6: De waterbodem bestaat uit fijn rivierzand en stortstenen, mogelijk afkomstig van de nabijgelegen
krib.

Locatie 81: Sedimenten van de omringende waterbodem bestaan uit fijn rivierzand. Omdat de wrakresten
dwars op de stroming in het centrum van de rivier liggen, heeft de lange zijde aan de westkant geresulteerd
in een centrale sedimentwig (ophoping van sediment) en een erosieve slijpgeul aan de zuidzijde.

•

Als er vondsten worden gedaan die behoren tot de inhoud van een schip: wat is de gaafheid en conservering,
hierbij rekeninghoudend met de verschillende materiaalgroepen?
Op de wraklocatie bevinden zich een aantal fragmenten aardewerk aan het oppervlak van de bodem.
Hoewel het mogelijk is dat het om ingespoelde vondsten gaat, gezien de ligging in de mobiele laag
IJsselzand, kunnen ze bij het wrak horen. In het bijzonder geldt dat voor een randfragment Rijnlands
steengoed dat gedateerd kan worden tussen 1350 en 1450 n. Chr.

•

Indien er een eventueel waarderend onderzoek dient plaats te vinden, hoe dient dit te worden ingericht?
Deze onderzoeksvraag zal in het advies nader worden uitgewerkt.

•

In hoeverre is het natte inventariserende vooronderzoek te verbeteren? Hierbij gaat het zowel om de gebruikte
methodiek als om de procesgang.
Indien voorafgaand aan het onderzoek meer informatie over de sedimentologische samenstelling van de
waterbodem bekend was geweest, hadden de locaties met de geïsoleerde stukken veen beter
geïnterpreteerd kunnen worden en was het niet nodig geweest om alle tien locaties waar veen werd
gevonden te inspecteren.
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6 Advies
Het geadviseerde vervolgtraject bestaat uit twee delen:

6.1 Waarderend onderzoek
Op locatie 6 is een object van archeologische aard gevonden. Het betreft een houten scheepswrakje met een
maximale oorspronkelijke lengte van 6 meter. Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het hier
gaat om een matig bewaard gebleven klein vaartuig, mogelijk een werkscheepje. Gedacht kan worden aan een
vaartuig uit de negentiende eeuw dat ter plaatse is afgedankt en onder rivierzand en stortstenen bewaard is
gebleven. Gezien de beschadiging en de aard van het wrakje lijkt het op voorhand geen kansrijk object om een
verdere onderzoeksinspanning op te verrichten. Daarnaast gaat de locatie niet verstoord worden door de
voorgenomen verdiepingswerkzaamheden. Op deze locatie adviseren we daarom ook geen vervolgonderzoek.
Op locatie 81 is het wrak van een kogge-achtig schip gevonden dat vermoedelijk dateert in de 14e of 15e eeuw. De
duikinspectie heeft uitgewezen dat het wrak onder enige slagzij in de bodem ligt en mogelijk goed bewaard is
gebleven onder het IJsselzand. Op het eerste gezicht lijkt het wrak goed geconserveerd te zijn. Verder is een koggeachtig schip in het midden van de IJssel bij de Hanzestad Kampen een bijzondere en belangwekkende vondst. Het
wrak lijkt gezien de geplande zomerbedverdieping van de IJssel op voorhand niet ter plaatse behouden te kunnen
blijven.
De mogelijk hoge archeologische waarde en de geplande bodemingreep leiden ertoe dat zich hier een complexe
situatie voordoet, waarbij verschillende belangen betrokken zijn. Er zal vroeg of laat een afweging moeten worden
gemaakt over hoe met dit wrak moet worden omgegaan. Om deze afweging goed te kunnen maken is in de eerste
plaats een zeer gedegen waardestellend onderzoek nodig, waarbij in detail de gaafheid, conservering en inhoudelijke
waarde van het wrak worden vastgesteld. In de tweede plaats zal na afloop van het waarderende onderzoek ruim de
tijd moeten worden gecreëerd om de besluitvorming optimaal te laten verlopen.
Voor het waardestellende onderzoek zal het wrak op drie plaatsen onderzocht moeten worden: aan beide uiteinden
en centraal in het wrak. Door middel van een zuigpomp worden deze delen gedeeltelijk en voorzichtig vrijgelegd om
een beeld te krijgen van de scheepsconstructie, de gaafheid, de conservering en de aanwezigheid van mobiele
vondsten.
Voor het uitvoeren van een vervolgonderzoek (KNA 3.1 Waterbodems Inventariserend Veldonderzoek, waarderende
fase) dient een programma van Eisen te worden opgesteld.

6.2 Archeologische begeleiding
Met het uitgevoerde veldonderzoek kon de archeologische verwachting goed getoetst worden, zoals blijkt uit het
voorkomen van circa 10.000 jaar oud veen en een ruim 500 jaar oud scheepswrak aan de oppervlakte van de
waterbodem. Om deze reden kan de rest kan het onderzoeksgebied, behalve locatie 81, vanuit archeologisch
perspectief worden vrijgegeven.
Ondanks het verrichte onderzoek bestaat er toch nog altijd een kans op het aantreffen van archeologie die volledig
onder het sediment verborgen lag en die zodoende niet opgespoord kon worden met side scan sonar. Zeker omdat er
plaatselijk enkele meters verdiept gaat worden, bestaat de kans dat er een archeologische vondst wordt gedaan. In
het bijzonder gaat het om een scheepvaart gerelateerde vondst.
Om deze reden wordt passieve archeologische begeleiding geadviseerd. Dit houdt het volgende in:
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•
•

•
•

Er wordt een PvE opgesteld met daarin een meldingsprotocol voor het geval er een archeologische vondst
wordt gedaan.
De uitvoerder van de verdiepingswerkzaamheden kan met een archeologisch bedrijf met een vergunning
voor archeologisch onderzoek in waterbodems een overeenkomst sluiten voor de passieve begeleiding. Het
sluiten van een dergelijke overeenkomst is aanbevelenswaardig om een adequate afhandeling van
eventuele vondsten en minimalisatie van tijdverlies tijdens de uitvoering van het project te waarborgen.
De uitvoerders en toezichthouder op het werk krijgen een instructie door de aan het project verbonden
archeoloog over de handelswijze in geval van een vondst.
Gedurende de uitvoering van de saneringswerkzaamheden wordt regelmatig contact gehouden met de aan
het project verbonden archeoloog. Passieve begeleiding betekent niet dat er continu een archeoloog op het
werk staat, maar dat deze in geval van een (mogelijke) vondst snel oproepbaar is.

Deze begeleiding geldt voor het hele traject op één locatie na. Het betreft aandachtsgebied 6, dat in het
bureauonderzoek is onderscheiden als een zone waar prehistorische resten verwacht kunnen worden (zie
onderstaande afbeelding).

Afbeelding 12. Archeologisch aandachtsgebied nr.6, kruising IJssel / Zwarte Water
Op deze locatie kunnen vondsten uit de prehistorie worden verwacht, zoals stenen en benen werktuigen. Bij het
verdiepen van de waterbodem in dit aandachtsgebied adviseren we daarom actieve archeologische begeleiding,
waarbij de archeoloog de verwijderde sedimenten kan onderzoeken.
De eisen aan de actieve en passieve begeleiding kunnen in één PvE worden vastgelegd.
Nadere informatie over dit advies is te verkrijgen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling Beleid.

Opdrachtgever: DHV B.V. Coastal and River development
mei 2011 – rev. 0

24

Inventariserend Veldonderzoek (onderwaterfase verkennend), duikinspecties
Zomerbedverlaging Beneden IJssel, provincie Overijssel

Afbeeldingenlijst
Afbeelding 1. Overzicht van het onderzoeksgebied. ..................................................................................................................................... 5
Afbeelding 2. Het werkschip ‘Lammert Sr.’ ....................................................................................................................................................... 9
Afbeelding 3. De duiker voorzien van helm met video- en audioverbinding via umbilical, gereed om te water te gaan.
............................................................................................................................................................................................................... 10
Afbeelding 4. Overzicht van onderzoekslocaties ......................................................................................................................................... 13
Afbeelding 5. Locatiekaart en sonarbeeld locatie nr. 6. ............................................................................................................................ 16
Afbeelding 6. Tekening van het wrakje bij locatie 6b ................................................................................................................................ 16
Afbeelding 7. Tekening van een van de planken (kespen) ..................................................................................................................... 17
Afbeelding 8. Luchtfoto, sonar- en multibeamopnamen van het wrak op locatie nr. 81............................................................. 18
Afbeelding 9. Reconstructietekening van door de huid stekende dekbalk ...................................................................................... 19
Afbeelding 10. Onderwaterfoto’s van sponning in dekbalk .................................................................................................................... 19
Afbeelding 11. Randfragment steengoed. ...................................................................................................................................................... 20
Afbeelding 12. Archeologisch aandachtsgebied nr.6, kruising IJssel / Zwarte Water ................................................................. 24

Tabellenlijst
Tabel 1. Archeologische perioden ........................................................................................................................................................................ 2
Tabel 2. Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied ................................................................................................................ 2
Tabel 3. Medewerkers veldonderzoek ................................................................................................................................................................ 6
Tabel 4. Inzet van duikers, duiktijd per locatie en een beknopte samenvatting van het resultaat........................................... 11
Tabel 5. Samenvatting van de resultaten per locatie ................................................................................................................................. 14
Tabel 6. Samenvatting van de resultaten. ....................................................................................................................................................... 14

Referenties
•

Holk, A.F.L. van, 2009: Maritieme archeologie van de Kogge, in: Brand, H. en E. Knol (red.), Koggen,
kooplieden en kantoren, Hilversum, 124-143.

•

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

•

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.1 (KNA protocollen waterbodems).

•

Schutten, G.J., 2004: Verdwenen schepen, Zutphen.

•

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.

•

Van den Brenk, S. en Waldus, W.B., 2010: Programma van Eisen Zomerbedverdieping Beneden IJssel,
Inventariserend Veldonderzoek onderwaterfase verkennend (duikinspecties), Amersfoort

•

Van der Heide, G.D., 1974: Scheepsopgravingen in Nederland en elders in de wereld, Naarden.

•

Van Lil. R., van den Brenk, S. en Waldus, W.B., 2010: Zomerbedverlaging Beneden IJssel, Inventariserend
veldonderzoek (opwaterfase), Periplus Archeomare rapport nr. 10A006.

Opdrachtgever: DHV B.V. Coastal and River development
mei 2011 – rev. 0

25

Inventariserend Veldonderzoek (onderwaterfase verkennend), duikinspecties
Zomerbedverlaging Beneden IJssel, provincie Overijssel

Woordenlijst en afkortingen
AMZ

Archeologische Monumenten Zorg

Antropogeen

Door menselijk handelen

Berghout

Balk langs de buitenzijde van het boord of verdikte huidplank ter bescherming van het
schip en ter versteviging van het langsverband.

Dendrodatering

Ouderdomsdatering aan de hand van jaarringonderzoek

Heve

Driehoekig of vierkant, soms vlak, soms rondstaand, tot het bovenboord toe
doorlopend, sluitstuk van de romp, dat gevormd wordt door verticale of horizontale
planken, die tussen sponningen aan de zijdes en het vlak aangebracht zijn.

Huid (scheepshuid)

Uit planken samengestelde buitenzijde van de scheepsromp

In situ

ter plaatse, in de oorspronkelijke toestand

Inhouten

Alle scheepsonderdelen die samen het geraamte van het schip vormen en zorgen voor
het dwarsverband en het verband tussen de planken onderling.

Kespen

Legplanken (in tegenstelling tot leggers, balken)

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

Kribben

Strekdammen onder water loodrecht op de oever, zijn aangelegd om rivieroever te
beschermen tegen erosie

Legger

Recht stuk hout (balk), gebruikt voor het verband tussen de delen van het vlak en de
kiel.

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

Oplanger

Deel van een spant; verlengstuk van wrang of legger.

Overnaadse bouw

Overnaadse bouw wil zeggen dat de huidplanken van een schip dakpansgewijs over
elkaar liggen, dit in tegenstelling tot de gladboordige karveelbouw.

Romp

De gehele scheepsconstructie met uitzondering van roer zwaarden masten tuigage en
andere losse delen

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

Spant

Inhout direct aan de binnenzijde van de huid dat zorgt voor de dwarsscheepse
stevigheid. Een spant bestaat vaak uit meerdere delen.

Spiegel

Platte achterkant van een schip, ook wel bord of achterbord

SSE

Surface Supply Equipment; duiksysteem waarbij de duiker voorzien wordt van lucht en
communicatie via een draadverbinding (umbilical)

Stroomribbels

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

Vlak

De bodem van een schip, opgebouwd uit een aantal vlakplanken.

Wegering

Alle overlangse planken waarmee de romp van een schip aan de binnenzijde bekleed
is.
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Programma van Eisen

Bevoegd gezag
Naam
RWS met RCE als
wettelijk adviseur
P. Stassen
M. Manders
J. Opdebeeck

Adres, telefoon en email

Datum

Paraaf

Duur

Ca 4 dagen

Postbus 1600
3800 BP - Amersfoort
033 421 76 83
p.stassen@cultureelerfgoed.nl
m.manders@cultureelerfgoed.nl
j.opdebeeck@cultureelerfgoed.nl

Datum onderzoek
Start

februari 2011

Administratieve gegevens
1

Projectnaam

Inventariserend veldonderzoek, onderwaterfase verkennend

2

Provincie

Overijssel

3

Toponiem

Zomerbedverdieping Beneden-IJssel

4

Gemeentecode

Kampen (166) IJsselmuiden (199) en Zwolle (193)

5

Kaartblad

21 West en Oost; 27 Oost

6

Coördinaten in RD

Zie bijlage

7

Kadastrale nummers

Nvt

8

cma/amk-status

Nvt

9

caa-nummer

Nvt

10

cma-nummer

Nvt

11

archis-monumentnr

Nvt

12

archis-waarnemingsnr

Nvt

13

cis-code

45486

14

Ca 420 ha

15

Oppervlakte plan- of
onderzoeksgebied
Huidig watergebruik

16

Waterkundige gegevens

Ongestoorde waterbodem, beroepsvaart en recreatief
watergebied
Zandbodem, Stroming: afhankelijk van afvoer (maximaal in
wintermaanden en voorjaar), gemiddeld 2km/uur. Zicht onbekend,
diepte NAP -4.0 tot NAP -9.5m.
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1. Doel en reden van het onderzoek
1.1 Doel van het onderzoek

De verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek onder
water (de duikinspecties) heeft tot doel de aard van anomalieën in de
waterbodem vast te stellen, die op grond van eerder uitgevoerde
geofysisch onderzoek als archeologisch kansrijk zijn bestempeld.
Voor de resultaten, conclusies en aanbevelingen van de opwaterfase
van het inventariserend veldonderzoek opwaterfase (side scan
sonaronderzoek) wordt verwezen naar de rapporten:
1) Periplus Archeomare Rapport 10-A006
Inventariserend Veldonderzoek (opwaterfase)
Zomerbedverlaging Beneden IJssel.
(Van Lil & Van den Brenk 2010)
en
2) Periplus Archeomare Rapport 10-A024
Inventariserend Veldonderzoek (opwaterfase)
Zomerbedverlaging Beneden IJssel,
Traject km 976.5 – km 980.
(Van Lil & Van den Brenk 2011)

1.2 Reden van het onderzoek

Om de veiligheid van het Nederlandse rivierengebied ook voor de
toekomst te garanderen zijn in Overijssel diverse maatregelen nodig.
Verlaging van het zomerbed van 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 verlaagd
gaan worden met gemiddeld 1 meter ter hoogte van Zwolle, en
gemiddeld 2,3 meter ter hoogte van Kampen.
De archeologische waarden die op de als ‘archeologische kansrijk’
aangemerkte locaties worden verwacht, kunnen door de
baggerwerkzaamheden worden aangetast. Nader onderzoek op deze
locaties wordt daarom noodzakelijk geacht.

1.3 Selectiebesluit

Van een selectiebesluit kan sprake zijn nadat eventuele vindplaatsen
conform de KNA 3.1 waterbodems gewaardeerd zijn. Op voorhand is
kan worden aangenomen dat behoud in situ, gezien de geplande
bodemverstoring, niet tot de mogelijkheden behoort.
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2. Resultaten van het tot dusver uitgevoerde onderzoek
Bureauonderzoek
Van Breda 2008
ADC-rapport 1454

Het bureauonderzoek 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
In het gebied zijn aandachtsgebieden aangewezen waar op basis van
historische bronnen en historische kaarten specifieke waarden
verwacht kunnen worden (zoals baksteenfabrieken en ponten).
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IVO opwaterfase
(Geofysisch onderzoek)
1

Op basis van het in twee fasen uitgevoerde side scan
sonaronderzoek zijn twintig contacten aangemerkt als object of
fenomeen met een (middel)hoge archeologische verwachting.

Van Lil & Van den Brenk
2010, Periplus Archeomare
Het gaat om de volgende locaties:
rapport 10A006.
2

Van Lil & Van den Brenk
2011, Periplus Archeomare
rapport 10A024.

Tracé KM 976.5 tot 980 2
Nr

Interpretatie

RD
X

RD
Y

L (m)

B (m)

H (m)

5

mogelijk dump van
stenen of in sediment
verzonken
scheepswrak

202261

499289

14.6

5.7

0.4

6

scheepswrak

202158

499210

6.0

1.8

0.2

36

onbekend object,
mogelijk scheepswrak

200485

501249

3.7

1.5

0.5

39

onbekend object

200512

501387

2.7

1.2

0.6

40

onbekend object

200508

501396

2.3

1.1

0.5

RD
X

RD
Y

L (m)

B (m)

H (m)

Tracé KM 980 tot 1002 1
Nr

Interpretatie

24

bodemverstoring door
objecten die uit de
bodem steken

196040

504528

14.0

5.0

1.6

38

bodemverstoring

194733

503421

20.1

17.6

0.0

49

onbekend object

193507

505424

5.1

3.2

0.1

75

onbekend object

190669

508547

5.7

1.7

0.8

76

onbekend object

190580

508685

6.3

6.6

0.2

81

scheepswrak

190459

508801

21.0

8.0

0.6

98

onbekend object

188856

509768

3.9

1.9

0.3

131 onbekend object

186690

510693

8.0

3.1

1.4

141 onbekend object

186451

510635

7.0

2.7

0.3

156 restanten van oude dijk
of maritieme
infrastructuur

185840

510567

180.0

25.0

0.0

157 onbekend object

185796

510536

6.2

4.1

1.1

158 scheepswrak

185598

510619

13.5

2.9

0.9

160 restanten van oude dijk
of maritieme
infrastructuur

185479

510661

370.0

40.0

0.0

162 onbekend object

185455

510708

12.0

5.6

0.2

163 onbekend object

185378

510719

4.6

3.7

0.6

Om uitsluitsel te krijgen over de aard van de waargenomen
fenomenen is geadviseerd om deze locaties nader te
inspecteren door middel van een duikonderzoek (KNA 3.1
waterbodems protocol 4103: inventariserend veldonderzoek –
onderwater, verkennend).
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3. Vraagstelling
3.1 Onderzoeksvragen

•
•
•
•
•
•
•
•

3.2 Beperkingen

Zijn er archeologische resten waarneembaar op de
waterbodem en wat is de omvang en verspreiding?
Zo ja, wat is de aard van de archeologische resten: soort, type,
ouderdom e.d.?
Zijn op de onderzoekslocaties de archeologische waarden
aangetroffen die op basis van het vooronderzoek verwacht
werden?
Indien er resten van een scheepsconstructie worden
waargenomen: wat is de gaafheid en conservering, hierbij
rekeninghoudend met de verschillende materiaalgroepen?
Wat is de aard (morfologie en bodemsoort) van de omringende
waterbodem?
Als er vondsten worden gedaan die behoren tot de inhoud van
een schip: wat is de gaafheid en conservering, hierbij
rekeninghoudend met de verschillende materiaalgroepen?
Indien er een eventueel waarderend onderzoek dient plaats te
vinden, hoe dient dit te worden ingericht?
In hoeverre is het natte inventariserende vooronderzoek te
verbeteren? Hierbij gaat het zowel om de gebruikte methodiek
als om de procesgang.

Er is geen sprake van een onderzoek 'met beperkingen' (zie voor dit
begrip: memoRIA 2 en 6 (Rijksinspectie voor de Archeologie).
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4. Veldwerk
4.1 Strategie

De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 3.1 (KNA protocollen
waterbodems) is leidend.
Er wordt gewerkt vanaf een werkschip dat in staat is om veilig te
positioneren bij de locaties.
De duikwerkzaamheden worden verricht conform de ARBO
duikwetgeving. De duiker doet inspectie van het object en geeft een
beschrijving van de omringende waterbodem, waarbij de bodem in
principe niet geroerd wordt behalve wanneer dat noodzakelijk is voor de
determinatie van het object. Dit laatste geldt ook voor het verzamelen van
(gids)vondsten.
Vervolgens worden de beschikbare hoge resolutie side scan sonar
opnamen gebruikt als ondergrond bij de documentatie van de
onderzochte locaties. Verder worden details van (vermoedelijke)
archeologische objecten of structuren vastgelegd met behulp van video en
foto. Op basis van schetsen gekoppeld aan de sonarbeelden wordt een
overzichtstekening gemaakt van de locaties.

4.2 Fysisch geografisch en
Zie 2, resultaten van het tot dusver uitgevoerde onderzoek
historisch geografisch
onderzoek (bureauonderzoek)
4.3 Methoden en technieken
De duikers zullen door middel van visuele inspectie en handmatige
sonderingen met prikstokken de locaties in beeld brengen. De
waarnemingen worden gekoppeld aan de bestaande side scan sonar
en multibeamopnamen. Er moet rekening gehouden worden met
slecht zicht onder water. De inzet van alternatieve technieken om de
te onderzoeken fenomenen te determineren kan noodzakelijk zijn.
4.4 Documentatie
Indien los scheepshout wordt aangetroffen en geborgen, moet dat
scheepshout
worden gedocumenteerd op het droge. Hierbij gelden de
minimumeisen opgesteld in KNA 3.1 OS04 en OS05.
4.5 Artefacten: anorganisch
Gestreefd moet worden zo veel mogelijk in situ te laten liggen. Alleen
ten behoeve van de doelstelling van het onderzoek zullen vondsten
worden meegenomen en bestudeerd. Hierbij gelden de
minimumeisen opgesteld in KNA 3.1 OS10, OS11 en OS13. Bij grote
hoeveelheden vondsten of bij bijzondere vondsten waarbij acuut
maatregelen dienen te worden genomen, dient overleg plaats te
vinden met het bevoegd gezag over de te volgen werkwijze.
4.6 Artefacten: organisch
Volgens leidraad SIKB.
4.7 Paleo-ecologische resten

Nvt

4.8 Beperkingen

De IJssel wordt zowel voor de recreatieve als de
beroepsscheepvaart gebruikt. De veiligheidsmaatregelen die moeten
worden genomen kunnen een beperking vormen bij de uitvoering van
het onderzoek.
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5. Analyse en conservering
5.1 Analyse fysisch
geografisch onderzoek
5.2 Scheepsresten

Nvt
Conform KNA 3.1, Deel III, bijlage 2 en conform standaard RCE
Lelystad, in het rapport dient een catalogus te worden opgenomen
met daarin de tekeningen en de beschrijvingen van de
scheepsresten.

5.3 Niet-organische
vondsten

KNA-conform. Karakteristiek, dateerbaar materiaal dient getekend en
gefotografeerd te worden.

5.4 Organische vondsten

KNA-conform en conform de Leidraad SIKB eerste hulp bij kwetsbaar
vondstmateriaal.

5.5 Paleobotanisch en
archeozoölogisch onderzoek

Indien kansrijke locaties worden aangetroffen en het zou bijdragen
aan de doelstellingen van het onderzoek, dienen monsters te worden
genomen voor dergelijk onderzoek.

5.6 Dendrochronologisch
/14C onderzoek

Indien een scheepswrak wordt aangetroffen dat niet onmiskenbaar
recent is, dienen minstens drie dendrochronologische monsters te
worden genomen van verschillende scheepsdelen.

5.7 Beeldrapportage

Zie 5.3 en 5.4. Tevens zullen de locaties indien noodzakelijk op video
worden vastgelegd.

5.8 Welk materiaal dient te
worden geconserveerd

Indien nodig wordt een zinvolle, representatieve selectie van
organische artefacten en metalen objecten gestabiliseerd en
geconserveerd zodat overdracht aan depot mogelijk is (zie CvAKleidraad nr. 1).

5.9 Beperkingen

Geen

6. Eindproduct: rapportage en deponering
6.1 Te leveren product

6.2 Inhoud eindrapport
6.3 Verschijning en oplage
eindrapport

6.4 Deponering

6.5 Beperkingen

De rapportage is een onderdeel van de opdracht. Het eindproduct is
een rapport volgens KNA-specificatie OS 15m.
Bij het eindproduct hoort een bewijs (af te geven door de ontvangende
instantie) van overdracht van vondsten en documentatie.
Zie KNA OS 15m. Specifiek voor dit project geldt dat geofysische
gegevens een belangrijke rol spelen bij de interpretatie van de
fenomenen onder water.
Het rapport wordt geproduceerd door de uitvoerende partij, de
opdrachtnemer. Dit maakt deel uit van de eigen reeks van de
opdrachtnemer. Het rapport wordt verstrekt aan de opdrachtgever, de
provinciaal archeoloog (1x) de RCE afdeling Beleid (3x), de
gemeenten met een gemeentelijk archeologische dienst en de KB
(1x).
De monsters, vondsten en documentatie worden overgedragen aan
het provinciaal depot. De relevante resultaten worden binnen twee
maanden na afronding van het standaardrapport aangeleverd bij
Archis. Digitale documentatie wordt binnen twee jaar na afronding van
het veldwerk overgedragen aan het e-depot (www.edna.nl).
Geen

Programma van Eisen Inventariserend Veldonderzoek (onderwaterfase)

pag. 8 van 15

Programma van Eisen

7. Randvoorwaarden
7.1 Personele
randvoorwaarden

7.2 Uitvoeringsperiode en
opleveringstermijn veldwerk
7.3 Uitvoeringscondities
veldwerk
7.4 Kwaliteitsbewaking,
toezicht, overleg en evaluatie

7.5 Selectieprocedure tijdens
het veldwerk (i.h.b. bij
archeologische begeleiding)
7.6 Uitvoeringsperiode
uitwerking; opleveringstermijn
(concept)eindrapport
7.7 Termijn overdracht van
vondsten, monsters en
documentatie
7.8 Procedure toetsing
eindproduct door bevoegd
gezag

Het onderzoek moet verricht worden door of dient onder direct
toezicht te staan van een KNA waterbodems gecertificeerd
archeologisch bedrijf. Het onderzoek dient onder leiding te staan van
een senior KNA archeoloog waterbodems en/of een senior prospector
waterbodems. Het duikwerk dient te voldoen aan de Nederlandse
ARBO duikwetgeving; de inspectieduikers dienen ervaring en affiniteit
te hebben met onderwaterarcheologie. Zowel voor veldwerk als voor
uitwerking, conservering en rapportage is de aanwezigheid van een
projectleider en specialisten met periode- / materiaal- /
gebiedspecifieke kennis en/of ervaring vereist.
In overleg met de opdrachtgever
Conform de geldende ARBO-wetgeving.
In situaties waarin het PvE niet toereikend is, is de KNA waterbodems
3.1 van kracht. Werkzaamheden en inhoudelijke beslissingen worden
afgestemd met de opdrachtgever, de bevoegde overheid en haar
adviseur.
Indien vondsten worden gedaan waarvan de omvang, aard of
complexiteit niet voorzien was, zal de opdrachtnemer verplicht direct
contact op te nemen met de opdrachtgever en de provinciaal
archeoloog.
Conceptrapport inclusief bijlagen binnen 4 weken na afronding
veldwerk, eindrapport binnen 8 maanden na goedkeuring
conceptrapport.
Vondsten, monsters en documentatie dienen uiterlijk na één jaar na
afronding van het veldwerk aan het depot te worden overgedragen.
De opdrachtgever en de RCE (als adviseur van de bevoegde
overheid) beoordelen het conceptrapport respectievelijk op feitelijke
onjuistheden en op inhoudelijke kwaliteit. Voor de termijn waarbinnen
de beoordeling plaatsvindt, worden afspraken gemaakt na afloop van
het veldwerk.

8. Wijzigingen na evaluatie
8.1 Wijzigingen tijdens het
veldwerk
8.2 Procedure van wijziging
na de evaluatiefase van het
veldwerk
8.3 Procedure van wijziging
tijdens uitwerking en
conservering

In overleg met het bevoegd gezag en de opdrachtgever.
Nvt
Noodzakelijke wijzigingen in overleg met het bevoegd gezag en
opdrachtgever.
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Deelkaartje west

Deelkaartje midden
Het aandachtsgebied (rode cirkel) is de oude stadskern van Kampen.
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Deelkaartje oost
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Deelkaartje tracé KM976.5 tot KM980
In het noordelijk deel van de afbeelding vallen de onderzoekslocaties 36, 39 en 40 binnen twee
zones waar resten gerelateerd aan een historische oversteekplaats en brugrestanten verwacht
worden.
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200512 501387

200508 501396

196040 504528 -4.1

194733 503421 -4.6

193507 505424 -5.6

190669 508547 -5.3

190580 508685 -4.8

190459 508802 -4.8

188856 509768 -5.3

39

40

24

38

49

75

76

81

98

7.00

8.00

3.90

21.00

6.30

5.70

5.10

20.10

14.00

2.30

2.70

3.70

6.00

Lengte
(m)
14.60

2.70

3.10

1.90

8.00

6.60

1.70

3.20

17.60

5.00

1.10

1.20

1.50

1.80

0.30

1.40

0.30

0.60

0.20

0.80

0.10

0.00

1.60

0.50

0.60

0.50

0.20
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contact met korrelige maar duidelijke reflectie en
schaduw

langwerpig contact ovaal met harde reflectie en
duidelijke schaduw mogelijk wrakje

langwerpig contact met duidelijke reflectie en
schaduw

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

geribde structuur van harde parallelle reflecties

massief langwerpig contact onder vis met
duidelijke schaduw

enkele parallelle langwerpige contacten met
harde reflectie en schaduw

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

platte structuur aan voet talud met duidelijke
schaduw

rechthoekig contact ingebed in bodem met zeer
scherpe schaduw

ovaal contact ingebed in sediment met schaduw

V-vormig contact met zeer scherpe schaduw; steekt
scherp uit bodem

lensvormig contact met langs de rand een harde
reflectie ingebed in sediment met omliggend kleine
contacten

Breedte Hoogte Beschrijving sonar/multibeamcontact
(m)
(m)
5.70
0.40
ovale structuur met interne ronde reflecties
(stenen?) en bijbehorende schaduwen
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67

-11

-4

-18

-46

55

-12

39

58

56

-39

141 186451 510635 -7.2 1000.970

998.278

996.398

996.229

996.065

991.602

988.793

987.024

979.822

979.812

979.710

-56

51

Offset

57

-7

?

?

?

976.971

976.898

KP

1000.721

131 186690 510693

200485 501249

36

?

202158 499210

Z
(m)
?

6

yRD

202261 499289

xRD

5

nr

Tabel met onderzoekslocaties
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onbekend object

onbekend object

onbekend object

scheepswrak

onbekend object

onbekend object

onbekend object

bodemverstoring

bodemverstoring door
objecten die uit de
bodem steken

onbekend object

onbekend object

onbekend object,
mogelijk scheepswrak

scheepswrak

mogelijk dump van
stenen of in sediment
verzonken scheepswrak

Interpretatie

middel

middel

middel

hoog

middel

middel

middel

middel

middel

middel

middel

middel

middel

Archeologische
Verwachting
hoog

7

47
46

160 185479 510661 -7.5 1001.965

162 185455 510708 -3.3 1002.004

163 185378 510719

4.60

12.00

370.00

13.50

6.20

Lengte
(m)
180.00

3.70

5.60

40.00

2.90

4.10

0.60

0.20

0.00

0.90

1.10
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massief contact ingebed in bodem met slijpgeul
en duidelijke schaduw

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

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

rond contact met harde reflectie en bijbhorende
puntig toelopend contact met interne structuur

massief vierkant contact met korrelige reflectie
en scherpe schaduw

Breedte Hoogte Beschrijving sonar/multibeamcontact
(m)
(m)
25.00
0.00
zone met afwijkende bodemstructuur duidelijke
interne structuur met zeer harde reflecties en
schaduwen
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1002.081

-10

158 185598 510619 -5.7 1001.847

-4

-46

yRD

157 185795 510536 -4.7 1001.640

xRD

Z
KP
Offset
(m)
156 185840 510567 -8.4 1001.600
-12

nr
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onbekend object

onbekend object

restanten van oude dijk
of maritieme
infrastructuur

scheepswrak

onbekend object

restanten van oude dijk
of maritieme
infrastructuur

Interpretatie

middel

middel

middel

hoog

middel

Archeologische
Verwachting
middel

Inventariserend Veldonderzoek (onderwaterfase verkennend), duikinspecties
Zomerbedverlaging Beneden IJssel, provincie Overijssel

Bijlage 2. Resultaten duikinspecties per locatie

Opdrachtgever: DHV B.V. Coastal and River development
mei 2011 – rev. 0

Beschrijving duikinspectie
Locatie nr.
Datum
Duiker
Duiknummer

Contactnummer 5

5
11-04-2011
W.B. Waldus
02

Resultaten duikinspectie
Cluster stortstenen op grofzandige, grindige bodem.
De stenen hebben een regelmatige vorm en zijn tot
80cm in doorsnede. Tussen de stenen ligt zwerfafval
en stukken hout, waarschijnlijk ingespoeld.

Oorspronkelijke interpretatie (sonar)
Oorspronkelijke omschrijving (sonar)
RD_X, Y
Km
Lengte
Breedte
Hoogte
Diepte tov NAP

dump van stenen of scheepswrak
ovale structuur met interne ronde reflecties (stenen?) en bijbehorende
schaduwen
202261, 499289
976.898
14.6
5.7
0.4
-4.4

Beschrijving duikinspectie

Contactnummer 6

Locatie nr.
Datum
Duiker
Duiknummer

6
11-04-2011
W.B. Waldus
01

Resultaten duikinspectie
Locatie 6 is een houten scheepswrakje beslagen met
plaatijzer. Direct ten oosten van de locatie,
stroomopwaarts liggen de restanten van en tweede
houten wrakje, zichtbare lengte 2 meter, bedekt met
stenen van 30x30cm

Oorspronkelijke interpretatie (sonar)
Oorspronkelijke omschrijving (sonar)
RD_X, Y
Km
Lengte
Breedte
Hoogte
Diepte tov NAP

scheepswrak
lensvormig contact met langs de rand een harde reflectie ingebed in sediment
met omliggend kleine contacten
202158, 499210
976.971
6.0
1.8
0.2
-3.3

Beschrijving duikinspectie
Locatie nr.
Datum
Duiker
Duiknummer

Contactnummer 36

36
11-014-2011
M. Ahlers
04

Resultaten duikinspectie
IJzeren scheepswrakje, lengte 3,75m, breedte 1,50m

Oorspronkelijke interpretatie (sonar)
Oorspronkelijke omschrijving (sonar)
RD_X, Y
Km
Lengte
Breedte
Hoogte
Diepte tov NAP

onbekend object; mogelijk klein vaartuigje
V-vormig contact met zeer scherpe schaduw; steekt scherp uit bodem
200485, 501249
979.710
3.7
1.5
0.5
-3.3

Beschrijving duikinspectie

Contactnummer 39

Locatie nr.
Datum
Duiker
Duiknummer

39
11-04-2011
M. Ahlers
03

Resultaten duikinspectie
Locatie 39 bestaat uit twee boomstammen/stronken.
Doorsnede 50 en 25cm, liggen 20cm uit elkaar

Oorspronkelijke interpretatie (sonar)
Oorspronkelijke omschrijving (sonar)
RD_X, Y
Km
Lengte
Breedte
Hoogte
Diepte tov NAP

onbekend object
ovaal contact ingebed in sediment met schaduw
200512, 501387
979.812
2.7
1.2
0.6
-4.6

Beschrijving duikinspectie
Locatie nr.
Datum
Duiker
Duiknummer

Contactnummer 40

40
11-04-2011
M. Ahlers
03

Resultaten duikinspectie
Locatie 40 is een olievat, rechtop, tot tweederde
begraven in d bodem

Oorspronkelijke interpretatie (sonar)
Oorspronkelijke omschrijving (sonar)
RD_X, Y
Km
Lengte
Breedte
Hoogte
Diepte tov NAP

onbekend object
rechthoekig contact ingebed in bodem met zeer scherpe schaduw
200508, 501396
979.822
2.3
1.1
0.5
-4.5

Beschrijving duikinspectie
Locatie nr.
Datum
Duiker
Duiknummer

Contactnummer 24

24
11-04-2011
M. Ahlers
5+6

Resultaten duikinspectie
Grote brokken veen waaruit takken steken. Het gaat
vermoedelijk om houtveen.

Resultaten sonaronderzoek
interpretatie
omschrijving
RD_X
RD_Y
Km
Lengte
Breedte
Hoogte
Diepte tov NAP

bodemverstoring door objecten die uit de bodem steken
platte structuur aan voet talud met duidelijke schaduw
196040
504528
987.024
14
5
1.6
-4.1

Beschrijving duikinspectie
Locatie nr.
Datum
Duiker
Duiknummer

Contactnummer 38

38
11-04-2011
W.B. Waldus
07

Resultaten duikinspectie
Diverse veenbrokken

Resultaten sonaronderzoek
interpretatie
omschrijving
RD_X
RD_Y
Km
Lengte
Breedte
Hoogte
Diepte tov NAP

Bodemverstoring
zone met korrelige harde reflecties en op een punt een uit de bodem stekend
deel
194733
503421
988.793
20.1
17.6
0
-4.6

Beschrijving duikinspectie
Locatie nr.
Datum
Duiker
Duiknummer

Contactnummer 49

49
12-11-2011
W.B. Waldus
08

Resultaten duikinspectie
Bult 2x3m stortstenen, onregelmatig,grootte ca 40–
50cm, liggen in het zand. Bult steekt tot 50cm uit de
bodem.
Hoort waarschijnlijk bij uitloper krib, fout gestorte
stenen talud.

Resultaten sonaronderzoek
interpretatie
omschrijving
RD_X
RD_Y
Km
Lengte
Breedte
Hoogte
Diepte tov NAP

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

