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Tabel 1: Archeologische perioden.
Periode

Tijd in jaren

Nieuwe tijd
Late Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen
Romeinse tijd
IJzertijd
Bronstijd
Neolithicum (Nieuwe Steentijd)
Mesolithicum (Midden Steentijd)
Paleolithicum (Oude Steentijd)

1500
1050
450
12
800
2000
5300
8800
300.000

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

-

heden
1500
1050
450
12
800
2000
5300
8800

Tabel 2: Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied.

Provincie:
Gemeente:
Toponiem:
Kaartblad:
Opdrachtgever
Bevoegd gezag:
Deskundige namens het bevoegd gezag:
ADC-projectcode:
Periode van uitvoering:
Beheer en plaats documentatie:

Overijssel
Kampen en Zwolle
Zomerbedverdieping Beneden-IJssel
30 Oost, 31 West & Oost, 38 West & Oost
Advies en ingenieursbureau DHV
RACM
P. Stassen
4108380
Mei 2008
ADC ArcheoProjecten

na Chr.
na Chr.
na Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.
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Samenvatting
In opdracht van Advies en ingenieursbureau DHV heeft ADC ArcheoProjecten in samenwerking met
Periplus Archeomare een bureauonderzoek uitgevoerd naar het zomerbed van de benedenloop van de
IJssel tussen km 979 en km 1001. Uit het bureauonderzoek is naar voren gekomen dat vier categorieën
vondsten verwacht kunnen worden:
Categorie 1.
Categorie 2.
Categorie 3.

Categorie 4.

Vondsten gerelateerd aan scheepvaart: wrakken, ankers, boeien,
inventaris, persoonlijke eigendommen en lading.
Depositievondsten in de meest ruime zin van het woord: van
nederzettingsafval tot rituele deposities.
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.

Op basis van de landschappelijke reconstructie van de Beneden IJssel kan verwacht worden dat
archeologische resten van de Vroege Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd worden aangetroffen.
Verder is vastgesteld is dat de IJsselloop naar aanleiding van de riviernormalisatie nauwelijks is
veranderd. Wel hebben ingrepen in de oeverzones en de vaargeul plaatsgevonden.
Geadviseerd wordt het hele vaartraject op te nemen met side scan sonar om eventuele op de bodem
liggende of uit de bodem stekende objecten op te sporen. Daarnaast is voor een aantal specifieke zones
een op maat geneden advies opgesteld. Voor het vervolgonderzoek, in de KNA waterbodems
gedefinieerd als de zogenaamde opwaterfase, dient een PvE te worden opgesteld.
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Afb. 1. Situering van het te onderzoeken traject van de Beneden-IJssel.
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1

Een bureauonderzoek van de benedenloop van de IJssel, van Zwolle
naar Kampen
In opdracht van Advies en ingenieursbureau DHV heeft ADC ArcheoProjecten in samenwerking met
Periplus Archeomare een bureauonderzoek uitgevoerd naar het zomerbed van de benedenloop van de
IJssel tussen km 979 en km 1001 (afb. 1). In dit traject is verdieping van het zomerbed gepland ten
behoeve van de PKB Ruimte voor de Rivieren. Bij deze werkzaamheden kunnen archeologische resten
aangetast worden. In het kader van het verdrag van Malta is sinds september 2007 de nieuwe
Monumentenwet van kracht waarin staat dat archeologisch erfgoed behouden dient te worden binnen
geplande bodemverstoringen. Deze wetgeving geldt ook voor de Nederlandse waterbodems. Om deze
reden was het noodzakelijk een archeologisch vooronderzoek plaats te laten vinden waarbij bepaald
wordt of in de te verstoren waterbodems archeologische resten verwacht kunnen worden. Binnen de
nieuwe Monumentenwet wordt geen verschil gemaakt tussen landarcheologie en “natte archeologie”.
Voor de natte archeologie is echter wel een specifieke Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)
opgesteld: de KNA waterbodems. Een bureaustudie is hierbij de eerste stap om te bepalen of het
plangebied een archeologische verwachting heeft.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de KNA waterbodems. Het betreft in het bijzonder de specificaties
LS01wb, LS02wb, LS03wb, LS04wb en LS05wb. Het bureauonderzoek wordt gerapporteerd conform
LS06wb.
In het tweede hoofdstuk zullen het onderzoeksgebied, de aard van de bodemverstoring (LS01wb,
LS02wb) en de vraagstellingen van de studie worden weergegeven. Hoofdstuk 3 vormt de methodische
en theoretische uiteenzetting voor de in dit rapport gehanteerde werkwijze.
Vervolgens worden in vier hoofdstukken de basisgegevens behandeld. Achtereenvolgens komen de
fysische geografie (Hstk.4), archeologie (Hstk.5) en historisch-geografische gegevens (Hstk.6) van het
tracé aan bod. Hoofdstuk 7 staat in het teken van de recente ingrepen op het vaartracé:
riviernormalisaties en baggerwerkzaamheden. In hoofdstuk 8 zullen de basisgegevens uit de voorgaande
vier hoofdstukken aan de hand van de uitgangspunten van hoofdstuk 3 omgezet worden in het
formuleren van een archeologische verwachting. In dit hoofdstuk zullen de in de onderzoeksopzet
geformuleerde onderzoeksvragen worden beantwoord. De bureaustudie sluit af met een hoofdstuk
waarin het voorgaande vertaald wordt naar een advies.
Het bureauonderzoek is uitgevoerd in Mei 2008 door: Wesley van Breda (junior prospector specialist
waterbodems) en Seger van den Brenk (Periplus Archeomare, senior prospector specialist
waterbodems). De eindcontrole is verricht door Wouter Waldus (senior KNA-archeoloog).
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2

Omschrijving van de onderzoeksopdracht
2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zal het plangebied worden afgebakend en bepaald worden in hoeverre de geplande
ingreep consequenties heeft voor de waterbodem. Vervolgens zal de doelstelling van het onderzoek
worden omschreven aan de hand van een aantal vraagstellingen.

2.2

De geplande bodemingreep

Het beheer van de IJssel valt onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. De exacte
uitvoeringsmaatregelen voor het plangebied zijn nog niet bekend. In dit rapport wordt ervan uitgegaan
dat het zomerbed van de IJssel met 1.5 meter verdiept zal worden tussen de kilometerpunten 979 en
1001. Ook de wijze waarop verdiept gaat worden staat nog niet vast. In afbeelding 1 staat het
onderzoeksgebied aangegeven. Als de plannen anders worden dan een verdieping van het zomerbed,
heeft dit consequenties voor het in dit bureauonderzoek uitgebrachte advies.
Uit recente onderzoeken in de Maas, de Vecht en in de Dordtsche Kil is gebleken dat waardevolle
archeologische resten zich aan het oppervlak van de waterbodem kunnen bevinden en dat deze
traceerbij zijn door middel van vooronderzoek.1 Het is daarom van belang om bij deze fase van het
onderzoek aan te geven waar zich mogelijk archeologische resten in de waterbodem bevinden, en wat
de aard, omvang en datering van eventuele archeologische resten zijn.

2.3

De onderzoeksopdracht

In algemene zin is de doelstelling van het onderzoek het op basis van een KNA conform
bureauonderzoek bepalen van de archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied, voorafgaand
aan de geplande verdiepingswerkzaamheden. Op basis van de bevindingen van het onderzoek zullen
aanbevelingen worden gedaan voor het vervolgtraject. Daarnaast is een aantal onderzoeksvragen
opgesteld die het onderzoek inhoudelijk richting geven. Hierbij is gebruik gemaakt van de conceptversie
van het hoofdstuk Maritieme Archeologie van de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) in
concept.2
De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld voor het plangebied:
-

1

2

In welke mate is menselijk handelen in het verleden terug te vinden in de natte bodemcontext?
Is deze verwachting nader te specificeren naar aard en periode?
Wat is de tijdsbreedte waarin archeologische resten aangetroffen kunnen worden per vaartraject?
Welke mogelijkheden en beperkingen heeft het bureauonderzoek voor het opsporen van de natte of
maritieme aandachtsgebieden?
Hoe kunnen de uitkomsten van het onderhavige onderzoek in de praktijk worden getoetst tijdens een
veldonderzoek en/of archeologische begeleiding?

Van Den Brenk en Otte 2005, Van den Brenk, van Mierlo en Waldus 2007, Waldus, van den Brenk en van Mierlo 2006 (Maaswerken,
Vecht en Dordtsche Kil).
Bron: conceptversie 2004 NOaA maritieme archeologie.
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3

Begrippen, uitgangspunten en bronnen
3.1

Inleiding

Het bureauonderzoek van de natte archeologie verschilt in een aantal opzichten sterk van dat van de
landarcheologie. Daar komt bij dat bureauonderzoeken voor waterbodems in Nederland tot op heden
relatief weinig zijn uitgevoerd. Het is daarom van belang, ook voor toekomstig onderzoek, expliciet in te
gaan op de theoretische basis van een dergelijk bureauonderzoek. Hieronder zullen achtereenvolgens de
gehanteerde begrippen, daarna de uitgangspunten bij het formuleren van een archeologische
verwachting en ten slotte de uitgangspunten bij de interpretatie van de beschikbare bronnen worden
behandeld.

3.2

Begrippen

3.2.1
Maritiem cultuurlandschap
In de NOaA wordt maritieme archeologie gedefinieerd als zowel een thema in de archeologische
wetenschapsbeoefening als een specialisme met een zekere eigenheid. De maritieme archeologie omvat
niet alleen de archeologische resten boven en onder water, maar ook alle aspecten die te maken hebben
met de maritieme infrastructuur. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen om voorwerpen, scheepsresten en
scheepshellingen, maar ook om sluizen, bruggen en dammen.
Daarnaast wordt ook gesproken van een maritiem cultuurlandschap, waaraan een specifieke betekenis
wordt toegekend bij de interpretatie van maritieme samenlevingen uit het verleden. Zoals het bij de
landarcheologie gebruikelijk is een analyse te maken van het bewoonbare areaal, is het in de maritieme
archeologie van belang het bevaarbare areaal vast te stellen. Zeker in de context van de binnenvaart is
het begrip maritiem cultuurlandschap van belang.3 Het omvat het gehele netwerk van vaarwegen, zowel
oude als nieuwe, met havens (langs de kust) en gerelateerde constructies en overblijfselen van
menselijke activiteiten, zowel onder als boven water. Het is een weerspiegeling van de gehele range aan
maritieme activiteiten; niet alleen de scheepvaart, maar alle daarmee samenhangende industrieën en
ambachten. Westerdahl onderscheidt het economische landschap (visserij, zoutproductie), het
hulpbronnen landschap (bossen, scheepswerven, smederijen), het transport landschap (boeien,
vuurtorens, vuren, kanalen, overslagpunten, havens), machtslandschap (fortificaties, versperringen), het
cognitieve landschap (plaatsnamen, gedocumenteerde ervaringen van mensen), het recreatieve
landschap (vrije tijd) en het rituele landschap.
3.2.2
Vaargebieden
Verder besteedt Westerdahl aandacht aan de zogenaamde transportzone of vaarzone.4 In een dergelijke
zone waren schepen van een bepaald type in gebruik. Ze waren wat betreft hun ontwerp, grootte en
vaareigenschappen aangepast aan de zone. Het is te verwachten dat schepen gedurende hun hele
levensduur binnen deze vaarzone hebben gefunctioneerd en ook daarbinnen eventueel in
archeologische context zijn geraakt. Voor de in deze studie onderzochte vaargebieden betekent dit dat
restanten van schepen die aangetroffen kunnen worden, bepaalde algemene kenmerken zullen hebben.
Deze zijn uitvoerig omschreven door Schutten en vallen onder de zogenaamde Zuid-Hollandse.5 Binnen
deze bouworde vallen verschillende scheepstypen die regelmatig voorkwamen in Noord-Overijssel. Het
betreft vooral kleine punter-achtige vaartuigen, pramen en aken. Wat betreft het laatste type gaat het om
langwerpige schepen met een plat vlak, knikspanten en een heve. In sommige gevallen hadden deze
schepen stevens, zoals bij de IJsselaak (afb. 2).
De relatie tussen vaargebied en bouworde kan nog verder worden onderverdeeld. Binnen de bouworden
wordt door Schutten namelijk een onderverdeling gemaakt in kleine beroepsvaartuigen, vrachtvaartuigen
en vissersschepen. Het is in dit verband van belang te omschrijven welke economische activiteiten plaats
vonden in de onderzochte vaartrajecten. Wat betreft de hier onderzochte vaargebieden zal het
zwaartepunt gelegen hebben op kleine beroepsvaartuigen en vrachtvaartuigen. Binnen de eerste groep
kunnen beurtschepen, diverse werkschepen en veerponten worden onderscheiden. De tweede groep zal
bestaan hebben uit schepen voor klein transport van vee, veen, landbouwproducten en groot transport
van grondstoffen, industriële producten en bouwmaterialen.

3
4
5

Westerdahl 1989.
Westerdahl 1994.
Schutten 2004.
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Afb. 2. Voorbeeld van een schip van de Zuid-Hollandse bouworde met een heve en stevens: IJsselaak
(uit: Schutten 2004, 401).

3.2.3
Archeologie van de waterbodem
Binnen de archeologie wordt een onderscheid gemaakt tussen natte en droge archeologie.6 In essentie
geeft deze scheiding alleen aan in welke context de archeologie wordt aangetroffen. Het begrip maritiem
cultuurlandschap heeft immers duidelijk gemaakt dat er geen grens tussen de twee disciplines bestaat
op basis van inhoudelijke argumenten.
Het onderscheid tussen droog en nat is vooral van belang voor de toepassing van methoden en
technieken en voor wettelijke kaders.7 Voor de natte archeologie gelden dezelfde stappen in de cyclus
van de archeologische monumentenzorg (AMZ) als bij archeologie op het land. In wezen ligt de
scheiding tussen natte en droge archeologie op de grens waar de mogelijkheden van de methoden en
technieken die op land gebruikelijk zijn ophouden, met dien verstande dat het artefact schip een
specialistische behandeling behoeft, onafhankelijk van de ligging onder of boven water. Om deze
redenen is het begrip waterbodem geïntroduceerd in de nieuwe KNA.
Onderzoek in het kader van een geplande bodemverstoring begint, net als op het land, met een
bureauonderzoek op basis waarvan een verwachtingsmodel wordt opgesteld (afbeelding 3). Dan volgt
het inventariserend veldonderzoek om dit model te toetsen. Het vervolgonderzoek bestaat over het
algemeen uit het verrichten van een survey met sonar en/of multibeam. Deze fase wordt de opwaterfase
van het inventariserende veldonderzoek genoemd.

6
7

Maarleveld en Van Ginkel 1990; Stassen 2005, 79.
De waterwegen in Nederland worden over het algemeen beheerd door de Provincies en de Rijksoverheid. Voor de door
Rijkswaterstaat beheerde wateren bestaat een convenant tussen het RACM en RWS waarin het beheer van de archeologie is
opgenomen. Voor de provinciale wateren geldt de nieuwe Monumentenwet.
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BUREAUONDERZOEK
Gespecificeerde verwachting

INVENTARISEREND
VELDONDERZOEK (IVO)

IVO-ONDERWATER
IVO-OPWATER

FASE 1 VERKENNEN
FASE 2 WAARDEREN

WAARDERING

SELECTIEBESLUIT
Door bevoegde overheid

EINDE ARCHEOLOGISCH
ONDERZOEK

OPGRAVEN
ARCHEOLOGISCHE
BEGELEIDING

FYSIEK BESCHERMEN

Afb. 3. Protocol KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) Waterbodems versie 3.0.
Wanneer uit dit onderzoek objecten of structuren naar voren komen die mogelijk archeologisch van aard
zijn, is het noodzakelijk een inventariserend veldonderzoek onderwaterfase uit te voeren. Deze fase
bestaat uit het verrichten van een duikinspectie door middel van duikers. Zodra sprake is van een
archeologische vindplaats zal net als op het land een waardering plaats moeten vinden, op basis
waarvan een selectieadvies wordt gegeven. Het uiteindelijke selectiebesluit kan zijn fysiek beschermen,
opgraven of vrijgeven, waarbij in overeenstemming met de principes van het verdrag van Malta behoud
in situ de voorkeur heeft.
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Binnen de stappen die omschreven zijn in de KNA waterbodems wordt gebruik gemaakt van een aantal
specialismen, die verankerd zijn in de omschrijving van de actoren. Zo wordt onderscheid gemaakt
tussen een KNA archeoloog met specialisatie waterbodems, een prospector met specialisatie
waterbodems, een scheepsarcheoloog of een specialist scheepsarcheologie, een inspectieduiker en een
onderwaterarcheoloog. Afhankelijk van de fase van de AMZ-cyclus, de aard van het project en de aard
van de vindplaats hebben de actoren een rol in de zogenaamde kritische stappen. Hierbij moet gedacht
worden aan beslissingen over de toepassing van een bepaalde methode, het afronden van een
onderzoeksfase of een uitspraak over de waardering van een bepaalde vindplaats.

3.3

Uitgangspunten: archeologische verwachting

Bij de landarcheologie bestaat over het algemeen een betekenisvolle relatie tussen de aangetroffen
voorwerpen of complexen en de fysisch geografische context. Met een betekenisvolle relatie wordt
bedoeld dat nederzettingssporen zich niet toevallig in bepaalde afzettingen en op bepaalde plaatsen in
het landschap bevinden. De plaatsen van de voormalige bewoning in het landschap zijn bepaald door
fysieke milieuomstandigheden en menselijke keuzes. Dit maakt het goed mogelijk een archeologische
verwachting te bepalen op basis van een landschappelijke reconstructie. Bij de archeologie van de
waterbodem is dit complexer. Om dit duidelijk te maken is een onderscheid gemaakt tussen
verschillende categorieën vondsten.
Categorieën:
Tabel 3: Archeologie van de waterbodem, ingedeeld naar categorieën.
Categorie 1.
Categorie 2.
Categorie 3.
Categorie 4.
Categorie 5.

Vondsten gerelateerd aan scheepvaart: wrakken, ankers, boeien, inventaris,
persoonlijke eigendommen en lading.
Depositievondsten in de meest ruime zin van het woord: van nederzettingsafval
tot rituele deposities.
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.
Overstroomde nederzettingen / bewoningskernen

Bij categorie 1 wordt de relatie tussen een scheepswrak en de rivierbedding alleen bepaald door het
moment in tijd en ruimte dat het schip is vergaan.8 Vindplaatsen van scheepswrakken zijn om deze reden
nauwelijks te voorspellen. Een schip vervult per definitie een dynamische rol: is onderweg van A naar B.
De plaats van vergaan ligt ergens in het tracé tussen A en B. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat een
schip is vergaan, is de kans op een wrak in de hele vaarroute aanwezig en overal in principe even groot.
Een andere situatie is dat een schip wordt weggezet (verlaten langs een oever), waar het vervolgens
langzaam vergaat en zinkt. Een dergelijke depositie is enerzijds eerder te verwachten in de buurt van een
nederzetting en anderzijds eerder in een neven- dan in een hoofdvaarwater.
Bij categorie 2 kan een relatie worden verondersteld tussen nederzettingen of bewoningskernen en
vondsten in de waterbodem. Het deponeren van materialen in riviercontext kan ook in een rituele context
worden beschouwd, zoals bepaalde vondsten die gedaan zijn in de Maas.9 De relatie tussen
bewoningsactiviteit en losse vondsten kan echter niet of nauwelijks getoetst worden door middel van
prospectief onderzoek.
Categorie 3 kan in veel gevallen gekoppeld worden aan een archeologische context op het droge en is
daarom in zekere mate voorspelbaar. Zo kan verwacht worden dat op bepaalde plaatsen in de rivier een
brug heeft gestaan. De laat Romeinse brug bij Cuijk kan direct in verband worden gebracht met het
wegennet bij het castellum.10 Hetzelfde geldt voor de verschillende fases van de Romeinse brug bij
Maastricht.11 Ook kan een relatie worden gelegd tussen bewoningskernen en het aanleggen van kades,
aanplempingen en oeverbeschoeiingen. In een aantal gevallen werden afgedankte schepen gebruikt
voor deze ingrepen.12 In deze situaties kan nauwkeurige kennis over de omvang van nederzettingen en
landinrichting op het droge een idee geven van wat onder water verwacht kan worden.

8

Meestal worden schepen, zoals hierboven uiteen is gezet, in hun voormalige vaar- en werkomgeving aangetroffen.
Ter Schegget 1999.
10
Goudswaard e.a. 2001.
11
Vos 2004.
12
Vlierman 1996.
9
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De vierde categorie ligt in het verlengde van categorie 3. Het belangrijkste verschil is dat veel van de
activiteiten die langs de oevers plaatsvonden nauwelijks resten achterlaten in het bodemarchief. Daar
waar bij categorie 3 sprake is van intentionele en structurele ingrepen met het oog op de lange termijn,
speelt bij categorie 4 toeval een belangrijke rol. De kans op dergelijke vondsten in primaire context is
klein, aangezien ze niet met het oog op een verblijf op lange termijn in de rivier werden achtergelaten.
Fuiken werden geleegd en verplaatst, bakken voor vlasroten werden afgezonken en laten weer
opgehaald. Er moet om in archeologische context te geraken sprake zijn van achterlaten en vervolgens
van gunstige conserveringsomstandigheden door bijvoorbeeld afdekking met sediment. Deze situatie is
bijvoorbeeld bekend bij de prehistorische visweren en fuiken die zijn aangetroffen bij Emmeloord.13
Categorie 5 is ter volledigheid toegevoegd aan de lijst. Als gevolg van overstromingen onder invloed van
zeespiegelstijging of een andere oorzaak, kunnen complete nederzettingen zijn overspoeld. Deze
categorie lijkt in het kader van dit bureauonderzoek niet relevant en zal daarom niet verder worden
uitgewerkt.
Bij alle categorieën geldt dat er gewerkt moet worden met ruime marges om een uitspraak te doen over
een archeologische verwachting. Ook bij het opstellen van de Indicatieve Kaart voor Archeologische
Verwachtingen (IKAW) zijn deze problemen onderkend.14 Wat betreft de archeologische verwachting van
de rivieren doet de IKAW geen uitspraak. Naar aanleiding van de bovenstaande categorisering en de
toepassing van de begrippen van Westerdahl zijn echter wel voorzichtige uitspraken mogelijk.

3.4

Bronnen

De bronnen die in de bureaustudie zijn gebruikt worden onderverdeeld in drie delen. Het eerste deel
betreft een studie naar het ontstaan en de landschappelijke veranderingen van de rivierloop (Hoofdstuk
4). In dit deel zal bepaald worden hoe de IJssel zich door de tijd heen heeft ontwikkeld en welke
processen daaraan ten grondslag liggen. Het is van belang om de vaarweg goed te dateren, omdat dit
gevolgen heeft voor de te verwachten archeologische resten. De beschikbare geologische en
geomorfologische kaarten, boorgegevens en de resultaten van recent onderzoek worden ingezet om de
vaartrajecten te reconstrueren. Hiertoe worden in dit bureauonderzoek twee ijkpunten in de tijd
gepresenteerd:
1. De Vroege Middeleeuwen: de vroegste periode waarin met zekerheid gesteld kan worden dat er
sprake is van een bevaarbare rivier en waarin pre-stedelijke handelscentra georiënteerd waren op
transport via deze rivier.
2. De Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd: de ontwikkeling van de Hanzesteden Kampen en Zwolle,
wanneer de IJssel en de voormalige Zuiderzee een grote rol speelden in het transport van goederen.
Het tweede deel in hoofdstuk 5 omvat een studie naar de beschikbare gegevens uit Archis II en de
relevante archeologische literatuur. Ook is gebruik gemaakt van nog niet gepubliceerde
opgravingsgegevens. Aan bepaalde typen monumenten en waarnemingen kunnen interpretaties worden
opgehangen. Sommige nederzettingen of structuren hebben een duidelijke relatie met de rivier en om
deze reden zijn hier vondsten van verschillende categorieën te verwachten. Waar mogelijk zal hier nader
op in worden gegaan.
Het derde deel in hoofdstuk 6 gaat in op de historische geografie, voornamelijk aan de hand van de
Bonnekaarten. Op deze kaarten staan verschillende aan het water gerelateerde waterstaatkundige
objecten aangegeven, zoals gemalen, watermolens en veerponten. Deze locaties zijn alle
geïnventariseerd en zullen meegnomen worden als puntlocaties op de advieskaart. De achterliggende
gedachte is namelijk dat deze locaties oudere voorgangers hebben gehad waarvan de restanten zich in
de waterbodem kunnen bevinden.

13
14

Bulten e.a. 2002.
Deeben e.a. 2002.
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4

Landschappelijke ontwikkeling van het vaartraject
Door W. van Zijverden

4.1

Inleiding

Het onderzoek naar de landschapsgenese en bewoningsgeschiedenis van het IJsseldal is als gevolg van
voorgenomen ingrepen in het kader van “Ruimte voor de Rivier” in een stroomversnelling terecht
gekomen. Recent gepubliceerd onderzoek en eerste onderzoeksresultaten van zowel
landschapsgenetisch onderzoek als archeologisch onderzoek wijzen op een andere genese en exploitatie
dan tot voor kort werd aangenomen. Voor het schrijven van deze paragraaf is gebruik gemaakt van het
recent verschenen proefschrift van Freek Busschers15, de voorlopige resultaten van het onderzoek van de
vakgroep Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht16, de studie van de Midden-IJssel van Jansen17,
de inventarisatie in het gebied ten oosten van de Boven-IJssel van Willemse en de voorlopige
opgravingsresultaten van de vindplaatsen Knooppunt Hattemerbroek, Hattemerbroek-Zuid,
Hattemerbroek-Noord, De Enk, De Slaper Sallanddijk en Drontermeer.

4.2

Landschapsgenese IJsseldal

Het IJsseldal is van oorsprong gevormd als stroomdal van de Rijn. Tijdens de Saale glaciatie heeft zich in
het dal een diep tongbekken gevormd. Later is hierin een diep meer ontstaan. Dit meer is grotendeels
opgevuld door het Rijnsysteem. Rond 30.000 BP verlaat de Rijn het huidige IJsseldal voor een loop via het
huidige Rijn-Maasdal. Vanaf dit moment fungeerde het IJsseldal als lokale afvoer. Gedurende het
Weichselien, de laatste ijstijd, werden in het dal fluvioglaciale afzettingen gevormd door lokale beken en
riviertjes. Aan het eind van het Weichselien wordt op deze afzettingen een pakket dekzand gevormd.
Binnen dit pakket kan een onderscheid worden gemaakt in een ouder en een jonger pakket dekzand. Op
de overgang van deze dekzandafzettingen komen plaatselijk (gedeeltelijk) intacte bodemniveaus voor.
Soms kan een veenpakket worden onderscheiden, echter regelmatig wordt de scheiding gevormd door
een pakket fluvioglaciale afzettingen. De top van het oudere pakket dekzand is dan geërodeerd. Binnen
beide pakketten dekzand komen deflatievlakken en overstoven zwak ontwikkelde bodemprofielen voor.
Op basis van onderzoek in de midden- en benedenloop van het IJsseldal is vast komen te staan dat op
de overgang naar het Holoceen de IJssel een lokaal functionerend beekdal vormde. Opmerkelijk is dat in
de benedenloop van de IJssel verschillende meanderbogen (oxbow lakes) voorkomen die wat betreft
morfologie diepte en datering vergelijkbaar zijn met die van de Overijsselse Vecht. Mogelijk heeft de
beneden-IJssel in het Vroeg-Holoceen gefungeerd als Vechtloop.
Op basis van 14C-onderzoek is vast komen te staan dat de benedenloop van de IJssel op zijn vroegst
vanaf de 9e eeuw AD Rijnwater heeft afgevoerd. Archeologische vondsten daterend uit deze periode in
de top van het geoxideerde veen ondersteunen deze datering. Hoewel op dit moment harde dateringen
ontbreken voor de Midden-IJssel wordt voor dit deel van de IJssel eenzelfde datering verwacht op basis
van pollenonderzoek en archeologische waarnemingen.
De dateringen van eerste sedimentatie van de IJssel in de Late IJzertijd/Romeinse Tijd zoals
weergegeven in publicaties zoals die van Berendsen & Stouthamer18 hebben betrekking op de BovenIJssel. Cohen & Hoek verklaren deze discrepantie in datering met een elegant model. Ter hoogte van
Zutphen, waar de Berkel uitmondt in de IJssel, bevindt zich een vernauwing in het IJsseldal. Cohen &
Hoek stellen dat op deze locatie sprake is geweest van een drempel. In het zuidelijk deel zouden de
vanaf het Laat Glaciaal de Oude IJssel, de Groote Beek en enkele noordelijker gelegen beken tot aan de
Berkel bij hoogwater als overloopgeulen van de Rijn gefunctioneerd kunnen hebben. Deze
veronderstelling sluit zeer goed aan bij het archeologisch verspreidingsbeeld zoals dat voor dit gebied is
vastgesteld door Willemse. Pas in de Vroege Middeleeuwen zou een definitieve doorbraak bij Zutphen
hebben plaatsgevonden waardoor de Midden-IJssel en Beneden- IJssel weer met de Rijn verbonden zijn
geweest.
De eerste bronnen van problemen met verlanding van de IJssel dateren al uit de Late Middeleeuwen. Op
basis van een onderzoek bij Olst is vastgesteld dat dit probleem in ieder geval tussen 1451 en 1636 cal
AD actueel was. In het kader van een archeologische begeleiding van de werkzaamheden ten behoeve
van de Hanzelijn worden nog enkele dateringen verwacht die deze datering zullen aanscherpen.

15

Busschers 2008.
Cohen & Hoek , deze gegevens zijn nog niet gepubliceerd.
Jansen in druk.
18
Berendsen & Stouthamer 2001.
16
17
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Het is tot op dit moment niet zeker wanneer de delta bij Kampen zich precies heeft gevormd. Toenemend
sedimentafvoer bij een afnemend debiet leidt over het algemeen tot deltavorming. Vermoedelijk is dit
proces gedurende de late-Middeleeuwen op gang gekomen, waarbij de toename van de zeeinvloed in de
IJsselmonding leidde tot afname van het debiet. Dankzij scheepsarcheologisch onderzoek kan de
definitieve verzilting van het Almere en daarmee het ontstaan van de Zuiderzee worden gedateerd kort
na 1610.19 De toenemende zeeinvloed alsmede de toenemende aanvoer van sediment via de IJssel heeft
geleid tot de verzanding van de IJsselloop en -monding.
Aan het begin van de 17e eeuw is de IJssel vrijwel onbevaarbaar, door de ondiepte van het vaarwater. Dit
proces van verzanding was gedurende de laat 15e en 16e eeuw al in gang gezet. Tot aan de
riviernormalistaies van de 19e eeuw bleef de IJssel een zeer ondiep, en dus onbevaarbare rivier. In 1694
was de IJssel, bij de splitsing met de Rijn compleet verzand. Er was dus in deze periode geen
wateraanvoer vanaf de Rijn.20
Verder is het onbekend in welke periode de zeedijken zoals de voorlopers van de Sallanddijk zijn
opgeworpen. In het kader van de aanleg van de Hanzelijn worden binnenkort enkele dateringen die
hierover uitsluitsel geven verwacht. In het buitengebied van Kampen zijn tot op heden zeer weinig
opgravingen gedaan. De schaarse gegevens wijzen op een ontginning van het gebied vanaf de 9e-10e
eeuw AD. Bewoning in het gebied vond plaats op terpen en hoge dekzandkoppen.
Over de samenstelling van de waterbodem van de IJssel zijn geen gegevens beschikbaar. De
beschikbare boorgegevens (afb. 4), gecombineerd met AHN gegevens en dieptegegevens van de
IJsselbodem maken het mogelijk een schematische doorsnede te maken van de rivier (afb. 5).

Afb. 4. Overzicht grondboringen en locatie profiel (zie bijlage 2 voor boorbeschrijvingen).

19

Reinders 1986, 28-29: het gaat om de opgraving van visserschip O99, waar de vroegste mariene afzettingen zich stratigrafisch direct
op het in 1610 gedateerde scheepswrak bevinden.
Van der Heide 1965, 309-322.

20
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Afb. 5. Profielreconstructie van noord naar zuid.

4.3

Reconstructie van de loop van de Beneden-IJssel in het verleden

De huidige loop van de IJssel is voor een gedeelte artificieel. Met name historisch kaartmateriaal, maar
ook het AHN, laat duidelijk zien dat de IJssel in het verleden een veel bochtiger karakter heeft gehad in
vergelijking met de huidige loop. Daarnaast is de meandergordel, de zone waarbinnen de
beddingafzettingen voorkomen, plaatselijk bijzonder smal.
Op basis van de landschappelijke analyses die zijn uitgevoerd in de regio is gebleken dat de BenedenIJssel als vaarweg een middeleeuwse oorsprong heeft. Het is daarom in het kader van dit onderzoek van
belang om de loop van de rivier in deze periode zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Daartoe
staan verschillende bronnen ter beschikking: het AHN, de zanddieptekaart en de tot nu toe gemaakte
landschappelijke reconstructies. Wat betreft de zanddieptekaart is de versie voor de Beneden- IJssel ten
tijde van het schrijven van dit rapport nog niet gepubliceerd.
Een AHN analyse, waarbij de huidige loop wordt geprojecteerd op de gedetailleerde hoogtegegevens
maakt duidelijk dat een aantal inmiddels verlandde vaargeulen in de IJsseldelta nog in het landschap te
zien zijn (afb. 7). Deze zijn in de loop der eeuwen afwisselend gebruikt om vanaf de IJssel de Zuiderzee
op te varen. Van oude kaarten en historische bronnen weten we hoe deze heten. Ook is op een plek een
oude bedding in het landschap te zien. In combinatie met de historische kaarten en bronnen is een beeld
te reconstrueren van de middeleeuwse IJssel.
Vanaf de 9de eeuw na Chr. ontwikkelt de IJssel zich tot een rivier zoals wij het vandaag kennen, namelijk
een vanuit de Rijn aftakkende, watervoerende vaarweg. Rond 1200 ontstaat er in de benedenloop van de
rivier, bij Kampen, een nederzetting die zich snel zal ontwikkelen tot de belangrijkste handelsstad van de
lage landen in de 14e eeuw. Kampen ligt aan de monding van de IJssel, waar zich vanaf ca. 1200 een
delta vormt door sediment dat wordt aangevoerd door de rivier. Een aantal geulen geven in de loop der
tijd toegang tot het IJsselmeer, In de bloeiperiode van de stad is dit voornamelijk het Zuiderdiep (of de
Reve). Nadat deze is afgedamd, om de stroomkracht van het water te behouden, zijn ook het
Noorderdiep, het Ganzediep en het Rechterdiep gebruikt om op de Zuiderzee te komen. Vanaf de 15e
eeuw begint de IJssel dicht te slibben door de toenemende aanvoer van sediment, zelfs zoveel dat de
IJssel geheel wordt afgesloten van de Rijn, en geen water meer vanuit dit laatste voert. Bij de mondingen
van de IJssel worden aan het einde van de 16e en begin van de 17e eeuw tevergeefs diverse pogingen
ondernomen om de vaargeulen diep te houden. Men heeft in 1666 een aantal oude pramen afgezonken
bij het Rechterdiep om te trachten de geul uit te doen scheuren.21

21

Van de Heide 1965, 320.
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Afb. 6. De Loop van de beneden IJssel zoals afgebeeld op een militaire kaart uitgebracht in 1783.

Aan de hand van de kaart die in 1783 is uitgebracht is een reconstructie van de loop van de BenedenIJssel in die periode gemaakt (afb. 7). Deze kaart is de vroegste betrouwbare kaart die op aan huidige
topografie gekoppeld kan worden. Hieruit is op te maken dat de loop van de IJssel sinds die tijd
nauwelijks is veranderd, ook na de normalisatie. Aangezien de IJssel vanaf de Nieuwe Tijd in
toenemende mate dichtslibde in plaats van zijn koers verleggen, kan men stellen dat de loop van de
Beneden- IJssel, zoals aangegeven op deze kaart, ook die van de Late Middeleeuwen moet zijn. De
vondst van funderingsresten van rond het jaar 1000 (zie 5.3.5) in de meander bij Zalk versterkt deze
conclusie, en pleit ook voor een weinig veranderde rivierloop sinds het einde van de Vroege
Middeleeuwen. Analyse van de AHN beelden versterken deze conclusie eveneens. De IJsseldelta, vanaf
Kampen, heeft zich vanaf de 13e eeuw steeds verder ontwikkeld en uitgebreid, waarbij de vaarroute vanaf
de Zuiderzee naar de haven van de stad in de loop der tijd veranderde. De huidige uitmonding van de
IJssel, bij ketelhaven is van recente aard en heeft weinig historische betekenis. Dit geldt voor het punt
vanaf grofweg km. punt 1001.
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Afb. 7. Verschillende IJssellopen geprojecteerd op het AHN.

Naar aanleiding van deze kaarten kan geconcludeerd worden dat de loop van de Beneden- IJssel, tot
aan de stad Kampen, nauwelijks is veranderd sinds de 9de eeuw, wanneer er voor het eerst sprake is van
een goed bevaarbare rivier.
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5

Archeologische gegevens
5.1

Inleiding

In hoofdstuk 3 is kort ingegaan op de bronnen die voor deze studie gebruikt zijn. In dit hoofdstuk zal
eerst nader ingegaan worden op de werkwijze en de bronnen. Vervolgens komen de resultaten van het
onderzoek per vaartraject aan bod.

5.2

Bronnen en werkwijze

In deze paragraaf zal specifieker omschreven worden welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en welke
bronnen zijn gebruikt. Het onderzoek bestond uit het bestuderen van de gegevens uit Archis II22, de
IKAW23 en archeologische literatuur . Wat betreft de gegevens van Archis II zijn binnen een straal van 500
m aan weerskanten van de oevers van de verschillende vaarwegen de volgende gegevens
geadministreerd:
Tabel 4: overzicht relevante gegevens uit Archis II.
Archeologische categorieën uit Archis II
AMK terreinen zeer hoog, beschermd
AMK terreinen zeer hoge waarde
AMK terreinen hoge waarde
Relevante Waarnemingsnummers

Aantal
1
62
2
7

5.2.1
AMK terreinen in Archis
Binnen een straal van 1000 m aan weerskanten van de vaarwegen zijn alle AMK24 terreinen bekeken en
beschreven. Hun relatie met de huidige vaarwegen is ook kort toegelicht. Daarnaast is een
archeologische verwachting voor de nabijgelegen vaarweg geformuleerd, op basis van de aard van het
terrein. Bij een aantal monumenten kan immers een relatie met of een oriëntatie op de vaarweg worden
verondersteld.
5.2.2
Waarnemingen in Archis
Binnen een straal van 500 aan weerskanten van de oevers van vaarweg zijn in totaal 171 waarnemingen
vermeld in Archis. Een aantal van deze waarnemingen valt onder hetzelfde nummer. Omdat deze
hoeveelheid waarnemingen te groot is om te beschrijven, is besloten een selectie te maken van
waarnemingen die specifiek te maken hebben met scheepsvaart en/of waterhuishouding (binnen 500 m
aan weerskanten van de oever). Er zijn 3 waarnemingen die aan deze criteria voldoen. De waarnemingen
die scheepsvaart en/of waterhuishouding gerelateerd zijn beslaan ca 2 % van alle waarnemingen in het
genoemde plangebied. Ook is er gekeken naar waarnemingen die dicht bij de vaarweg zijn aangetroffen,
en die wellicht extra informatie opleveren voor de archeologische verwachting van de vaarweg. Hieraan
voldoen 5 waarnemingen
De archeologische kenmerken die in het onderstaande worden toegelicht zijn de gegevens die in Archis
II beschikbaar zijn voor het plangebied. Het merendeel van archeologische meldingen in Nederland is in
deze database opgenomen. Degene die van belang zijn voor de vaarwegen zijn toegelicht met bestaande
publicaties, waar deze voorhanden zijn.
De IKAW geeft op grote schaal de verschillende landschapstypen weer, en koppelt deze aan de
verwachting van archeologische resten uit verschillende perioden. Voor de rivierloop zelf is er geen
waarde aangegeven. Voor de gehele noordoever is een lage archeologische verwachting aangegeven.
Voor de zuidoever is een lage, en op sommige plekken een middelhoge waarde aangegeven. Aangezien
de graafwerkzaamheden uitsluitend in de rivierbedding zelf zullen plaatsvinden, zal de IKAW verder
buiten beschouwing blijven.
Het literatuuronderzoek tenslotte heeft zich aan de ene kant gericht op eventuele nieuwe gegevens. Aan
de andere kant zijn bronnen van belangrijke vindplaatsen langs de vaartrajecten geraadpleegd om een
specifiekere uitspraak te kunnen doen over de archeologische verwachting.
De terreinen en de waarnemingen waarnaar in de tekst wordt verwezen staan aangegeven op de
overzichtskaart (bijlage 1).

22
23
24

Archeologisch informatie systeem, beheerd door de RACM te Amersfoort.
Indicatieve Kaart Archeologische Waarde, ontworpen door de RACM Amersfoort.
Archeologische monumentenkaart.
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5.2.3
Archeologische gegevens van de Beneden- IJssel
Binnen het onderzoeksgebied liggen tweeënzestig monumenten van hoge archeologische waarde en
twee monumenten van archeologische waarde. Één monument is van zeer hoge archeologische waarde,
en tevens ook beschermd.
Tabel 5: overzicht gegevens uit Archis II.
Archeologische gegevens uit Archis II
AMK terreinen zeer hoog waarde, beschermd
AMK terreinen zeer hoge waarde
AMK terreinen hoge waarde
Relevante Waarnemingen ( Scheepsvaart &
Waterhuishouding)
Relevante Waarnemingen (binnen ca. 50 m van vaarweg)

Nummer
1559
4328-4331, 4341-4343, 4366-4371, 4373-4376, 45054507, 4509, 4511-4521, 4536-4539, 4541-4544, 45524531, 4563-4567, 4622, 4623, 4626, 4627, 4731, 13294,
13300
13212, 13963
17935, 31605, 138500
407139, 12929, 12930, 12993, 45706.

5.2.4
Prehistorie
De overgrote meerderheid van de archeologische vondsten die wij kennen in de omgeving van de IJssel
dateren uit de late middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Er zijn echter een aantal uitzonderingen hierop. Bij het
baggeren van de monding van het kanaal tussen de IJssel en het Zwartewater, bij Spoolde, is in de jaren ’50
van de vorige eeuw een unieke vondst gedaan. Het betrof honderden fragmenten bewerkte gewei van
herten en elanden (waarneming 12993). In de directe omgeving zijn ook andere prehistorische vondsten
gedaan tijdens veldkarteringen, daterend uit het Neolithicum en de Bronstijd (waarnemingen 12929
&12930, bijlage 1). Op deze plek was in de genoemde perioden een beek aanwezig. Op de oevers van de
beek hebben in deze perioden menselijke activiteiten plaatsgevonden.25 Aangezien er geen archeologische
opgraving van deze site heeft plaatsgevonden, kan er weinig gezegd worden over de begrenzing, omvang
of precieze datering van deze sporen, maar het betreft wellicht een kleine nederzetting of tijdelijk
jachtkamp. De nabijheid van deze archeologische resten bij de huidige vaargeul, maakt dat er een reële
kans is dat zich in dit deel van de vaargeul nog meer van zulke resten zich bevinden.
5.2.5
Vroege Middeleeuwen
Zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken, is de IJssel vermoedelijk pas vanaf de Vroege Middeleeuwen
een actieve bevaarbare rivier. De bewoning die zich langs de rivier ontwikkelde krijgt pas vorm in deze
periode. Monument 13963 betreft de historische stadskern van Kampen. Door de handel op Holland en
Noorwegen maakte de stad, met name in de periode 1325-1475, een grote economische bloei door. Dit
had de stad voornamelijk te danken aan zijn gunstige ligging aan de IJsselmonding en de Zuiderzee.
Kampen was rond 1440 reeds lid van het Hanzeverbond. In de 14e eeuw was Kampen verreweg de
belangrijkste stad van Nederland, met 12.000 inwoners. Deze positie was te wijten aan de handel en
scheepvaart. Kampen had een vloot die groter was dan alle Hollandse handelssteden tezamen.26 De
e
27
eerste bewoningsresten in Kampen dateren uit het begin van de 11 eeuw. Het lijkt erop dat Kampen
geen vroegmiddeleeuwse voorganger heeft. Gezien haar positie als grote havenstad moet de BenedenIJssel het drukst bevaarde route van de lage landen zijn geweest aan het einde van de Late
Middeleeuwen. Diverse vaarwegen brachten de schepen van de monding in Zuiderzee naar de haven
van Kampen (zie afb. 6 en 7). De IJssel, en vervolgens de Rijn vormde de verbinding met het
Nederlandse en Duitse achterland.
In 1999 heeft RAAP een geofysisch onderzoek uitgevoerd op de plek van de oude buitenhaven van
Kampen. Deze ligt direct aan de oever van de IJssel, ten oosten van de Keizerstraat. Vanaf de late
Middeleeuwen tot 1960 werd deze locatie als haven gebruikt. In 1961 is de haven gedempt. In 2002 is het
gebied echter weer ontgraven om wederom als haven te dienen. Bij het onderzoek van RAAP zijn
aanwijzingen voor een stads- en/of kademuur aangetroffen, alsook een moderne, betonnen beschoeiing.
Het havencomplex staat in Archis bekend als waarneming 138500. Er is een sterke relatie tussen deze
locatie en de vaarweg. Vanaf de late Mideeleeuwen tot halverwege de 20e eeuw was dit de locatie waar
veel scheepsverkeer voorkwam, vooral in de bloeiperiode van de stad. De vaarweg in de omgeving van
de buitenhaven heeft een hoge verwachting wat betreft scheepswrakken.
Voor het hele gebied waar de historische binnenstad van Kampen direct aan het water grenst, geldt dat
er vondsten van categorie 2, 3 en 4 vanaf de 11e eeuw verwacht kunnen worden bij het uitbaggeren van
de rivier.

25
26
27
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5.2.6
Late Middeleeuwen: huisterpen
Het merendeel van de archeologische monumenten, zestig om precies te zijn, betreft huisterpen daterend
uit de late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Alle in tabel 5 genoemde monumenten van hoge archeologische
waarde behoren tot deze categorie, met uitzondering van nummer 4567 en 4731. Negenendertig van deze
huisterpen bevinden zich aan de noord-/oostoever van de IJssel en eenentwintig bevinden zich aan de
zuid-/westoever. De huisterpen, ook wel belten genoemd, hebben over het algemeen een oppervlakte
variërend van 0,3 tot 0,8 ha. en liggen 2-3 meter hoger dan het omringende land. Ze liggen voornamelijk in
de omgeving van Kampen in de IJsseldelta. Vanaf de 15e eeuw, wanneer de eerste huisterpen in de
IJsseldelta bekend zijn, tot de afsluiting van de Zuiderzee in 1932, waren deze verhogingen noodzakelijk
tegen hoogwaterstanden en overstromingen. De dijken waren niet afdoende om het gebied het hele jaar
droog te houden. Op deze huisterpen stonden, en staan nu nog, boerenerven.28
Hun relatie tot de vaarweg is gering, aangezien de activiteiten die op de huisterpen plaatsvonden
voornamelijk op veeteelt was gericht. De enige relatie is dat de omgeving van de huisterpen bij een hoge
waterstand in de vaarweg overstroomden.
5.2.7
Late Middeleeuwen: kastelen en havezaten
Rivieren vormden strategisch gezien goede plekken voor het bouwen van kastelen en ridderhofsteden
vanaf de Middeleeuwen. Daar waren twee belangrijke redenen voor: (1) de aan- en afvoer van water
voor de verdedigingsgracht rondom het kasteel en (2) de controle over de rivier of vaarweg ten behoeve
van het heffen van tol.29 Ook al lag een kasteel enkele honderden meters van de oever, de relatie met de
vaarweg kan redelijk groot zijn geweest. Men kan resten van duikers (voor water aan- en afvoer),
aanlegsteigers en kades verwachten in de oeverzones waar kastelen bekend zijn. Tot op heden zijn
echter weinig tastbare voorbeelden voorhanden. Bij een recente opgraving van een laatmiddeleeuwse
stenen kamer in Alblasserdam is een bakstenen talud aangetroffen aan de oever van de Alblas, daterend
uit ca. 1310.30 Dit vormt een overtuigend bewijs voor op het water gerichte activiteiten vanuit zulke
versterkte nederzettingen in deze periode.
Binnen het onderzoeksgebied liggen twee laatmiddeleeuwse kastelen, ook wel havezaten genoemd. Een
hiervan is een beschermd archeologisch monument van zeer hoge waarde (monumentnummer 1559).
Het betreft de havezate “Buckhorst” dat aan de westoever van de IJssel, iets ten zuiden van Zalk. De
Havezate dateert van vóór 1224 tot 1840. In 1987 is bij archeologisch onderzoek op het kasteelterrein een
Laatmiddeleeuwse gracht deels opgegraven (waarneming 17935).31 Deze gracht is omstreeks 1750
gedempt. Vermoedelijk ontwaterde de gracht in de Gelderse kolk, enkele honderden meters ten zuiden
van het terrein. Deze is nog steeds aanwezig en mondt uit in de IJssel. De gracht van dit kasteel heeft
een geringe relatie tot de vaarweg, gezien de afstand tussen beide. Het is echter wel mogelijk dat er ter
hoogte van het kasteel een aanlegsteiger of kadeversteviging in de IJssel heeft gestaan, ten behoeve van
de controle over de vaarweg. mogelijk zijn er resten hiervan nog aanwezig.
Direct ten zuiden van de Rijksweg A28, aan de westoever van de IJssel ligt archeologisch monument 4567, een
Laatmiddeleeuws kloostercomplex. Er bestaat vermoedelijk geen relatie tussen de vaarweg en dit monument.
5.2.8
Overige archeologische informatie
Waarneming 407139 ligt vlak ten noorden binnenstad Kampen, aan de oever van de IJssel. Het betreft de
resultaten van een archeologische opgraving uitgevoerd door BAAC in 2004. Het onderzoeksgebied is
gelegen in het komgebied van de IJssel. De bodem bestaat hier uit klei en zavel. Het gebied werd
vanwege de ideale ligging nabij stromend water en de voormalige Zuiderzee en natuurlijke
vruchtbaarheid van de bodem bewoond, ondanks het overstromingsrisico. Uit de profielen was af te
lezen dat het gebied daadwerkelijk meerdere malen is overstroomd. Na de overstromingen heeft men de
grond weer in gebruik genomen. De oudste bewoningssporen op het terrein betreffen ophogingen uit de
14de eeuw. Restanten van 15de en 16de eeuwse bebouwing zoals muurwerk, een stookvloer en een
leemvloer zijn te koppelen aan de bebouwing afgebeeld op de 16de eeuwse kaarten. Deze informatie
komt overeen met onze huidige kennis van de stad Kampen.
Bij graafwerkzaamheden bij de kerk van Zalk zijn in 1997 funderingsresten en resten van een vloer
aangetroffen van een vroege fase van de kerk (waarneming 45796). De datering van deze resten moet
rond het jaar 1000 gezocht worden. Naar aanleiding van de AHN analyse die bij dit onderzoek is
gevoegd, kan aangenomen worden dat de meander in de IJssel bij Zalk zich in de loop van de tijd naar
het noorden heeft verplaatst (zie afb. 7). Als dit het geval is, moet de huidige loop van de vaarweg bij
Zalk ongeveer dezelfde zijn als de loop van rond het jaar 1000. Het is dus mogelijk dat er in de huidige
bedding van de IJssel bij Zalk, maar ook over het hele traject, zich resten van vaartuigen daterend uit de
Vroege Middeleeuwen bevinden.
28

Van Marrewijk 1983, Van der Heide 1958.
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5.2.9
Deposities in de mondingen en splitsingen van waterwegen
Bij het uitbaggeren van waterwegen in het verleden zijn talloze archeologische vondsten gedaan. Veel
van deze vondsten zijn niet toevallig in het water terechtgekomen, maar zijn daar ooit met opzet als
‘rituele deposities’ in gekomen (categorie 2). Het betreft veelal indrukwekkende voorwerpen als
militaria32, rijk versierde voorwerpen of munten, maar ook mensen33. Een opvallend verschijnsel is dat
concentraties van zulke vondsten zich bevinden bij de kruising, splitsing of overbrugging van
waterwegen. Dit soort plaatsen werd in het verleden vaak beschouwd als bijzonder of heilig34 en er
werden dan ook offers gebracht. Bij dergelijke locaties in het huidige vaarwegpatroon bestaat een kans
op het aantreffen van losse archeologische vondsten. Voor de benden IJssel geldt dat voor het punt waar
het Ganzediep in de IJssel uitmondt. De kans op het aantreffen van zulke rituele vondsten is laag,
aangezien dit in de Late Middeleeuwen niet meer van toepassing is. Echter, zolang nog niet precies
bekend is hoe de waterhuishouding in dit gebied vóór de 9de eeuw zich tot elkaar verhoudt, kunnen
dergelijke vondsten niet uitgesloten worden.

32
33
34

Van Es 1984 ; Hessing & Brandenburgh 2005, 24-25.
Ter Schegget 1999.
Roymans 1990, 84-90.
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6

Historisch geografische gegevens
6.1

Inleiding

Historische kaarten kunnen aanwijzingen geven over de aanwezigheid van archeologische resten van
categorie 3 en in mindere mate categorie 4. De bestudeerde bronnen zijn echter niet op een dergelijke
schaal dat er daadwerkelijk structuren in de rivier aangewezen kunnen worden. Ook bij deze gegevens
gaat het om indirecte aanwijzingen, die alleen iets zeggen over een verwachting. Bij de bestudering van
de kaarten ligt de nadruk op vier groepen gegevens:
1. Locaties die een relatie hebben met transport over water en die zijn ingericht langs het vaarwater.
Het betreft industriële bouwwerken, fabrieken, scheepswerven en handelsplaatsen.
2. Locaties waar een brug staat of heeft gestaan. Het betreft vaste bruggen (vlak naast de vaarweg, over
slootjes die daarin uitmonden) en beweegbare bruggen (over de vaarweg zelf), maar ook vlonders.
3. Locaties waar zich structuren bevinden of bevonden hebben die te maken hebben met
waterhuishouding. Dit zijn o.a. sluizen, duikers, watermolens en gemalen.
4. Locaties waar een veerpont of voetveer vaart of gevaren heeft tussen twee oevers.
Reeds in de 16e eeuw worden landkaarten, zeekaarten en stadsaanzichten van veel plekken in Nederland
vervaardigd. Deze vroege kaarten geven een globale indruk van ontwikkeling van steden, landschap en
waterwegen door de tijd heen. De eerste, geografisch gezien door ons bruikbare, kaarten worden vanaf
het einde van de 18e eeuw gemaakt. De bronnen die bestudeerd zijn betreffen de historische atlas van
Oost Nederland 1839-1859 en een serie Bonnekaarten Op basis van de Bonnekaart 1865 is een
interpretatie gemaakt, die in bijlage 1 staat weergegeven en die hieronder zal worden toegelicht.

6.2

Resultaten

De resultaten van het historisch geografisch onderzoek zullen in zijn geheel worden besproken. Op basis
van de hierboven genoemde kaarten zijn 23 locaties aangewezen waar resten van de hierboven
genoemde structuren aanwezig kunnen zijn.

Afb. 8: Uitsnede Bonnekaart.

ADC ArcheoProjecten Rapport 1454

Zomerbedverdieping Beneden-IJssel

24

Van de verzamelde gegevens kunnen 6 locaties in de groep industrie geplaatst worden 4 locaties behoren
tot de groep bruggen en 6 locaties vallen in de categorie waterhuishouding. Er zijn 7 locaties waar mogelijk
resten van veerboten aanwezig kunnen zijn.
Voor een aantal van deze structuren geldt dat ze in het huidige landschap en vaarweg (oever) nog actief
aanwezig zijn. Dit zijn voornamelijk molens, bruggen, sluizen en gemalen. Deze staan boven water en zijn
ook nu nog duidelijk te zien. Op zulke locaties moet rekening worden gehouden met eventuele
voorlopers van deze structuren, waarvan nog resten in de vaarweg of de oever kunnen liggen.

6.3

Gegevens over de Tweede Wereldoorlog

De enige gegevens over activiteiten in de Tweede Wereldoorlog die zijn gevonden betreffen foto’s van de
spoorbrug over de IJssel bij Zwolle die in de nacht van 10 op 11 mei 1940 door het Nederlandse leger
opgeblazen om de opmars van het Duitse leger te vertragen, en later tijdens de bevrijding in 1945 door
Duitsers is opgeblazen.

Afb. 9. De spoorbrug over de IJssel, mei 1940.

Afb. 10. De spoorbrug over de IJssel, mei 1945.
Er zijn geen RAF luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog beschikbaar van het plangebied.
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7

Riviernormalisaties en recente baggerwerkzaamheden
7.1

Inleiding

In de tweede helft van de negentiende eeuw hebben in Nederland op grote schaal
vaarwegverbeteringen plaatsgevonden.35 Het gaat om zogenaamde riviernormalisaties, waarbij de
waterhuishouding en infrastructuur van waterwegen werden aangepast aan de behoeften van de
moderne tijd. Door vaargeulen uit te diepen, vaarten te verbreden en kades te versterken zijn aanzienlijke
ingrepen gedaan in de oorspronkelijke waterbodems en oevers, voornamelijk met het doel grotere
vrachtvaart mogelijk te maken. Door de omvang van deze werkzaamheden in beeld te brengen kan
bepaald worden in hoeverre de waterbodem in de loop van de laatste eeuwen is verstoord. Rivierkundige
maatregelen kunnen van invloed zijn geweest op de conservering van eventueel in de oeverzones
aanwezige archeologische lagen. Daarmee kan een uitspraak worden gedaan over de kans op de
aanwezigheid van gave archeologische restanten.

7.2

Vaarweg Beneden-IJssel

In de Beneden-IJssel hebben ook riviernormalisaties plaatsgevonden. De ingrepen in de rivierloop zelf
zijn echter niet zo grootschalig geweest. Aan de hand van de gegevens van een kaart uit 178336 kan men
de loop van de IJssel van vlak voor de riviernormalisatie reconstrueren (afb. 7). Deze verschilt nauwelijks
met de huidige loop. Uit de vergelijking van de rivierkaarten van 1845/1846 (vóór de normalisaties) en
1894 (ná de normalisaties) komen een aantal kleinschalige wijzigingen naar voren. Het meest in het oog
springend is dat de monding van de IJssel bij Kampen is aangepast (afbeelding 11).

Afb. 11: Verandering in de IJsselmonding tijdens de riviernormalisaties (bron: RWS).

Wat verder tijdens deze normalisaties heeft plaatsgevonden was het verdiepen van de vaargeul, het
verstevigen van rivierdijken en het aanleggen van kribben. Door het aanleggen van kribben in
combinatie met het verdiepen van de vaargeul neemt de stroomsnelheid in de rivieren toe en het
sedimenttransport af, waardoor de vaargeul op diepte blijft (afbeelding 12).

35
36

Van der Ven 2003, 347-367.
Versfelt 2003.
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Afb. 12: Voorbeeld van de gevolgen van het aanleggen van kribben in de Beneden IJssel tussen Kampen en
Zwolle (bron: RWS).

In algemene zin heeft het normaliseren van rivieren vooral de oeverzones van rivieren veranderd. Het is
vooral in deze zones dat archeologische resten van alle categorieën te verwachten zijn. Het is de vraag in
hoeverre dit gevolgen heeft voor de verwachting van eventuele archeologische resten. De ervaring leert
dat ook in de genormaliseerde rivieren, zoals de Maas, zich nog steeds waardevolle resten in de
oeverzone van de waterbodem bevinden. Om deze reden is bij de studie naar de gevolgen van de
riviernormalisaties voornamelijk gekeken naar veranderingen in de rivierloop. Indien de rivierloop recent
veranderd zou zijn, zou hier geen archeologische verwachting gelden. Aangezien in de Beneden-IJssel
nauwelijks veranderingen zijn vastgesteld, wordt in deze bureaustudie ervan uitgegaan dat de
archeologische verwachting niet hoeft te worden aangepast naar aanleiding van dit hoofdstuk.

ADC ArcheoProjecten Rapport 1454

Zomerbedverdieping Beneden-IJssel

27

8

Conclusie: de archeologische verwachting van de Beneden- IJssel
Het bureauonderzoek van de loop van de beneden IJssel heeft bestaan uit vier onderwerpen: fysische
geografie, archeologie, historische geografie en informatie over riviernormalisaties. De theoretische basis
van de studie is gevormd door de begrippen maritiem cultuurlandschap, vaargebieden en de archeologie
van de waterbodem. In paragraaf 2.3 zijn de uitgangspunten uitgewerkt voor het opstellen van een
archeologische verwachting. Aan de hand van de drie begrippen, de uitgangspunten en de vier studies is
als volgt antwoord te geven op de onderzoeksvragen die aan het onderzoek ten grondslag liggen:
-

In welke mate is menselijk handelen in het verleden terug te vinden in de natte bodemcontext en is
deze verwachting nader te specificeren naar aard en periode??

Vastgesteld is dat er verschillende categorieën vondsten voor kunnen komen in de waterbodem:
Tabel 6: categorieën vondsten.
Categorie 1.
Categorie 2.
Categorie 3.
Categorie 4.

Vondsten gerelateerd aan scheepvaart: wrakken, ankers, boeien, inventaris,
persoonlijke eigendommen en lading.
Depositievondsten in de meest ruime zin van het woord: van nederzettingsafval
tot rituele deposities.
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.

Voor categorie 1 geldt dat dergelijke vondsten onvoorspelbaar zijn en om deze reden is bevaarbaarheid
in het verleden de enige voorwaarde voor het voorkomen van dergelijke vondsten. In de
beddingafzettingen van de IJssel dient rekening gehouden te worden met het voorkomen van
scheepswrakken. Deze wrakken zullen op zijn vroegst dateren uit de Vroege Middeleeuwen vanaf de 9e
eeuw AD. Gezien de nauwelijks veranderde rivierloop die verondersteld wordt, en de aanzienlijke diepte
waartoe er gebaggerd wordt, is de kans op het aantreffen van scheepsvaart gerelateerde vondsten groot.
Het feit dat de IJssel relatief snel dichtslibde verhoogt de kans dat dit soort vondsten goed afgedekt zijn
en daardoor goed bewaard. De nadruk ligt op scheepsvaart gerelateerde vondsten daterend uit de 13e 16e eeuw, de periode waarin deze regio druk werd bevaren.
Daarnaast zijn bij het inventariseren van alle vaarwegen drie verschillende locaties vastgesteld waar rekening
gehouden moet worden met een verhoogde trefkans op archeologie van alle categorieën. Deze zijn:
- De laatmiddeleeuwse haven bij Kampen
- Splitsingen van rivieren
- Prehistorisch resten bij Spoolde.
Deze drie groepen zijn op de advieskaart aangegeven als aandachtsgebieden (bijlage 1).
- Wat is de tijdsbreedte waarin archeologische resten aangetroffen kunnen worden ?
Er kunnen archeologische resten verwacht worden vanaf het einde van de Vroege Middeleeuwen tot in
de Nieuwe Tijd. Op één locatie, bij Spoolde, kunnen er mogelijkerwijs ook prehistorische in de
rivierbedding aanwezig zijn.
-

Welke mogelijkheden en beperkingen heeft het bureauonderzoek voor het opsporen van de natte of
maritieme aandachtsgebieden?
Tot op heden zijn bureauonderzoeken in het kader van geplande bodemingrepen in rivieren weinig
uitgevoerd. Alle onderzoeken geven tot op heden slechts de basis voor zeer globale uitspraken over een
archeologische verwachting. De indeling in categorieën geeft weliswaar orde aan de gegevens, maar
naar aanleiding van een bureauonderzoek kan alleen in grote lijnen een verwachting worden opgesteld
voor vondsten uit categorie 1, 2 en 4. In het volgende hoofdstuk worden deze aandachtsgebieden nader
uitgelicht en voorzien van een advies.
-

Hoe kunnen de uitkomsten van het onderhavige onderzoek in de praktijk worden getoetst tijdens een
veldonderzoek en/of archeologische begeleiding?
Deze vraag zal in het volgende hoofdstuk worden beantwoord.
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Advies
Het advies wordt bepaald door de geplande bodemingreep, de resultaten van het bureauonderzoek en
de technische mogelijkheden van de in de natte archeologie gebruikelijke prospectiemethoden.
De geplande bodemingreep betreft het verdiepen van het zomerbed met ca 1,5 meter. Het betreft een
forse ingreep, waarbij mogelijk archeologische resten verstoord kunnen worden.
De archeologische verwachting is in het vorige hoofdstuk uiteen gezet. In de praktijk betekent deze
verwachting dat in het hele traject objecten van categorie 1, 2 en 4 kunnen voorkomen vanaf de Vroege
Middeleeuwen, met uitzondering van de tijdens de riviernormalisaties rechtgetrokken stukken. Dit geldt
alleen voor de IJsselmonding. De verwachtingswaarde voor categorie 2 en 3 is lokaal aan te wijzen door
middel van aandachtsgebieden. Ons advies is om het zwaartepunt te leggen op vondsten van categorie 1
en eventuele (rituele) deposities (categorie 2) gerelateerd aan rivierkruisingen, oxbows en prehistorische
nederzettingen. Voor deze zones zijn aandachtsgebieden aangewezen die speciale aandacht verdienen
binnen een vervolgonderzoek (bijlage 1).
Op basis van het voorgaande adviseren we een inventariserend veldonderzoek, opwaterfase. Het gaat om
een onderzoek waarbij de waterbodem door middel van geofysische methoden wordt opgenomen en
waarbij de gegevens worden geïnterpreteerd door een specialist. Deze fase zou als volgt ingevuld
moeten worden (zie ook tabel 7):
De vaarweg zal in zijn geheel opgenomen worden door middel van een side scan sonar en/of multibeam.
Tijdens dit onderzoek zullen alle objecten die op de bodem liggen of die enigszins uit de bodem steken
worden gedetecteerd. Niet alleen archeologische objecten, maar alle baggerobstakels worden hiermee in
beeld gebracht. Indien deze gegevens van voldoende kwaliteit reeds beschikbaar zijn, dienen ze opnieuw
geïnterpreteerd te worden door een prospector en een archeoloog. De aandachtsgebieden vormen
daarbij zones met een verhoogde trefkans.
De prospectiemethoden zoals omschreven bij A en B hebben twee beperkingen. Aan de ene kant zullen
depositievondsten niet met deze methoden opgespoord kunnen worden. Aan de andere kant zullen
volledig afgedekte objecten buiten de aandachtsgebieden onopgemerkt blijven. Ten behoeve van deze
twee groepen is advies C en D opgesteld.
A. Voor de aandachtsgebieden waar depositievondsten of losse vondsten verwacht kunnen worden
volgens categorie 2 adviseren we actieve baggerbegeleiding. Dit betekent dat mogelijkheden
gecreëerd dienen te worden om tijdens het baggerwerk archeologische waarnemingen te doen.
De baggerspecie zal geïnspecteerd worden op vondsten en ook zal de locatie van eventuele
vondsten vastgelegd moeten worden.
B. Voor volledig afgedekte objecten buiten de aandachtsgebieden die tijdens het baggerwerk
aangetroffen kunnen worden adviseren we passieve baggerbegeleiding. Dit komt er in de praktijk
op neer dat de uitvoerder van het baggerwerk geïnstrueerd wordt op het melden van
archeologische vondsten tijdens het werk. In het bestek van het baggerwerk dient een paragraaf
opgenomen te worden waarin dit nader wordt uitgewerkt.
Voor de uitvoering van het inventariserend veldonderzoek adviseren we om in overeenstemming met de
KNA waterbodems een Programma van Eisen te laten opstellen.
Tabel 7. Aandachtsgebieden (zie bijlage 1).
Locatie
1
2
3
4
5
6
7

Aanbeveling
Sonar/ Multibeam opnamen
Sonar/ Multibeam opnamen
Sonar/ Multibeam opnamen
Sonar/ Multibeam opnamen
Sonar/ Multibeam opnamen
Actieve baggerbegeleiding
Sonar/ Multibeam opnamen
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Mogelijke resten veerboot
Haven Kampen/ kruising IJssel-Ganzediep
Mogelijke resten veerboot
Mogelijke resten veerboot
Mogelijke resten veerboot
Prehistorische nederzettingsresten en/of artefacten
Mogelijke resten veerboot/ aanlegplaats fabriek
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Bijlage 2. Boorstaten van boornummers afbeelding 4

Laag
1

Van NAP

510-186-06 - X186300 Y510250 - 04-03-1966
Tot NAP
dikte Lithologie
Omschrijving
40
-40
80
klei
bruingrijs, zwaar

2

-40

-280

240

klei

3

-280

-360

80

klei

4
5
6
Laag
1
2
3
4
5
6
Laag
1

-360
-500
-505
Van NAP
40
-20
-260

bont, grof, met veel grindstenen, mediaan afnemend
naar 200, op ongeveer 4.20m. brokjes rode
baksteen, onderin mediaan afnemend
-500 140 zand
-505
5
veen
zeggeveen
-525
20
zand
pleistoceen, A en B lagen
510-186-07 - X168450 Y 510450 - 03-03-1966
tot NAP
dikte Lithologie
Omschrijving
-20
60
klei
bruingrijs, zwaar
-260 240 zand
bont, mediaan oplopend tot 145
bont, grof, met grindstenen, mediaan afnemend
-445 185 zand
naar 165

schelpenlaag met iets grof en fijn zand en verslagen
-447
2
zand
veen, valvata's en pisidiums
-540
93
veen
zeggeveen, overgaand in broek/zeggeveen
-560
20
zand
pleistoceen, A en C lagen
510-186-08 - X186420 Y510670 02-03-1966
Van NAP
tot NAP
dikte Lithologie
Omschrijving
vermengd met kleilaagjes (Rechterdiep
volgespoten)
20
-30
50
zand
-445
-447
-540

2

-30

-360

330

klei

3

-360

-385

25

klei

4
5
6
Laag
1
2
3
4

5

6
7

bovenin enkele grofzandige laagjes, geulenklei, rose
gekleurde kleilagen
gelaagd met brij veel grofzandige lagen, onderin
ook enkele brokjes geerodeerde, vaste klei,
erosiebrokjes

gelaagd met grofzandige banden, rose gekleurde
kleilaagjes, geulopvulling
gelaagd met fijnzandige laagjes en vrij veel
humeuze bandjes, gelaagdheid van sloef II b+c,
humeus (6%)

-360

gelaagd met vrij veel fijnzandige laagjes (mediaan
37), ook enkele grovere laagjes (mediaan 70), op
grens met veen schelpen (Un
-405
20
klei
-510 105 veen
zeggeveen, overgaand in broek/zeggeveen
-530
20
zand
pleistoceen, A en C lagen
510-186-09 - X186530 Y510880 - 01-03-1966
tot NAP
dikte Lithologie
Omschrijving
-5
45
klei
bruingrijs
-45
40
zand
bont, mediaan afnemend naar 125
-80
35
klei
zwartblauw, gelaagd met grofzandige banden
-360 280 zand
bont, mediaan oplopend tot 145
gelaagd met fijnzandige laagjes en humeuze
laagjes, uiterlijk gelaagdheid van sloef II b+c,
humeus (9%)
-420
60
klei

-420
-445

gelaagd en soms iets gemengd met fijnzandige
laagjes (mediaan 40), op 4.85m. fraaie valvatalaag
(valvata's, pisidiums)
zeggeveen, overgaand in broek/zeggeveen

-385
-405
-510
Van NAP
40
-5
-45
-80

-445
-540
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