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Samenvatting
In opdracht van Rijkswaterstaat Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (RWS PDR) heeft ADC
Maritiem in samenwerking met Baars CIPRO een waarderend onderzoek uitgevoerd van een
scheepswrak in de Beneden IJssel bij Kampen. Het betreft een kogge-achtig wrak met een lengte van 20
meter en een breedte van 8 meter dat naar aanleiding van dit onderzoek de werknaam IJsselkogge heeft
gekregen. Het wrak is in 2011 gevonden tijdens archeologisch vooronderzoek dat in verband met de
voorgenomen zomerpeilverdieping is uitgevoerd.
Het veldwerk is verricht van 15 t/m 31 oktober 2012. In deze periode zijn het wrak en de directe
omgeving ervan in kaart gebracht. Buiten de wraklocatie zijn 14 objecten aangetroffen, waaronder twee
kleinere scheepswrakken en drie constructieonderdelen die zo goed als zeker bij de IJsselkogge horen.
De bij de IJsselkogge aangetroffen wrakken betreffen een aak-achtig vaartuig (minimaal 8 meter lang)
en een punter-achtig vaartuig (13 meter lang).
Door middel van verschillende onderwatertechnieken zijn de wrakken en objecten gedocumenteerd en
onderzocht. Daarnaast zijn sectorscanopnamen en multibeamopnamen van de vindplaats gemaakt.
Aanvullend scheepsarcheologisch onderzoek is verricht aan los aangetroffen scheepsonderdelen, die
gedurende het veldwerk aan boord zijn gehaald. Aan het wrak te relateren vondsten zijn niet
aangetroffen.
Verder heeft divers specialistisch onderzoek plaatsgevonden. Op basis van dendrochronologisch
onderzoek is vastgesteld dat de bouw- en ondergangs- of afzinkdatum van de IJsselkogge tussen 1400
en 1450 n. Chr. ligt. De dendrochronologie ondersteunt een gelijktijdige datering van de aak-achtige en
de IJsselkogge. De punter-achtige kan vooralsnog niet gedateerd worden, maar vertoont
scheepsbouwkundige kenmerken die een gelijktijdige datering aannemelijk maken. Ander specialistisch
onderzoek was gericht op scheepsbouwkundige details (breeuwsel en sintels) en de
conserveringstoestand van de IJsselkogge.
De inhoudelijke conclusie van het onderzoek is dat er sterke aanwijzingen zijn voor opzettelijke afzinking
van de drie wrakken. Binnen de veranderende maritiem landschappelijke context van Kampen in de 15e
eeuw, waar verzanding een groot probleem vormde voor de bevaarbaarheid van de IJssel, is het niet
ondenkbaar dat het gaat om een vorm van middeleeuws watermanagement. De wrakken kunnen zijn
afgezonken om de rivier (gedeeltelijk) af te dammen, te versmallen of om te buigen. Naast deze theorie
zijn echter ook andere scenario’s denkbaar. Omdat het waarschijnlijk gaat om afzinking in één moment
in de 15e eeuw, horen de wrakken en de objecten bij elkaar en moet het geheel gezien worden als één
vindplaats.
Uit de afweging van de criteria voor het opstellen van een selectieadvies is naar voren gekomen dat de
vindplaats op bijna alle aspecten (belevingswaarde, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit) maximaal
scoort. Uit het waarderend onderzoek volgt dan ook het selectieadvies dat de vindplaats
behoudenswaardig is. De eerste optie die onderzocht zal moeten worden is in hoeverre het scenario van
fysieke bescherming van de vindplaats om behoud in situ te realiseren haalbaar is. Dit afwegingsproces
is ten tijde van het afronden van deze rapportage al in gang gezet.

6

Tabel 1. Archeologische perioden
Periode
Nieuwe tijd
Late Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen
Romeinse tijd
IJzertijd
Bronstijd
Neolithicum (Nieuwe Steentijd)
Mesolithicum (Midden-Steentijd)
Paleolithicum (Oude Steentijd)

Afbeelding 1. De onderzoekslocatie.

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.

Tijd in jaren
heden
1500
1050
450
12
800
2000
4900
8800

na Chr.
na Chr.
na Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.
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1

Inleiding
In opdracht van Rijkswaterstaat Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (RWS PDR) heeft ADC
Maritiem in samenwerking met Baars CIPRO een waarderend onderzoek uitgevoerd van een
scheepswrak bij Kampen (afbeelding 1).
Het wrak is in april 2011 aangetroffen ter hoogte van Kampen tijdens archeologisch vooronderzoek in
het kader van de voorgenomen zomerbedverdieping van de Beneden IJssel. Hierbij is vastgesteld dat het
een kogge-achtig scheepswrak betreft. Om de archeologische waarde van de vindplaats vast te stellen,
is onderhavig onderzoek uitgevoerd.
Ten behoeve van het onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld (zie volgende hoofdstuk).1
Het onderzoek is verricht conform dit PvE en de KNA Waterbodems 3.1 protocol 4103wb, inventariserend
veldonderzoek onderwater-waarderend.
Het onderzoek is uitgevoerd van 15 tot en met 31 oktober 2012. Vanuit ADC Maritiem waren de volgende
personen bij het onderzoek betrokken: W.B. Waldus (Senior KNA archeoloog waterbodems en KNA
onderwaterarcheoloog), K. van Campenhout (KNA archeoloog waterbodems, KNA
onderwaterarcheoloog) en J. Verweij (maritiem archeoloog).
De duiktechnische ondersteuning van het project is verricht door Baars CIPRO. De volgende personen
hebben in wisselende samenstelling gedurende het project meegewerkt: J. Baars (duikploegleider), M.
De Groot (duikploegleider), A. Van der Velde (vaarwegbegeleider en duikploegleider), B. van der Togt
(duikploegleider), N. de Boer (inspectieduiker), A. Korevaar (inspectieduiker), B. Munting
(ondersteuning,) en Jeroen Nyst (schipper begeleidingsvaartuig Leda). De tijdens het onderzoek
ingezette vaartuigen komen in het hoofdstuk methoden en technieken ter sprake.
De eindcontrole van het rapport en het selectieadvies is verricht door prof. dr. A.F.L. van Holk,
(Nieuwland Erfgoedcentrum, RUG).
Vanuit de opdrachtgever RWS PDR was A. Houwer de contactpersoon en contractbeheerder. Daarnaast
waren T. Hoogerwerf (RWS, omgevingsmanager), P. Jesse (RWS, omgevingsmanager) en G. Bergsma
(RWS, assistent omgevingsmanager) tijdens de voorbereiding en uitvoering bij het project betrokken.
Namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als adviseur van RWS PDR waren M. Verschuur en J.
Opdebeeck aan het project verbonden. We willen allen bedanken voor de prettige samenwerking tijdens
dit project.
Het onderzoek wordt gerapporteerd conform de KNA Waterbodems 3.1, specificaties VS05wb, VS06wb
en VS07wb. Eerst zal een overzicht worden gegeven van het tot heden verrichte vooronderzoek.
Vervolgens worden de onderzoeksopdracht en de doelstelling van het waarderende onderzoek nader
toegelicht. Daarna zullen de methoden en technieken worden besproken. In het daarop volgende
hoofdstuk wordt de onderzoeksstrategie uiteen gezet. Hierna komen de resultaten van het onderzoek
aan bod. In de conclusie van het onderzoek wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen. Het
rapport sluit af met een waarderingstabel en een selectieadvies.
Scheepsbouwkundige termen staan toegelicht in de verklarende woordenlijst (bijlage 1, pagina 57).
Basisgegevens van dit onderzoek zijn te vinden in het E-depot.

1

Waldus en Van den Brenk 2011.
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2

Vooronderzoek
2.1

Inleiding

In het kader van het project Ruimte voor de Rivier zal de Beneden IJssel verdiept worden. Bij Kampen zal
de IJssel over 7 km met ongeveer 2 m verlaagd worden verlaagd tussen de Molenbrug en de Eilandbrug.
Ter hoogte van de vindplaats wordt de vaargeul ongeveer 2,3 meter verlaagd. De waterstandverlaging die
hiermee beoogd wordt is 21 cm ter hoogte van Zwolle bij maatgevende afvoer.
Deze bodemingreep vormt een mogelijke bedreiging voor archeologische resten in het rivierbed. Om
deze reden is in 2008 conform de KNA waterbodems 3.1. begonnen met een bureauonderzoek, waarin
de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied is vastgesteld. 2 Vervolgens heeft in 2009 een
inventariserend veldonderzoek opwaterfase plaatsgevonden, waarbij objecten (anomalieën) in en op het
zomerbed door middel van side scan sonar in kaart zijn gebracht. 3 Tijdens een inventariserend
veldonderzoek onderwaterfase (duikinspecties) zijn in april 2011 de anomalieën van de opwaterfase
onderzocht.4 Hierbij is ter hoogte van Kampen een kogge-achtig scheepswrak aangetroffen.
In dit hoofdstuk zullen drie aspecten van het vooronderzoek worden uitgelicht: de geologische opbouw
van het IJsseldal bij Kampen, de historische geografie en de eerste bevindingen van de duikinspectie op
het scheepswrak.

2.2

Landschapsgenese IJsseldal (W.K. Van Zijverden)5

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 en zet zich voort via
het huidige Rijn-Maasdal. Vanaf dit moment fungeerde het IJsseldal als lokale afvoer van regenwater.
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.6 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 en Stouthamer hebben betrekking op de Boven-IJssel. 7 Cohen
e.a. verklaren deze discrepantie in datering met de Beneden IJssel aan de hand van een model.8 Ter
hoogte van Zutphen, waar de Berkel uitmondt in de IJssel, bevindt zich een vernauwing in het IJsseldal.
Cohen e.a. stellen dat op deze locatie sprake is geweest van een drempel. In het zuidelijk deel zouden
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. Pas in de Vroege

2

Van Breda en van den Brenk 2008.
Van Lil e.a. 2010.
Van den Brenk en Waldus 2011.
5
Deze paragraaf is met enige aanpassingen overgenomen uit ADC rapport 1454.
6
Cohen e.a. 2009.
7
Berendsen en Stouthamer 2001.
8
Cohen e.a. 2009.
3
4
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Middeleeuwen zou een definitieve doorbraak bij Zutphen hebben plaatsgevonden waardoor de MiddenIJssel en Beneden- IJssel weer met de Rijn verbonden zijn geweest.
Het is tot op dit moment niet zeker wanneer de delta bij Kampen zich precies heeft gevormd.
Toenemende 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 zee-invloed in de IJsselmonding leidde tot afname van het debiet. In de 14e en 15e eeuw was sprake
van een omvangrijke binnenzee, waar de afvoer van rivieren plaatselijk zorgde voor brakke tot zoete
omstandigheden. Dankzij scheepsarcheologisch onderzoek kan de definitieve verzilting van de Zuiderzee
worden gedateerd kort na 1610.9
De toenemende zee-invloed alsmede de toenemende aanvoer van sediment via de IJssel heeft
uiteindelijk geleid tot de volledige verzanding van de IJsselloop en -monding. Aan het begin van de 17e
eeuw is de IJssel vrijwel onbevaarbaar, als gevolg van de geringe waterdiepte. Dit proces van verzanding
was gedurende de late 14e, 15e en 16e eeuw al in gang gezet. Tot aan de riviernormalisaties 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.10
Verder is het onbekend in welke periode de zeedijken, zoals de voorlopers van de Sallanddijk, zijn
opgeworpen. Aangenomen wordt dat ingrepen in het deltalandschap al uit de vroegste perioden van de
deltavorming dateren.11 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, gecombineerd met AHN gegevens en dieptegegevens van de IJsselbodem
maken het mogelijk een schematische doorsnede te maken van de rivier (afb. 2 en 3).

9

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.
11
Dirkx e.a. 1996.
10
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Afbeelding 2. Overzicht grondboringen en locatie profiel.

Afbeelding 3. Profielreconstructie van noord naar zuid.

11

2.3

Historische geografie (W.B. Waldus en W.A. van Breda) 12

De oorsprong van een stad als Kampen op de linkeroever van de IJssel is te verklaren vanuit de grotere
geografische context. De IJssel was een historische vaarroute die de verbinding vormde tussen het
Rijnland en het Zuiderzeegebied. De stichting van de stad aan de IJsselmonding in de tweede helft van
de 12e eeuw gaf het een strategische positie van waaruit diverse handelsroutes liepen. De Zuiderzee was
in de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd het verkeersplein van de Lage Landen. Met name de
betrokkenheid van Kampen bij de Oostzeehandel, waarvoor al vroege aanwijzingen zijn uit archieven,
heeft de stad welvaart en groei opgeleverd. Kampen is als Hanzestad13 in de 14e en 15e eeuw sterk
gegroeid, waarbij met name de handel met de Hanzesteden in het Oostzeegebied lucratief was.

Afbeelding 4. Paleogeografische reconstructie van Nederland in de 15e eeuw,
met daarop weergegeven de wraklocatie, Kampen en de handelsroute naar de Noordzee.

12

Deze paragraaf is met enige aanpassingen overgenomen uit ADC rapport 1454.
De vroegste vermelding van Kampen als Hanzestad dateert uit een archiefstuk uit 1441. Om diverse redenen kan echter worden
aangenomen dat de stad al eerder toe was getreden tot het verbond of in ieder geval als volwaardige Hanzestad functioneerde (zie:
Looper 2009).

13
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De huidige loop van de IJssel is voor een gedeelte beïnvloed door de mens. 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. 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. 5). Deze zijn in de loop der eeuwen
afwisselend gebruikt als vaarroute. Gebruik van oude kaarten en historische bronnen geeft informatie
over de benaming van deze waterlopen. In combinatie met de historische kaarten en bronnen is een
beeld te reconstrueren van de middeleeuwse IJssel.

Afbeelding 5. Reconstructie van de IJsseldelta rond het midden van de 14e eeuw
(uit: Drikx e.a 1996, p 23).

In de IJsseldelta zijn verschillende geulen te onderscheiden. In de bloeiperiode van de stad in de 14e
eeuw is voornamelijk het Zuiderdiep (of de Reve) als vaarroute gebruikt. Nadat deze is afgedamd, om de
stroomkracht van het water te behouden, zijn ook het Noorderdiep, het Ganzediep en het Rechterdiep
bevaren.

13

Afbeelding 6. Verschillende IJssellopen geprojecteerd op het AHN.

Aan de hand van de Topografisch Militaire kaarten uit 1783 en 1795 is een reconstructie van de loop van
de Beneden-IJssel in de 18e eeuw gemaakt (afb. 6). Hieruit is op te maken dat de loop van de IJssel sinds
die tijd nauwelijks is veranderd, ook na de 19e-eeuwse riviernormalisaties. De huidige monding van de
IJssel bij Ketelhaven is van recente aard en heeft weinig historische betekenis.

2.4

De vondst van het kogge-achtige scheepswrak bij Kampen in april 2011

Het wrak is voor het eerst gelokaliseerd tijdens de opwaterfase in 2009. Een sonaropname maakte
duidelijk dat de begrenzing van de wraklocatie circa 20 bij 8 meter was. Schaduwen langs de randen van
het sonarbeeld gaven aan dat verschillende balken uit de bodem staken.

14

Afbeelding 7. Sonaropname van de wraklocatie uit 2009.

Met deze voorkennis zijn in april 2011 twee duikinspecties uitgevoerd. Hierbij zijn verschillende
scheepsbouwkundige kenmerken waargenomen die aanleiding zijn de vindplaats te interpreteren als een
kogge-achtig scheepswrak.14 Om te beginnen is vastgesteld dat de huidconstructie overnaads is. Verder zijn
door de huid stekende dekbalken aangetroffen. Deze dekbalken staken aan de benedenstroomse zijde van
het wrak onder een hoek van 20 tot 30 graden uit de bodem en deze verdwijnen in stroomopwaartse
richting onder het IJsselzand. Dit wees er vermoedelijk op dat een belangrijk deel van het wrak zich in de
rivierbedding bevond. Opvallend hierbij was dat de stroomafwaartse zijde hoger lag dan de
stroomopwaartse zijde. Deze scheepsouwkundige kenmerken in combinatie met de lengtebreedteverhouding van het wrak, vormden de aanleiding het te interpreteren als een kogge-achtig schip.
Tijdens de inspectie is te vergeefs gezocht naar losliggende balken voor een dendrodatering. Besloten is
geen monsters uit de scheepsconstructie te zagen, omdat de interpretatie als kogge-achtig schip al een
goede indicatie van de datering gaf. Van de diverse fragmenten aardewerk die zich bij het wrak bevonden
is een groot fragment steengoedaardewerk meegenomen dat dateert in de 14e of 15e eeuw. Bij deze vondst
moet echter rekening worden gehouden dat het ingespoeld materiaal betreft.
Aanvullende multibeamopnamen na afloop van de duikinspectie door Periplus Archeomare en Stema gaven
belangrijke aanvullende informatie. Allereerst is de positie van het wrak in de IJssel duidelijk geworden: het
ligt zo goed als dwars op de stroomrichting, direct ten zuidwesten van de huidige vaargeul. Verder zijn de
uit de bodem stekende dekbalken en het boord scherper in beeld gekomen. Tenslotte is aan de hand van
deze opnamen de vorm van het wrak duidelijker geworden, zodat de voorlopige conclusie getrokken kon
worden dat het wrak met de voorsteven richting Kampen ligt.
De resultaten van het onderzoek waren aanleiding om een vervolgonderzoek te adviseren om de waarde
van het wrak nader vast te stellen (IVO onderwater waarderend).

14

Voor een algemeen overzicht van de kenmerken: zie Van Holk 2009, 129-133.
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3

Doelstelling en onderzoeksvragen
De doelstelling van het onderzoek is het verzamelen van gegevens ten behoeve van een gedetailleerde
KNA conforme waardestelling van het wrak en de eventueel aanwezige mobiele vondsten, om te komen
tot een goed onderbouwd selectieadvies. Ten behoeve van het onderzoek is een aantal specifieke
onderzoeksvragen opgesteld:
Algemene vragen over de wraklocatie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is de omvang en verspreiding van de scheepsresten?
Wat is de algemene conserveringstoestand van het wrak, beoordeeld naar de verschillende
aanwezige materiaalcategorieën?
Wat is de aard van de objecten buiten de wraklocatie van 20 bij 8 meter? Hebben deze te
maken met het te onderzoeken scheepswrak?
Wat is de positie van het wrak in de bodem?
Is er sprake van een of meerdere vondstlagen?
In welke geologische en bodemkundige eenheden dan wel lagen bevinden zich archeologische
resten?
Wat kan gezegd worden van de wrakvormende processen en degradatieprocessen van deze
vindplaats?
Is het wrak vergaan dan wel weggezet op de locatie?
Het wrak ligt nu in het centrum van de IJssel, was dit ook het geval rond 1500 AD?

Vragen mbt de scheepsconstructie:
•
•
•
•
•
•

Zijn er constructiedetails zichtbaar? Kunnen deze details iets zeggen over de herkomst en
bouwdatum van het schip?
Wat was het scheepstype en tot welke bouwtraditie behoort het schip?
Liggen de scheepsdelen nog in goed onderling verband?
Welke houtsoorten zijn gebruikt en wat is de herkomst van het hout? Wat betekent dit in relatie
tot de vermoedelijke bouwlocatie van het schip?
Wat is de kwaliteit en conserveringstoestand van het scheepshout, beoordeeld voor
verschillende scheepsdelen op verschillende stratigrafische posities?
Wat is de sterkte van de scheepsconstructie voor wat betreft het langsverband, dwarsverband
en de constructie van de scheepshuid?

Vragen mbt de eventuele mobiele vondsten in het wrak:
•
•
•
•
•
•
•

Zijn resten van de uitrusting, scheepsinventaris, lading en persoonlijke eigendommen
aanwezig? Zo ja, kan een inschatting worden gemaakt van de archeologische waarde van deze
vondstcomplexen?
Bevinden zich menselijke (skelet)resten aan boord?
Bevinden de vondstcomplexen zich in situ?
Welke materiaalsoorten zijn aanwezig; in welke verhouding? Zegt dit iets over de conservering
en de wrakvormingsprocessen?
Is er sprake van ingespoeld materiaal (non-related artefacts)?
Wat is de onderlinge ruimtelijke relatie tussen de mobiele vondsten?
Geven de mobiele vondsten een indicatie over de datering van het vergaan van het schip?

Indien de verzamelde gegevens het toelaten:
•
•
•

Wat is de ruimtelijke relatie tussen de mobiele vondsten en de scheepsonderdelen? Geeft de
lading een indicatie van de gevolgde route en/of vaargebied?
Wat is het herkomstgebied van het schip?
Welke functie had het schip?
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4

Methoden en technieken
4.1

Werkvaartuigen

Het duikonderzoek is uitgevoerd vanaf het duikponton de Serva (afb. 8 en 10). Aan het ponton was een
motorsloep bevestigd waarmee het van de haven naar de werklocatie werd getransporteerd. Het ponton
heeft een werkoppervlak van ca. 9 x 6 meter en is voorzien twee spudpalen. Verder is het ponton
uitgerust met een kraan, waarmee tijdens het project diverse hijswerkzaamheden zijn verricht. Op dek is
een 10-voets container geplaatst met de benodigde duikapparatuur. Een tweede 10-voets container deed
dienst als kantoor/verblijf ruimte.
In verband met het scheepvaartverkeer is in overleg met het waterdistrict Oost Nederland een aantal
maatregelen genomen: aangepaste seinvoering op het ponton, het uitbrengen van een
scheepvaartbericht en continue scheepvaartbegeleiding tijdens de duikwerkzaamheden. De
scheepvaartbegeleiding is uitgevoerd vanaf het werkschip de Leda. Het vaartuig verzorgde tevens het
transport tussen de Koggewerf en het duikponton voor de diverse bezoekers van het project.

Afbeelding 8. Het duikponton en het begeleidingsvaartuig.

Aan het begin van iedere werkdag werden de positie van de voor- en achtersteven van het wrak
gemarkeerd door middel van een boei. De positie van de boeien werd bepaald met dGPS in de Leda. Het
duikponton kon aan de hand van deze twee boeien worden gepositioneerd.

17

Afbeelding 9. De boeien in de IJssel die de locatie van het wrak markeren.

4.2

Duikwerkzaamheden

De duikwerkzaamheden zijn verricht met Surface Supply Equipment (SSE). De primaire luchtvoorziening is
bij SSE vanaf een compressor of een airbank in de duikcontainer via de duikslang (umbilical). De umbilical
dient heeft naast de luchtvoorziening ook een buis voor de dieptemeter en een kabel voor communicatie,
video en licht. De duikers waren uitgerust met een droogpak en een duikhelm (Kirby Morgan 27).
Het duikteam bestond uit vijf duikers zodat, wanneer het werk dat toeliet, met twee duikers tegelijk onder
water kon worden gewerkt. In de praktijk kwam het erop neer dat op één locatie met de zuigpomp werd
gewerkt aan de proefputten en op één locatie documentatiewerkzaamheden werden verricht. Op deze wijze
konden zo veel mogelijk effectieve duikuren per werkdag worden gemaakt.
Het project is uitgevoerd in het najaar en de stroming van de IJssel was sterk. Door het werken met
duidelijk van elkaar afgescheiden werkplekken en gidslijnen op de bodem, kon zonder problemen met
meerdere duikers tegelijk worden gewerkt.
Het zicht onderwater was redelijk tot goed, minimaal een halve meter en op sommige dagen ruim een
meter. De duikdiepte bedroeg 4 tot 5 meter.
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Afbeelding 10. De kantoorkeet (links) en de duikcontainer (rechts) op het duikponton de Serva (foto
Herman Engbers).

Afbeelding 11. Het duikpaneel in de duikcontainer.

19

Afbeelding 12. Duiker komt uit het water. De duiker draagt een helm met video- en audioverbinding via de
duikslang (foto: Dick Vos).

4.3

Geofysica

Voor het inmeten van locaties buiten het wrak is gebruik gemaakt van een sectorscanner. Dit is een op
sonar gebaseerd apparaat dat continu en real time gedetailleerde opnamen maakt van de morfologie van
de waterbodem. Het apparaat hangt in een driepoot die op de bodem staat. De scanner meet rondom
met een reikwijdte tot maximaal 50 meter. Door middel van een kabel is de scanner verbonden met een
laptop aan boord waarop het besturingsprogramma draait.
De afstanden die de sectorscanner op het beeldscherm weergeeft zijn werkelijke afstanden. De mate van
detail is hoog. Doordat ook duikers op de beelden goed te onderscheiden zijn, is deze apparatuur bij
uitstek geschikt voor het bepalen van de positie van de duiker onder water. Om de posities onder water
te georefereren moet de sectorscanner eerst worden gerelateerd aan vaste punten om de eigen positie
vast te leggen. Onderdelen van het scheepswrak fungeerden als vaste referentiepunten om de positie
van de sectorscanner te bepalen. De sectorscanner is daarnaast gebruikt om hoge resolutie
afbeeldingen te maken van de onderzoekslocatie.
Na het afronden van het proefputtenonderzoek zijn de wraklocatie en de omgeving opgenomen met
multibeam om een totaaloverzicht van de morfologie van de waterbodem te verkrijgen.

20

Afbeelding 13. Opname van de IJsselkogge met de sectorscanner.

4.4

Technieken onderwaterarcheologie

Tijdens het onderzoek zijn diverse technieken ingezet. Zoekslagen zijn verricht door middel van de
cirkelmethode, waarbij vanuit de voor- en achtersteven van het wrak zoekcirkels zijn gezwommen.
Hiertoe bevestigde de duiker een touw met een markering in meters aan de voor- en achtersteven, om
op systematische wijze steeds grotere cirkels te maken. De centrale lijn over het wrak diende hierbij als
referentielijn. De sectorscanner diende om posities in te meten van plaatsen waar de duiker iets aantrof.
Voor het aanleggen van de proefputten is een zuigpomp gebruikt. Voor de mond van de zuigpomp
bevond zich een rooster om te voorkomen dat eventuele vondsten werden opgezogen en in het huis van
de pomp beschadigd raakten. Wanneer tijdens de werkzaamheden een vondst werd gedaan, gaf de
duiker de locatie mondeling via communicatieapparatuur door aan de duikploegleider, zodat deze locatie
kon worden overgenomen op de overzichtstekening van de site.
De afvoer van de pomp is geleid naar de zeefbak, waar al het opgezogen sediment gezeefd is over een
maaswijdte van 10 of 5mm. Afhankelijk van de laag die werd opgegraven is de maaswijdte aangepast De
bovenste zandige lagen zijn over 10mm gezeefd en de kleiige laag direct daaronder in het wrak over 5
mm. De zeefbak stond op de rand van het duikponton. Het opgezogen en gezeefde sediment stroomde
via een aluminium koker terug in de IJssel. De koker was een aanvullende eis van Rijkswaterstaat en
diende om vertroebeling van het oppervlaktewater te minimaliseren.
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Afbeelding 14. De opstelling van de zeef.

Voor het verrichten van handmatige sonderingen is een spuitlans met een lengte van 4 meter gebruikt.
Met een spuitlans wordt het sediment door middel van een waterstraal uiteengespoten, zodat het
eenvoudiger is om dieper in de bodem door te dringen.
Bij de documentatie van de scheepsonderdelen onderwater zijn de uit de bodem stekende delen
gebruikt als referentie. In bijlage 2 en 3 van het PvE zijn deze delen van het wrak weergegeven (afb. 15).
Om een deel van het wrak te documenteren werd eerst een referentie-scheepsonderdeel getekend.
Hiertoe maakte de duiker een schets van het wrak op een hardplastic leitje, waarbij hij of zij de
opgemeten maten noteerde. Het betrof een deel van de scheepsconstructie dat goed zichtbaar was aan
de oppervlakte en waarvan de positie kon worden berekend op basis van de combinatie van nieuwe
sectorscanopnamen en afbeelding 15. Aan de hand van dit deel werden de overige verbindingen en
maten op het leitje aangegeven. Na afloop van de duik werden de schetsen, de maten en de
aantekeningen overgenomen op een schaaltekening. Deze schaaltekeningen zijn gedigitaliseerd en
gegeorefereerd in mapinfo. Tijdens de uitwerking zijn de exacte posities van de drie proefputten en de
documentatie aan de hand van de sectorscanopnamen vastgesteld (zie bijlage 25). De velddocumentatie
is aangevuld met een uitgebreide foto en video-opnamen.
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Afbeelding 15. Bijlage 3 uit het PvE met daarop aangegeven de posities van de uit de bodem stekende
scheepsonderdelen.

Het los aangetroffen scheepshout (LSH) is zo veel mogelijk aan boord gedocumenteerd, zodat direct
houtmonsters voor dendrochronologie konden worden genomen. Alle verzamelde informatie is per dag
ingevoerd in de ADC database en aan boord heeft een belangrijk dele van de technische uitwerking van
de documentatie en rapportage plaatsgevonden, zodat controle en verbetering van eventuele fouten
gedurende het project konden worden verricht.
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5

Onderzoeksstrategie
Het duikonderzoek is begonnen met het aanleggen van een centrale lijn over de lengterichting van het
wrak. De voorsteven was duidelijk herkenbaar aan een binnen- en een buitensteven (zie hoofdstuk 6).
De achtersteven is tijdens de eerste inspectie niet aangetroffen. De lijn is hier bevestigd aan een tegen
het achterschip staande balk. Op deze balk is hoofdmeetpunt (HMP) 1 bevestigd en op de voorsteven
hoofdmeetpunt 2. De centrale lijn is gedurende het project niet gebruikt om scheepsdelen in te meten,
omdat de lijn niet over de hartlijn van het wrak lag en omdat de sterke stroming ertoe leidde dat de lijn
niet recht en strak over het wrak lag. De lijn diende als gidslijn voor de duikers tijdens de zoekcirkels en
de oriëntatie over het wrak.
Vervolgens zijn de uit de bodem stekende dekbalken gelabeld. In tegenstelling tot de nummering van het
PvE zijn de dekbalken vanuit het achterschip richting het voorschip genummerd. Dekbalk 5 ter hoogte
van het voorschip is niet voorzien van een label. Deze lag nagenoeg los en is met behulp van een touw
aan stuurboord bevestigd. Daarna is op de eerste dag een foto en film documentatie van het wrak
gemaakt, omdat het zicht vrij goed was. Verder zijn diverse opnamen met de sectorscanner gemaakt op
verschillende afstanden van het wrak.
Vervolgens is een begin gemaakt met het zwemmen van zoekslagen, eerst vanuit het achterschip en
daarna vanuit het voorschip. De maximale straal van de zoekcirkel bedroeg 15 meter. Binnen deze cirkel
zijn alle uit de bodem stekende objecten onderzocht. Samen met deze reeds in het PvE gemarkeerde
objecten zijn in totaal 14 objecten gevonden, waarvan de posities in onderstaande afbeelding staan
weergegeven. Deze objecten concentreren zich aan de benedenstroomse zijde van het wrak. Locaties die
bestonden uit een scheepsconstructie zijn voorzien van een label en door middel van gidslijnen
verbonden aan HMP 1 en 2.
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Afbeelding 16. Methoden en technieken kaart.
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Tabel 2. Beschrijving van de objecten die rondom de IJsselkogge zijn aangetroffen
Object nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Beschrijving
Boomstronk
Balk
Spanten en huidconstructie
Kei
Vier balken verbonden met een ijzeren pen
Netverzwaarder, tufsteen en baksteen fragmenten
Balk met uitsparing
Steen
Losse balk
Losse steen
Ijzeren pen
Hals stuk van een aardewerk kruikje
Losse plank en balk
Plank constructie onderling verbonden met balk

L

B

D

2,2

0,3

0,08

0,4
2,2

0,4
0,3

0,4
0,08

>2
0,5
>2

0,7
0,25
0,6

0,1
0,2
0,15

>0,9

2,5

Nadat de omgeving van het wrak in kaart was gebracht, is begonnen met het maken van proefputten. Eerst
is een begin gemaakt met het aanleggen van put 1 in het middenschip. Om twee goed van elkaar
gescheiden werkplekken onder water te creëren, is besloten dit tijdelijk stop te zetten en verder te gaan met
de put in het achterschip (put 2). In deze put is conform de in het PvE beschreven strategie de positie van
de achtersteven nader onderzocht en bepaald tot welk niveau de scheepsconstructie in het achterschip
bewaard was gebleven. Nadat in put 2 de scheepsconstructie van boord tot boord over een breedte van 2
meter was vrijgelegd, is besloten niet verder te graven. Het was duidelijk om welke scheepsdelen het hier
ging en het was niet te verwachten dat hier door meer te graven, aan het wrak te relateren vondsten
zouden worden gedaan, omdat de samenstelling van de zandlaag niet veranderde. Uit het zeven bleek dat
minimaal de bovenste meter van het zandige sediment in het wrak bestaat uit subrecent ingespoeld
materiaal.15 Ook de samenstelling van de schelpen in deze laag wijst in deze richting, het beeld wordt
e
e
bepaald door soorten die in de 19 en 20 eeuw in Nederland terecht zijn gekomen (zie volgend hoofdstuk).
Put 3 is aangelegd in het voorschip. Bij deze put is aan de bovenstroomse zijde een muur aangelegd van
zandzakken, om het inspoelen van zand tijdens het opgraven te voorkomen. Deze put is dieper aangelegd
dan put 1. Onder het 1 tot 1,5 meter dikke pakket IJsselzand kwam een fijn siltige kleilaag aan het
oppervlak. Deze laag is bemonsterd voor nader onderzoek naar het afzettingsmilieu.16 Omdat aannemelijk
was dat zich in deze laag aan het wrak te relateren vondsten bevonden, is in overleg met het opdrachtgever
en haar adviseur besloten put 3 groter te maken dan in het PvE stond voorgeschreven. De aanwezigheid
van mobilia is een belangrijke onderzoeksvraag en deze zou in deze put beantwoord kunnen worden. Put 3
is van boord tot boord aangelegd tot een breedte van 4 meter, waarbij verdiept is totdat een aantal
belangwekkende scheepsbouwkundige structuren aan het licht kwamen. Het betreft een windas en een
dekondersteunende constructie. Put 3 is vervolgens niet verder verdiept. Er zijn hier net als in put 2 geen
aan het wrak te relateren vondsten gedaan.
Put 1 is centraal in het wrak van bakboord naar stuurboord aangelegd. De vraagstelling die aan de hand
van deze put moest worden beantwoord was in hoeverre de dwarsconstructie van het wrak aanwezig was
en in hoeverre deze constructie nog in verband stond met het tegenover liggende boord. Hiertoe is een lijn
gespannen over dekbalk 3 in stroomopwaartse richting, om de oriëntatie van het dwarsverband duidelijk te
maken tijdens het graven van de proefput. Vervolgens is aan de stroomopwaartse zijde een vier meter
brede muur van zandzakken geplaatst. Het aanleggen van deze put was het meest arbeidsintensief. Het
wrak ligt over een slagzij van circa 25 graden over bakboord, zodat de dekbalk aan bakboord aanzienlijk
dieper ligt (naar schatting 2 meter onder de waterbodem). Daar komt bij dat het IJsselzand in het wrak gaat
toelopen zodra er zand wordt verwijderd, hetgeen niet met zandzakken gestopt kan worden. Desondanks is
de verbinding van het dwarsverband met het tegenoverliggende boord uiteindelijk in kaart gebracht. Omdat
verder verdiepen in deze put om een eventuele vondstlaag te bereiken een te grote ingreep in het wrak zou
betekenen, is in overleg met de opdrachtgever en haar adviseur besloten om de dikte van het sediment in
het wrak verder in kaart te brengen door middel van sonderingen met een spuitlans.

15

In deze laag bevonden zich kleipijpen, 17e eeuws geglazuurd aardewerk, maar ook recent blik- en glaswerk. Het gaat om een laag
met stadsafval van Kampen uit diverse perioden (zie bijlage 2).
16
De resultaten van dit onderzoek waren ten tijde van de afronding van deze rapportage nog niet beschikbaar. Ze zullen in een andere
vorm worden gepubliceerd.
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Afbeelding 17. proefputten en sonderingen.
Tegelijkertijd met het aanleggen van de putten is het documentatiewerk verricht. Het project was zo
gepland dat steeds twee van elkaar te gescheiden plekken gewerkt kon worden. Eerst zijn de uit de
bodem stekende objecten buiten het wrak onderzocht die voldoende vrij lagen om te interpreteren.
Nadat de eerste proefput was aangelegd is direct begonnen met documenteren, om zo het dichtspoelen
met IJsselzand voor te zijn.
Objecten 3, 5, 11 en 14 lagen niet voldoende vrij om te kunnen komen tot een determinatie. In overleg
met de opdrachtgever en haar adviseur is besloten om voor deze locaties extra tijd in te ruimen om ze
gedeeltelijk vrij te leggen en te determineren. De doelstelling van het onderzoek aan deze objecten was
te komen tot een goede indruk van de aard van het object en een datering. Omdat locaties 3 en 14 niet
door het wrak beschut werden tegen de stroming, was het lastiger hier te werken. De documentatie van
deze objecten is dan ook minder zorgvuldig en volledig uitgevoerd dan die van de IJsselkogge.
Desondanks kon van alle objecten de aard worden vastgesteld en diverse monsters voor
dendrochronologisch onderzoek worden genomen. Door het inzetten van de sectorscanner op
verschillende posities, is de exacte positie van de objecten ten opzichte van het wrak vastgelegd. In het
bijzonder was dit waardevol voor de posities van de twee vaartuigen die naast de IJsselkogge zijn
gevonden: een aak-achtige en een punter-achtige.
Verder zijn al in een vroeg stadium houtmonsters genomen voor het verkrijgen van een dendrodatering.
Van verschillende scheepsonderdelen zijn monsters genomen: spanten, huid en wegering. In put 1 zijn
twee losse onderdelen van het dwarsverband gelicht om te documenteren en vervolgens te
bemonsteren. Tijdens het veldwerk zijn de monsters afgeleverd bij RING in Amersfoort, zodat er in geval
van niet daterende monsters aanvullende monstername verricht kon worden.
Daarnaast zijn monsters genomen voor de beoordeling van de conserveringstoestand van het hout.
Conform het PvE zijn deze op verschillende dieptes in het wrak en van verschillende scheepsonderdelen
genomen. Ook deze monsters zijn gedurende het project afgeleverd bij de Stichting Houtresearch in
Wageningen.
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Overige werkzaamheden aan het wrak betroffen uitgebreide video-inspecties. Van alle proefputten en
locaties buiten het wrak is minimaal één opname gemaakt. Eén inspectie in het middenschip (put 1) was
uitsluitend gericht op het onderzoeken van de houtkwaliteit van het wrak. Hiertoe is bij verschillende
scheepsonderdelen (huid, spanten, wegering en dwarsverband) op verschillende dieptes in het wrak
geprikt door middel van een kleine kruiskopschroevendraaier om te bepalen op welke diepte in het hout
zich de harde kern bevond. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in paragraaf 6.10.
Na het afronden van het proefputtenonderzoek is de wraklocatie en de directe omgeving van het wrak
opgenomen met multibeam. Besloten is om de opnamen tot ver buiten de wraklocatie te nemen, omdat
het vermoeden was ontstaan dat zich meer objecten buiten het onderzoeksgebied zouden kunnen
bevinden.
Na afloop van de documentatiewerkzaamheden zijn de zandzakken gebruikt om de proefputten te
stabiliseren.17 Verder zijn de aan boord onderzochte scheepsdelen gelabeld met het LSH nummer
waaronder ze zijn gedocumenteerd. Vervolgens is het hout met touw samengebonden en in put 1
teruggelegd. Een bevestiging met touw aan de schaarstok is gemaakt om eventueel wegspoelen te
voorkomen. Al na twee dagen waren de zandzakken en het losse hout volledig afgedekt met IJsselzand.
De verwachting is dat het wrak binnen enkele maanden na afloop van het onderzoek weer grotendeels
bedekt zal zijn. De losse onderdelen van de twee vaartuigen zijn in folie gepakt en meegenomen naar het
scheepsarcheologisch laboratorium van het ADC voor documentatie en monstername.

17

Het waterdistrict Oost Nederland heeft aangegeven dat hier geen geotextiel of andere afdekking voor gebruikt mocht worden.
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6

Resultaten
6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek uiteen gezet. Eerst zullen de bodemopbouw en
de ligging van de wrakken worden besproken. Vervolgens zal in worden gegaan op de
scheepsconstructie van de IJsselkogge, het aak-achtige wrak, het praam-achtige wrak en de overige
scheepsdelen buiten de wraklocatie. Daarna komen de resultaten van het dendrochronologische
onderzoek aan de orde. Het onderzoek naar de houtkwaliteit van de IJsselkogge vormt de laatste
paragraaf van dit hoofdstuk. Een paragraaf over vondstmateriaal is niet opgenomen, omdat er geen aan
het wrak te relateren vondsten zijn gedaan. In de tekst wordt verwezen naar los aangetroffen
scheepshout. De beschrijvingen en documentatie hiervan staat in dit rapport weergegeven als bijlage 5
t/m 19 en bijlagen 22 t/m 24.

6.2

Bodemopbouw, ligging en begrenzing wrakken

De waterbodem ter hoogte van de wraklocatie is onderzocht aan de hand van visuele inspectie in de
proefputten, één monster van een kleilaag die in het voorschip (put 3) is aangetroffen en de beschrijving
van de sedimentstroom die over de zeef liep.
Het wrak wordt afgedekt door een laag fijn- tot grofzandig zand, dat vermengd is met kiezels met een
maximale grootte van 5 cm, schelpen en verspoeld organisch materiaal. De dikte van dit pakket bedraagt
1 tot plaatselijk 1.5 meter. In deze laag zijn geen niveaus gedocumenteerd, maar uit de sedimentstroom
op de zeef kon afgeleid worden dat schelpen zich geconcentreerd in lagen tussen zandafzettingen
bevonden. De schelpen zijn bemonsterd voor nader onderzoek. De overheersende soorten zijn de
Aziatische korfmossel die sinds de jaren 80 van de 20e eeuw in Nederland voorkomt en de
Driehoeksmossel die sinds het tweede kwart van de 19e eeuw in Nederland leeft.18 De belangrijkste
conclusie die uit het schelpenonderzoek naar voren komt is dat de zandige laag zeer dynamisch is en dat
deze daarom geen informatie geeft over het afzettingsmilieu gedurende de wrakvorming.
De zandlaag in de proefputten is volledig gezeefd over een maaswijdte van 10 mm en daarbij zijn diverse
vondsten gedaan. Er is echter zeer terughoudend omgegaan met het bewaren van deze vondsten. Uit de
samenstelling bleek dat de dateringen van de vondsten uiteen liep van de 14e eeuw (steengoed) tot de
19e en de 20e eeuw (bijlage 2). Ook al is er in theorie een relatie met het wrak mogelijk, de vondsten uit
de zandlaag zijn bestempeld als ingespoelde artefacten.
Tijdens het graven van de putten zijn ook grotere fragmenten aardewerk met scherpe randen
aangetroffen, maar deze zijn wat betreft datering niet te koppelen aan het scheepswrak. Omdat ook
grote recente voorwerpen, zoals onderdelen van ijzeren vaten, banden en buizen in het wrak zijn
aangetroffen, wordt aangenomen dat de krachtige stroming van de IJssel de verklaring is voor de
aanwezigheid van deze artefacten in het wrak.
Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven is in put 3 (voorschip) een kleilaag aangetroffen. Deze is
bemonsterd voor nader onderzoek, waarvan de resultaten in een andere vorm dan deze rapportage
zullen worden gepubliceerd.

18

Determinatie: W. Kuijper, Faculteit archeologie UL, november 2012.
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Afbeelding 18. De positie van de drie scheepswrakken in de IJssel.

De positie van de drie wrakken in de IJssel is weergegeven op afbeelding 18. De IJsselkogge ligt zoals in
het vorige hoofdstuk is beschreven midden in de IJssel, haaks op de stroomrichting. De posities van de
twee andere scheepswrakken zijn door middel van de sectorscanner en waarnemingen onder water
ingemeten. Het aak-achtige wrak ligt in het verlengde van de IJsselkogge in dezelfde richting. Het heeft
een lengte van 8 meter. Het wrak ligt onder een kleine slagzij in de bodem, circa 10 graden. Het verst van
de IJsselkogge gelegen deel van het wrak ligt het hoogst, richting de kogge loopt het wrak schuin weg in
de bodem totdat het uiteindelijk onder de IJsselkogge verdwijnt. De punter-achtige ligt ca 7 meter
stroomafwaarts ten opzichte van de IJsselkogge en heeft een lengte van 13 meter.
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Afbeelding 19. Plaatsbepaling van het punter-achtige wrak ten
opzichte van de IJsselkogge door middel van de sectorscanner.
Aan de hand van de na afloop van het proefsleuvenonderzoek opgenomen multibeamgegevens is een
beeld gevormd van de waterbodem in de omgeving van de scheepswrakken (bijlage 26). Op de opname
komt ten noordoosten van de IJsselkogge het restant van een 19e-eeuwse rivierkrib in beeld. Een
opvallende structuur in de bodem bevindt zich ten zuidwesten van het wrak. Hier is een scherpe grens
zichtbaar naar een ondieper deel van de waterbodem. Deze grens is ook op de sectorscanopnamen naar
voren gekomen (afb. 19). Het is niet ondenkbaar dat dit een restant is van een voormalige IJsseloever. Op
de vroegste kaart van Van Deventer van Kampen uit de 16e eeuw is een deel van de IJsseloever ten
zuidwesten van de wraklocatie zichtbaar (afb. 20), In deze afbeelding zijn de wraklocatie en de
genoemde grens in de waterbodem weergegeven. De overeenkomst van de vorm van de oever op de
kaart van Van Deventer en de rand op de multibeamopnamen is opvallend. Uit geologische studies van
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de IJsseldelta komt naar voren dat de sedimentatie en erosie en de daarop volgende veranderingen in de
IJsselmonding grootschalig en ingrijpend waren.19 De aanwezigheid van deze rand zou mogelijk kunnen
betekenen dat de wraklocatie in de 15e eeuw dichter bij de oever van Kampen heeft gelegen dan dat nu
het geval is. Het bovenstaande maakt duidelijk dat het zinvol is om in de toekomst een uitgebreider
onderzoek te verrichten naar de wraklocatie.

Afbeelding 20. Wrakpositie en de op de multibeamopnamen zichtbare rand
in de waterbodem, geplot op de kaart van Van Deventer uit 1568.

6.3

De scheepsconstructie van de IJsselkogge

6.3.1 Inleiding
De overzichtstekening van de scheepsarcheologische documentatie van de IJsselkogge is weergegeven
als losse A2 kaartbijlage bij dit rapport. De scheepsconstructie zal worden beschreven per proefput.
Hierbij worden ook los aangetroffen scheepsdelen die aan dek zijn gebracht voor documentatie
betrokken. De beschrijving van de resultaten van de proefputten wordt voorafgegaan door een paragraaf
waar in wordt gegaan op de positie van het wrak in de bodem en de compleetheid.
Scheepsbouwkundige termen staan nader toegelicht in bijlage 1.
6.3.2 Positie in de bodem en compleetheid
Het wrak ligt met de voorsteven richting Kampen onder een slagzij van ca 25 graden over bakboord. De
stroomafwaartse zijde van het wrak is stuurboord en hier steekt de scheepsconstructie ter hoogte van de
dekbalken circa 1 tot 4 decimeter uit de waterbodem. Aan bakboord zijn deze balken volledig afgedekt
met sediment. Plaatselijk steken aan bakboord spanten uit de bodem. De voorsteven, bestaande uit een
binnen- en een buitensteven, steekt over een lengte van 115 cm uit. De achtersteven steekt nauwelijks
boven het wrak uit.

19

Ente 1973, Cohen e.a. 2009.
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Op basis van de sectorscanopnamen is vastgesteld dat er geen sprake is van torsie van het wrak, het lijkt
in zijn geheel onder dezelfde hoek in de bodem te liggen. De slagzij van het wrak heeft gevolgen gehad
voor de conservering van het voor- en achterschip. De scheepsconstructie aan stuurboord heeft een
duidelijk waarneembaar verband met de stevens. Aan bakboord lijkt het wrak bij de achtersteven
enigszins opengevallen. Het dwarsverband is hier als gevolg van wrakvormingsprocessen losgeraakt.
Vanaf de eerste duidelijke door de huid stekende dekbalk in het achterschip (balk 1) tot en met balk 4 is
het dwarsverband beter bewaard gebleven. In het voorschip is het dwarsverband van de romp intact, met
uitzondering van de dekdragende constructie.
Om een beeld te krijgen van de compleetheid van het wrak zijn de bevindingen in de proefputten
gedurende het onderzoek regelmatig vergeleken met constructietekeningen van de Bremer Kogge. Het
boord is aan stuurboord compleet tot aan de dekbalken. Dit komt, wanneer de vergelijking wordt
gemaakt met de Bremer Kogge, overeen met circa 1 meter onder dekniveau. Aan bakboord is het boord
minimaal tot op dekniveau bewaard gebleven, ook al zijn dekplanken in verband niet aangetroffen en
kon in put 3 een duidelijke boordrand niet worden onderscheiden.
6.3.3 Put 2 (achterschip)
In put 2 is de scheepsconstructie over een breedte van 2 meter opgegraven. De constructie die vrij kwam
te liggen bestond uit huidplanken en inhouten. Omdat een duidelijk herkenbare achtersteven niet direct
werd aangetroffen, is aan de hand van de oriëntatie van de huidplanken vastgesteld welke balk de
achtersteven was. De steven heeft een breedte van 22 cm.
Het bovenste inhout dat met een rechthoekige uitsparing op de achtersteven ligt, is meer dan 4 m lang,
22 cm breed en 10 cm dik. De uiteinden zijn afgebroken en verweerd. Het inhout daaronder heeft een
vergelijkbare dikte en breedte. Beide balken vertonen weinig kromming, wat erop duidt dat de proefput
zich bevindt in een hoog deel van het achterschip. Op een afstand van ca 1,7 meter naast de
achtersteven bevindt zich op deze inhouten een balk die meer dan een meter uit de bodem steekt en
waaraan HMP 1 is bevestigd. De balk is 20 cm breed en 10 cm dik. Vastgesteld is dat deze in
constructief verband ligt met het wrak. Het betreft een balk die mogelijk in verband kan worden gebracht
met de ondersteuning van een opbouw bij het achterschip. Tenslotte is in put 2 aan bakboord een weger
aangetroffen die de ronding van het achterschip volgt. Deze balk heeft een vierkante sponning die
vergelijkbaar is met in put 1 en 3 aangetroffen sponningen in dekbalken en dekondersteunende wegers.
6.3.4 Put 3 (voorschip)
De voorsteven ligt onder een hoek van ca 25 graden in de bodem. Hij bestaat uit een binnen- en een
buitensteven (afbeelding 21). De binnensteven is 27 cm breed en heeft een enigszins tapse vorm: aan de
binnenzijde heeft hij een dikte van 18 cm en aan de buitenzijde 13 cm. Op de binnensteven is een
sponning aanwezig, waarin aan stuurboordzijde één huidplank in verband is aangetroffen. Deze
huidplank is bevestigd door middel van twee gesmede ijzeren spijkers met een ronde kop. De
binnensteven heeft aan de voorsteven vastgezeten met ijzeren bouten met een ronde kop. De
buitensteven is eveneens taps van vorm en heeft ook een breedte van 27 cm. De dikte is als gevolg van
de zandstralende werking van het IJsselwater gereduceerd tot 8 bij 4 cm.
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Afbeelding 21. Zijaanzicht van de voorsteven aan stuurboord en doorsnede van de binnen- en buitensteven.

De spanten zitten aan stuurboord in stevig verband met de huid en de wegering. Ze zijn gemiddeld 16
cm breed en 10 cm dik. Ze steken ongeveer 40 cm uit de waterbodem en hebben een onderlinge afstand
van ca. 40 cm. De bovenzijde is afgebroken en verweerd, aan de buitenzijde bevinden zich trapsgewijze
uitsparingen voor de overnaadse huidplanken. De huidplanken hebben een dikte van 2 cm en zijn
overnaads bevestigd.20 De naden zijn zowel aan de buiten als aan de binnenzijde waterdicht gemaakt
met breeuwsel, een sintellat en sintels (afb. 22). Het breeuwsel van de binnen- en de buitenzijde is
bemonsterd voor determinatie door een specialist.21 Het in de IJsselkogge gebruikte breeuwsel betreft
plantenstengels, mos en vermoedelijk ook touw.

20

De dikte van de huidgangen in verband is vastgesteld aan de hand van dagzomende planken. Deze zijn aangetast en daarmee niet
representatief voor de dikte van de huid. Een los aangetroffen plank (LSH 8) die bij de IJsselkogge hoort heeft een dikte van 3 cm.
Zie bijlage 4: determinaties breeuwselmonsters.

21
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Afbeelding 22. Bovenaanzicht van een breeuwnaad in de huid tussen balk 3 en 4, aan
de binnenzijde van stuurboord. De moslat is verdwenen, restanten van sintels zijn nog zichtbaar.

Van een huidgang aan de buitenzijde in put 1 is een stukje van een sintellat met sintels afgebroken voor
nader onderzoek (afb. 23). De sintelroedes hebben een lancetvormige doorsnede (15 mm breed en 3 mm
dik op het dikste punt in het midden). De sintelnagels zijn niet compleet, bij elke nagel missen de onderen de bovenkant. Dat bemoeilijkt het toekennen van een type en daarmee een datering, omdat ze uit een
periode komen dat de verhouding lengte-breedte een daterend element is.
Het lijkt dat de sintels eerder van type D zijn dan van type E, en ze zijn op basis van deze classificatie te
22
plaatsen in de late 13e eeuw - vroege 14e eeuw. In de publicatie van Vlierman over gesinteld
e
e
mosbreeuwsel zijn er echter ook late varianten met deze vorm die in de late 14 en vroege 15 eeuw
23
worden gedateerd.

Afbeelding 23. Sintellat met sintels.

De wegering is aan stuurboord in verband aangetroffen. Het betreft een open wegering bestaande uit
planken met een dikte van circa 3 cm. De planken variëren in breedte tussen de 30 en 40 cm. Deze
planken zijn met houten pennen en gesmede spijkers bevestigd aan de spanten. Tussen de gangen van
de wegering zit telkens een ruimte van ongeveer 5 cm.

22
23

Vlierman 1996, 77-78, Cat.Nr. 43-45.
Vlierman 1996, 79 Cat.Nr. 47-49.
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De aanwezige dekconstructie bestaat in dit deel van het wrak uit een aantal gedeeltelijk los liggende
dekbalken en knieën. De dekbalk die als balk 5 genummerd is, ligt los. Deze is meer dan 4 m lang en 22
cm breed en dik. Aan bakboordzijde loopt de balk uit op een schuine zijde.
Op een afstand van ongeveer 40 cm van balk 5 richting het achterschip ligt een volgende balk. Deze is
meer dan 3 m lang. Het uiteinde aan bakboordzijde is niet bepaald. Aan stuurboordzijde is deze
afgebroken. Ongeveer 40 cm verder ligt een volgende balk. Deze ligt eveneens los en wordt gekenmerkt
door regelmatige uitsparingen van 12 cm breed met in het midden van de uitsparing de restanten van
een gesmede spijker.
Tussen de twee hiervoor genoemde balken bevindt zich de as van een windas. Dit rondhout heeft een
doorsnede van ca 50 cm. In de as is een rechthoekige uitsparing zichtbaar voor het insteken van de
handspaak of windboom. Het deel van de as dat in de wangen van de windas draaide heeft een diameter
van 20 cm. Door het midden van de as bevindt zich een vierkant gat van 4 bij 4 cm. De as ligt niet in
constructief verband, maar desondanks kan worden aangenomen dat deze in het voorschip heeft
gefunctioneerd.

Afbeelding 24: (Onderwater)foto’s van details van de windas in het voorschip
(boven: zijde, onder bovenkant met rechthoekige uitsparing voor handspaak).

Ongeveer 50 cm richting middenschip is een vierde balk aangetroffen. De balk heeft aan bakboordzijde
een uitsparing waar een knie in paste. Deze knie is in verband met de wegering aan bakboord aanwezig
en is daar ongeveer 16 cm breed en 10 cm dik. Door middel van bouten en houten pennen is de knie
bevestigd aan de wegering.
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6.3.5 Put 1 (middenschip)
Put 1 is aangelegd om conform het PvE antwoord te geven op de vraag in hoeverre het dwarsverband
intact is. Hiertoe is dekbalk 3 onderzocht. Aan stuurboordzijde bevindt deze balk zich aan de oppervlakte,
de balk is hier 20 cm breed en ca. 24 cm dik. Het uitstekende deel is ongeveer 20 cm lang. De sponning
voor de huidplanken in deze balk is ca. 4 cm diep en 8 cm breed. Deze balk is gevolgd richting
bakboord.

Afbeelding 25. (onderwater)foto’s van de uit de huid stekende balk 3
(boven: zijaanzicht met sponning voor bevestiging in huid, onder: kopse buitenzijde van de balk).

Aan bakboord kon de put uiteindelijk niet diep genoeg worden aangelegd om het verband van deze balk
met het boord te onderzoeken. Volgens berekeningen bevindt deze zich ongeveer 2 meter onder de
waterbodem. Instromend sediment beperkte de diepte van de put tot maximaal 1,5 m. Desondanks zijn
andere constructie-elementen vrijgelegd waaruit kon worden opgemaakt dat het dwarsverband
grotendeels intact is.
De doorsnede van het wrak kon gedeeltelijk worden gedocumenteerd aan de hand van de vrijgelegde
delen (afb. 26). Om de diepte van de scheepsconstructie te bepalen zijn handmatige sonderingen met de
spuitlans gezet. Bij deze sonderingen is rekening gehouden met de positie van het wrak in de bodem om
de afstand tussen de schaarbalk en het vlak te bepalen. Het vlak is op 3 meter onder de schaarbalk
aangetroffen. Tijdens het sonderen is niet gestuit op harde objecten, zoals ballast. De indruk die is
ontstaan uit de drie midscheepse sonderingen (afb. 17) is dat het wrak is opgevuld met zand en klei. De
doorsnede van het wrak is een gedeeltelijke reconstructie, waarbij de velddocumentatie is gecombineerd
met een doorsnede van de Bremer Kogge. Voor het overzicht is de reconstructie recht gemaakt. Het
geeft op hoofdlijnen een beeld van de scheepsconstructie in de bodem. De kielplank van het wrak
bevindt zich op circa 7,5 meter –NAP, terwijl het diepste punt als gevolg van de schuine ligging in de
bodem zich op een diepte van 8,5 meter –NAP bevindt.
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Afbeelding 26. Gereconstrueerde doorsnede van de IJsselkogge ter hoogte van balk 3.

Vanaf de binnenkant van de huid aan stuurboordzijde is een tweede balk op dekbalk 3 aangetroffen. Deze
is met ijzeren bouten op balk 3 bevestigd en is 16 cm breed, terwijl de dekbalk 20 cm breed is. Dekbalk 3
steekt hierdoor aan de zijde van het voorschip 4 cm uit. Bovenop de twee dwarsbalken bevindt zich ter
hoogte van het middenschip (onder de schaarstok) een dikke plank op de zijkant. Deze plank is ca. 11 cm
dik en heeft een breedte van ca. 65 cm. Vermoedelijk is dit een deel van een staande knie dat boven de
dwarsbalk zit en verbonden was met het boord boven de dekbalk. Dergelijke knieën staken door het dek
heen.24 Aan de bovenzijde van deze plank zitten gemiddeld om de 32 cm ijzeren boutkoppen. De
boutkoppen hebben een diameter van ca. 5 cm en vormden vermoedelijk de verbinding met de dekplanken.
Aan de stuurboordzijde zit in deze staande knie een haaklas met een lengte van ca. 50 cm. Deze haaklas
vormde de verbinding met LSH 6, een onderdeel van de zittende knie aan stuurboord (zie bijlage 10). Het
oorspronkelijke uiteinde van deze plank is aan bakboordzijde vrij gelegd. Het uiteinde loopt schuin naar
binnen. Vermoedelijk paste deze schuine zijde aan het boord, net onder de knie die hier tegen de
wegering is bevestigd. Bij deze knie is een uitsparing gevoeld waar de plank in zou kunnen passen, maar
deze was visueel niet waar te nemen en is dus niet getekend.
Zowel aan stuurboordzijde als aan bakboordzijde zijn knieën waargenomen. Deze knieën zijn aan de
binnenkant van het schip, op de wegering bevestigd. Ze zijn aan de bovenzijde afgebroken, maar een
lichte kromming is waarneembaar. De knieën hebben een breedte van 16 – 20 cm en een dikte van 1420 cm. Aan bakboordzijde zijn twee knieën bewaard gebleven. De afstand tussen beide knieën bedraagt
140 cm. De knieën aan bakboordzijde zijn beter bewaard gebleven dan de knie die zichtbaar is aan
stuurboordzijde. De knie aan stuurboordzijde is ook smaller en zit langs en onder dekbalk 3 en wordt
gekenmerkt door een uitsparing aan de zijkant. De uitsparing meet 14 cm bij 14 cm en is ongeveer 1,5
cm diep. Hierin kan een balk gepast hebben. De knieën aan bakboordzijde bevinden zich op het niveau

24

Zie documentatie Bremer Kogge in Kiedel en Schnall 1985.
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tussen het dek en de dekbalk. Beide steken gemiddeld 80 cm uit de bodem. Op ongeveer gelijke hoogte
komt op elke knie een dikke boutkop voor.
De afstand tussen de spanten is in dit deel van het wrak niet regelmatig, maar gemiddeld 20 cm. De
spanten hebben een gemiddelde breedte van 12 cm en een gemiddelde dikte van 8 cm. Alleen de
bovenkant van de spanten is zichtbaar. Dit is een afgebroken uiteinde dat sterk verweerd is. Aan de
buitenzijde zijn de spanten getrapt, om deze passend te maken in de overlappende huidplanken. De
wegering is met houten pennen en vierkante spijkers bevestigd aan de spanten. De huid heeft een dikte
van 2 cm en is eveneens met houten pennen en gesmede spijkers met ronde koppen aan de spanten
bevestigd.
Het langsverband van het wrak wordt op dit niveau bepaald door de aanwezigheid van een centrale
schaarstok. De balk is 24 cm breed en 20 cm dik. De hoeken zijn afgerond en iets verweerd. De
schaarstok is ter hoogte van put 1 te volgen over een lengte van ca. 4 m. Op de lijn waar de dekbalk de
schaarstok kruist zit in de schaarstok een dikke ijzeren bout. De boutkop heeft een diameter van 7 cm.
De bout bevestigt de schaarstok aan de onderliggende houten delen.
In put 1 bevonden zich twee scheepsonderdelen die gelicht zijn voor nader onderzoek en het nemen van
dendromonsters (LSH 6 en 7).

6.4

Scheepsconstructie: het aak-achtige wrak (object 3, bijlage 20)

Het aak-achtige wrak is beperkt opgegraven, zodat in ieder geval de lengte kon worden vastgesteld, de
hoofdkenmerken van de scheepsconstructie konden worden bestudeerd en houtmonsters voor een
datering konden worden genomen. Het wrak heeft een lengte van minimaal 8 meter. Het wordt
beschreven vanaf het noordoosten richting de IJsselkogge. In het noordoosten is de begrenzing van het
wrak aangetroffen. Hier liggen twee vlakplanken met een breedte van 14 cm en 10 cm, die aan het
uiteinde zijn afgebroken. Het vlak loopt hier enigszins omhoog, hetgeen is geïnterpreteerd als de aanzet
naar een heve. De eerste inhouten betreffen een legger en een knikspant die gepaard naast elkaar zijn
bevestigd op het vlak. De breedte van deze inhouten bedraagt 14 cm en de hoogte 8 cm. De knikspant
maakt een hoek van circa 120 graden met het vlak. Van het boord is in dit deel van het wrak alleen de
kimgang bewaard gebleven, met een dikte van 2 cm. Deze kimgang is vervolgd richting de IJsselkogge
en vastgesteld is dat het boord recht loopt. Na circa twee meter vanaf het uiterste noordoostelijke punt is
het boord beter bewaard gebleven. Hier is een constructie aangetroffen bestaande uit enkele of
gepaarde inhouten die om de 40 cm tegen het boord zijn bevestigd. Aan de binnenzijde van het wrak is
tegen deze spanten een 8 cm dikke wegerbalk geplaatst. In deze balk zijn inkepingen aangebracht
waarmee de inhouten gedeeltelijk in de weger passen. De diepte van het vlak ten opzichte van deze
weger is niet vastgesteld. Vervolgens is de huid van het wrak verder vervolgd totdat deze schuin
wegloopt onder de kogge. Het is om deze reden aannemelijk dat de totale lengte van het wrak groter is
dan 8 meter.

Afbeelding 27. Bovenaanzicht van de huid van het aak-achtige wrak met spant en wegering.
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6.5

Scheepsconstructie: het punter-achtige wrak (object 14, bijlage 21)

Object 14 is een wrak dat over een lengte van 13 meter bewaard is gebleven. Het ligt in de
stroomrichting van de IJssel onder slagzij in de bodem, waarbij de hoge kant zich in het noordoosten
bevindt. Deze hoge kant is nader onderzocht, de dieper gelegen delen van het wrak zijn ongemoeid
gelaten. Het wordt beschreven vanaf het meest stroomopwaartse punt. Hier bevindt zich een steven met
een breedte van 25 cm en een dikte van 12 cm. In de steven bevindt zich een ijzeren bout die van binnen
naar buiten door de breedterichting van de steven doorloopt. Verder zit in de steven een sponning,
waarin een huidplank met een breedte van 2 cm is bevestigd. Het boord is opgebouwd uit 2 overnaadse
planken. Deze zijn niet in het onderzochte deel in verband aangetroffen. Dit is afgeleid uit de vorm van
de spanten.

Afbeelding 28. Reconstructie doorsnede punter-achtig scheepswrak op basis van los aangetroffen knie.

De breedte van de spanten bedraagt 12 cm, de dikte is 6 tot 8 cm. Ze staan iedere 30 cm op regelmatige
afstand van elkaar. De verbindingen tussen het glad gebouwde vlak en het overnaadse boord bestaan uit
knieën die door middel van een schuine las op de leggers zijn bevestigd. De leggers zijn met houten
pennen op het vlak bevestigd. De verbinding tussen leggers en knieën bestaat uit ijzeren spijkers. In de
naad van de kim zijn moslatten en sintels aangetroffen.
In stroomafwaartse richting is na circa 5 meter het boord verdwenen en resteert alleen nog het vlak. De
naden tussen de vlakplanken zijn gebreeuwd met organisch materiaal dat niet nader gedetermineerd is.
Centraal op het vlak bevindt zich op een naad tussen twee vlakplanken een lat met een breedte van 6 cm
en een hoogte van 1 cm. Deze lat is mogelijk het midden van het vaartuig. Vanuit dit punt kan de
gereconstrueerde breedte van het vaartuig worden bepaald op circa 2,5 meter.
Onder de leggers bevinden zich loggaten met een breedte van 10 cm en een hoogte van 4 cm. Twee
leggers zijn zwaarder uitgevoerd (20 cm breed en 10 cm hoog) en zijn voorzien van een vierkante
uitsparing van 11 bij 11 cm en 4 cm diep. Deze uitsparingen bevinden zich niet in de hartlijn van he
vaartuig en om deze reden gaat het waarschijnlijk niet om mastsporen, maar om een bevestigingspunt
van een steunbalk voor de opbouw.
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Afbeelding 29. Rechthoekig loggat in legger van het punterachtige vaartuig.

Het verst stroomafwaarts gelegen deel van het wrak is in slechte staat. Desondanks kon vastgesteld
worden dat het vlak hier smal toeloopt, wat erop duidt dat het wrak een lancetvormig vlak heeft. Dit is
samen met de aanwezigheid van een steven en een relatief smalle vorm de reden het wrak als een
punter-achtig vaartuig te interpreteren.

6.6

Object 5: onbekende constructie

Object 5 bestaat uit een knie met een lengte van 140 cm, een breedte van 20 cm en een dikte van 20 cm.
Van deze knie steekt het korte deel in de bodem. Op de achterkant van de knie zit een rechte sponning
waarin vier balken door middel van een ijzeren bout op elkaar zijn bevestigd. De onderste balk is het
zwaarst uitgevoerd (14 bij 12 cm in doorsnede), de drie daarop liggende balken hebben een doorsnede
van circa 6 bij 14 cm. De dikste van deze balken is gedeeltelijk vrijgelegd en is te volgen over een lengte
van 70 cm. De drie kleinere balken hebben een lengte van circa 1 meter en zijn aan beide zijden
afgebroken. Ten opzichte van de onderste balk met de sponning bevindt zich een andere balk (25 cm
breed) in een hoek van circa 45 graden. Deze verdwijnt na ruim een meter in het sediment. De onderste
knie is vervolgd richting locatie 2. Op het einde van de balk is een zware ijzeren bout met een ring met
een diameter van 12 cm aangetroffen (niet weergegeven in de documentatie).
Hoe deze constructie is te interpreteren is tijdens het schrijven van deze rapportage nog onduidelijk.
Vastgesteld kan worden dat het een constructie betreft die niet in de romp van koggeschepen voorkomt
en om deze reden is het aannemelijk dat het gaat om de opbouw of de inbouw. Een andere mogelijkheid
is dat het een constructie betreft die niet bij de IJsselkogge hoort. Bij object 5 is een losse huidplank
aangetroffen (LSH 8).
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Afbeelding 30. Object 5: onbekende constructie.

6.7

Object 9: Een los aangetroffen staande knie van de IJsselkogge

Bij locatie 9 is een knie aangetroffen, die op basis van de vorm geïnterpreteerd is als een staande knie
die op een van de door de huid stekende dekbalken heeft gestaan. De knie ligt gedeeltelijk in de bodem
en is verder niet opgegraven, aangezien hij in de huidige toestand goed te determineren was. Het uit de
bodem stekende deel heeft een maximale lengte van 140 cm, een maximale breedte van 90 cm en de
dikte van de knie bedraagt 10 cm. De vlakke zijde heeft op de dekbalk gerust, de zijde met de
uitsparingen stak door het dek heen. De hoekige uitsparingen staken in het boord van de IJsselkogge.
Het is, gezien het ontbreken van deze knieën in verband aan stuurboord, aannemelijk dat de knie
oorspronkelijk aan deze zijde heeft gezeten. De vondst maakt duidelijk dat de kogge aan stuurboord
intact was op het moment van afzinken en dat wrakvormende processen ertoe hebben geleid dat dit
scheepsdeel aan de benedenstroomse zijde van het wrak terecht is gekomen.
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Afbeelding 31. Object 9: staande knie van de IJsselkogge

6.8

Object 11: Puttingijzers en (want)rust van de IJsselkogge

Object 11 bestaat uit twee parallel lopende balken met drie intacte puttingijzers en twee delen van
puttingijzers. In afbeelding 32 is de onderste balk de (want)rust die op het niveau van de boordrand
tegen de binnenzijde van de IJsselkogge vast zat.25 Deze heeft een lengte van 250 cm, een breedte van
16 cm en is aan één zijde afgebroken. De bovenste balk was op een lager niveau tegen de wegering of
direct op de spanten bevestigd.
De puttingijzers hebben een lengte van 80 tot 90 cm en hebben een ronde doorsnede van maximaal 5
cm. Aan de bovenzijde (bij de (want)rust) eindigen de ijzers in een oog, waardoor een langwerpige ring
die aan één zijde breed uitloopt, is bevestigd. Deze ringen, waaraan de wantstagen van de mast
bevestigd waren, hebben een lengte van 25 cm. Het is aannemelijk dat zich in het brede deel van deze
ringen houten jufferblokken hebben bevonden. Als gevolg van concretievorming kon dit niet worden
vastgesteld. De puttingijzers eindigen aan de onderzijde in een ronde ijzeren kop.

25

De wantrust is bij de Kamper kogge ook aan de binnenzijde bevestigd. Dit lijkt voor de IJsselkogge ook de meest aannemelijke
positie.

43

.Afbeelding 32. (Onderwater)foto van de puttingijzer met langwerpige ring (de ring is geconcretiseerd en
staat dwars op foto met de smalle zijde waar de ring van het puttingijzer door steekt rechts).

Haaks op de twee balken ligt een balk met een lengte van 180 cm. Er is sprake van een constructief
verband door middel van ondiepe uitsparingen (5 cm). De bovenzijde van deze balk (de zijde met de
ringen van de puttingijzers) eindigt in een rechte las met een lengte van 50 cm.

Afbeelding 33. Object 11: (want)rust met puttingijzers.
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6.9

Dendrochronologisch onderzoek

6.9.1 Inleiding
In bijlage 2 staan de administratieve gegevens van de monsters weergegeven die genomen zijn ten
behoeve van dendrochronologisch onderzoek. In totaal zijn 17 monsters opgestuurd naar RING, waarvan
13 van de IJsselkogge, drie van het aakachtige scheepswrak en één van het punter-achtige
scheepswrak. Van het laatste vaartuig waren meer losse houtdelen verzameld om monsters van te
nemen, maar uiteindelijk bleek slechts één scheepsonderdeel voldoende jaarringen te bevatten. Dit
monster heeft desondanks geen datering opgeleverd en zal derhalve hieronder niet besproken worden.
Op de DVD-bijlage staan de volledige resultaten van het onderzoek weergegeven.
6.9.2 De IJsselkogge
De resultaten van het onderzoek staan weergegeven in onderstaande tabel. De monstername heeft zeer
gevarieerde resultaten opgeleverd. Monster 17 is afkomstig van een losse plank die in put 1 aan
bakboord is aangetroffen. Op basis van de constructiekenmerken werd aangenomen dat deze bij de
IJsselkogge behoorde (bijlage 5: LSH 1). Uit de dendrodatering blijkt dat dat niet het geval is.
Monster 28, 29, 31, 35 en 36 synchroniseren met referentiecurven. Deze monsters hebben echter geen
kapdatum opgeleverd wegens het ontbreken van spint. De resultaten van de datering lopen uiteen, maar
geven desondanks voldoende basis voor een postquem datering. Deze ligt op basis van monsters 28 en
29 na 1399 n. Chr. Deze resultaten geven de indicatie dat de IJsselkogge tussen 1400 en 1450 dateert.

Tabel 3. Resultaten dendrodateringen IJsselkogge (uit: RING rapport 2012063).
Monsternr. / opmerkingen

RINGs

Datering van

Dendrocode

de laatste

Zekerheid

Periode waarin/

van de datering waarna de boom

Gebruikte
Referentie-

gemeten ring

(probability)

is omgehakt

chronologie

17 / radiaal (gespleten?)

KAK00010

1555 n.Chr.

>99,99%

Na 1568 n.Chr.

FRQUSP_Meuse

24 / vierkante kwart boom

KAK00020

-

-

-

-

26 / vierkante kwart boom

KAK00030

-

-

-

-

28 / rechthoekige kwart boom

KAK00040

1379 n.Chr.

>99,99%

Na 1393 n.Chr.

NLNOOR10

29 / rechthoekige kwart boom

KAK00050

1386 n.Chr.

>99,95%

Na 1399 n.Chr.

NLNOOR10

31 / tangentiaal (gezaagd?)

KAK00060

1276 n.Chr.

>99,99%

Na 1288 n.Chr.

DESUDE02

35 / radiaal (gespleten?)

KAK00070

1378 n.Chr.

>99,99%

Na 1386 n.Chr.

EUPLNW01

36 / radiaal (gezaagd/gespleten?)

KAK00080

1265 n.Chr.

>99,99%

Na 1279 n.Chr.

NLNOMIDD01

De resultaten van het dendrochronologisch onderzoek wijzen erop dat hout uit Nederland (vnr 28, 29 en
36), Duitsland (vnr 31) en Noordwest-Polen (vnr 35) is gebruikt voor de bouw van het schip. Echter, de
referentiekalenders van Nederland die zijn gebruikt om de monsters 28, 29 en 36 te dateren, zijn
gemaakt van hout met zowel een lokale als regionale herkomst. Hierdoor zijn deze kalenders minder
geschikt om de herkomst van hout te bepalen. Als inderdaad hout uit Nederland is gebruikt, zou dit een
aanwijzing zijn dat de IJsselkogge in Nederland is gebouwd. Hout voor de Nederlandse scheepsbouw
werd immers uitsluitend geïmporteerd en niet geëxporteerd. Echter, de drie houten elementen die met
Nederlandse kalenders dateren, vormen een onvoldoende basis om tot deze conclusie te komen.
Aanvullende monstername en meer scheepsbouwkundig onderzoek zouden verricht moeten worden om
de herkomst van het schip met zekerheid vast te stellen.
6.9.3 Het aak-achtige scheepswrak
Van de drie onderzochte monsters heeft monster 44 een datering opgeleverd: 1409 +/- 1 n. Chr. Het
betreft een monster met spinthout en om deze reden kan de kapdatum op 1410 n. Chr. worden bepaald.
Het betreft een boom van locale herkomst.
Met dit resultaat wordt aan de ene kant de eerder vastgestelde datering van de bouwdatum van de
IJsselkogge ondersteund. Aan de andere kant wordt de bandbreedte van de datering van de
ondergangsdatum, of beter datum van de afzinking (zie paragraaf 6.11), aangescherpt. De aak-achtige
ligt voor zover dat onder water was vast te stellen gedeeltelijk onder de IJsselkogge en dit betekent een
gelijktijdige of jongere datering van het moment dat de twee wrakken in archeologische context
geraakten. In het scenario van opzettelijke afzinking kan ervan worden uitgegaan dat het gaat om
gelijktijdigheid. De datering van de afzinking van de IJsselkogge kan daarmee worden aangescherpt
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tussen 1410 en de leeftijd van het aak-achtige wrak. De gebruiksduur van een houten vaartuig ligt over
het algemeen maximaal rond de 30 jaar en dit betekent dat de wrakken waarschijnlijk tussen 1410 en
1440 n. Chr. in de IJsselbodem terecht zijn gekomen.

6.10 Onderzoek aan de kwaliteit van het hout
6.10.1 Inleiding
De houtkwaliteit van de IJsselkogge is op drie manieren onderzocht. Ten eerste is in put 1 een
duikinspectie verricht, waarbij met een kleine kruiskop schroevendraaier in verschillende
scheepsonderdelen is geprikt. Ten tweede zijn conform paragraaf 6.8 uit het PvE houtmonsters genomen
van verschillende scheepsonderdelen op verschillende hoogten. Deze zijn microscopisch onderzocht
door de Stichting Hout Research in Wageningen om de aard en mate van aantasting van het hout te
bepalen. Ten derde is na afloop van het onderzoek in het conserveringsatelier van het ADC een deel van
een inhout en een deel van een huidplank gedroogd, om te bepalen wat de effecten zijn van snelle
uitdroging. De resultaten van het onderzoek worden hieronder weergegeven. Op de DVD-bijlage is het
volledige rapport van SHR opgenomen.
6.10.2 Duikinspectie
Van de duikinspectie is een video-opname gemaakt die op de DVD bijlage is opgenomen. Tijdens de
duikinspectie is bepaald wat de dikte was van de zachte, aangetaste laag van het hout. Als gevolg van
biologische degradatieprocessen in de waterbodem worden de celwanden van het hout geleidelijk
afgebroken en dit leidt tot het ontstaan van een zachte laag. De dikte van deze zachte laag geeft een
beeld van de conserveringstoestand van het scheepswrak.
Er is in put 1 met name een beeld gevormd van de wegeringplanken, inhouten en dwarsverbanden. De
huidplanken zijn alleen aan het oppervlak van de waterbodem onderzocht. De inspectie heeft
uitgewezen dat alle aangetroffen scheepsonderdelen een harde kern hebben. Bij de huid- en de
wegeringplanken drong de schroevendraaier tot maximaal 5 mm het hout in. Bij de aan het
bodemoppervlak liggende huidplanken was geen zachte laag aanwezig. Dit wijst niet zozeer op een
betere conservering, maar geeft eerder aan dat de zachte laag als gevolg van de eroderende werking van
de rivier is verdwenen. Bij de spanten betrof de dikte van de zachte laag enkele millimeters. Bij de
grotere balken van het lengte- en dwarsverband bedroeg de dikte van de zachte laag 10 mm tot 30 mm.
6.10.3 Microscopisch onderzoek naar de houtkwaliteit
Ten behoeve van het onderzoek door de Stichting Hout Research te Wageningen zijn 6 monsters
genomen van verschillende scheepsonderdelen op verschillende diepten (zie bijlage 2). De monsters zijn
genomen van de buitenzijde van de scheepsonderdelen en hebben een afmeting van circa 5 bij 5 bij 5
cm. De resultaten van het onderzoek geven een beeld van de mate van aantasting van de buitenzijde.
Hieronder worden de algemene conclusies van het onderzoek weergegeven.
Geconstateerd is dat bij alle monsters sprake is van bacteriële aantasting. De mate waarin de celwanden
van het hout kapot zijn als gevolg van deze aantasting varieert sterk. De degradatie is het grootst bij
monsters 3, 5 en 6. Hier wordt in de rapportage gesproken van totale verwoesting van de houtstructuur.
Bij monster 4 is eveneens zware aantasting geconstateerd, ook al zijn er in de kern van het monster
zones aan te wijzen waar de aantasting minder ernstig is. De monsters 1 en 2 zijn slechts beperkt
aangetast. Deze monsters zijn genomen van scheepsdelen die uit de waterbodem steken en
aangenomen kan worden dat de zachte laag is geërodeerd, zoals ook tijdens de duikinspectie was
geconstateerd.
6.10.4 Snelle ongecontroleerde droging
Om een beeld te vormen van de conserveringstoestand van het hout zijn twee scheepsdelen van de
IJsselkogge onderworpen aan snelle, ongecontroleerde droging in het conserveringsatelier van het ADC.
Het betreft een deel van LSH 3 (kop van een inhout dat uit de waterbodem stak) en LSH 8 (huidplank).
De resultaten van snelle droging in het conserveringsatelier van het ADC maken duidelijk dat er bij het
inhout een volumeafname optreedt van circa 10 %. Bij de huidplank was sprake van een vergelijkbare
volumeafname, en daarbij verschilverde ook de buitenste laag van het hout. De vorm van de plank is
grotendeels gelijk gebleven. De onderstaande afbeeldingen geven een beeld van dit experiment.
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Afbeelding 34. Foto weergave van het experiment van ongecontroleerde droging van twee scheepsdelen:
links de waterverzadigde scheepsdelen en rechts de situatie na 3 weken.

6.10.5 Conclusie
De resultaten van de verschillende conserveringsonderzoeken zijn hierboven weergegeven. Indien het
scenario van de conservering van de IJsselkogge wordt overwogen, dienen deze gegevens beoordeeld te
worden door specialisten op het gebied van conservering van houten scheepsconstructies. De twee
voorlopige conclusies die getrokken kunnen worden zijn (1) dat het hout van de IJsselkogge in algemene
zin een harde kern heeft en dat deze kern ertoe leidt dat het hout vormvast blijft bij ongecontroleerde
droging, ondanks de 10% krimp. (2) De buitenste rand van het hout is aangetast. De mate van deze
aantasting varieert sterk. Bij de aan het oppervlak van de waterbodem liggende scheepsdelen is deze
zachte laag minder/afwezig als gevolg van de eroderende werking van de rivier.

6.11 Algemene conclusie
Het onderzoek heeft een beeld opgeleverd van de context, constructie, gaafheid, datering en
conserveringstoestand van de IJsselkogge en de daarbij aangetroffen scheepswrakken en objecten. Vast
is komen te staan dat de IJsselkogge samen met de twee wrakken en drie losse scheepsonderdelen één
archeologische vindplaats is, die in samenhang één betekenisvolle archeologische context vormen. De
positie in de rivier en de samenhang tussen de wrakken kunnen verklaard worden vanuit een opzettelijke
depositie of afzinking. Met name de positie van de IJsselkogge dwars op de stroomrichting, de mate
waarin het wrak intact is gebleven en de overeenkomst in datering van twee wrakken wijzen in deze
richting. Een mogelijke verklaring voor het afzinken is dat we te maken hebben met middeleeuws
watermanagement. Het is aannemelijk dat de wrakken zijn afgezonken om de rivier in de verzandende
delta gedeeltelijk af te dammen, te versmallen of om te buigen met het oog op het behouden van een
bevaarbare IJssel. Uit het onderzoek naar de grotere maritiem landschappelijke context en uit historische
bronnen komt duidelijk naar voren dat het verzanden van de IJssel een groot probleem vormde voor de
stad Kampen.
Naast de watermanagement hypothese zijn echter ook andere scenario’s denkbaar. Gedacht kan worden
aan een scheepskerkhof of het gebruik van schepen als aanplemping voor landwinning. Om deze reden
is een aanvullend onderzoek naar de maritiem landschappelijke context van de wrakken in het licht van
de ontwikkeling van de IJsseldelta in de toekomst noodzakelijk.
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7

Conclusies
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zullen de onderzoeksvragen uit het PvE worden
beantwoord.
Algemene vragen over de wraklocatie:
Wat is de omvang en verspreiding van de scheepsresten?
Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat zich in de directe omgeving van de IJsselkogge twee
scheepswrakken bevinden en drie aan de kogge te relateren scheepsonderdelen en constructies. Samen
omvat dit gebied met een lengte van ongeveer 30 bij 20 meter. De afmetingen zijn weergegeven op
onderstaande afbeelding en de coördinaten staan in de bijbehorende tabel. Omdat de dateringen en het
scheepsarcheologische onderzoek hebben uitgewezen dat er onderlinge relaties zijn tussen de objecten
en de wrakken, moet het gezien worden als één vindplaats.
Object/hoekpunten

RD-X coördinaat

RD-Y coördinaat

Wrak Kogge

190459,2

508799,3

Wrak Aakachtige (object 3)

190466,3

508811,0

Wrak Punterachtige (object 14)

190446,3

508800,5

Object 5 (balkenset Kogge)

190456,0

508813,0

Object 9 (Knie van Kogge)

190449,9

508796,6

Object 11 (puttingijzers Kogge)

190451,6

508798,0

Wrakgebied NW hoek

190450,0

508823,6

Wrakgebied NO hoek

190470,7

508814,6

Wrakgebied ZW hoek

190438,2

508796,6

Wrakgebied ZO hoek

190459,0

508787,5

Wat is de algemene conserveringstoestand van het wrak, beoordeeld naar de verschillende aanwezige
materiaalcategorieën?
Het onderzoek naar de conserveringstoestand van het hout van de IJsselkogge is op drie manieren
uitgevoerd: door middel van visuele inspecties onder water, microscopisch onderzoek en
ongecontroleerde snelle uitdroging van twee scheepsdelen.
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Op basis van de visuele inspecties is vastgesteld dat de algemene conserveringstoestand van het hout
redelijk tot goed is, zeker gezien de ouderdom. In het bijzonder geldt dat voor de kern van het hout. Met
macroscopisch onderzoek is vastgesteld dat de buitenste laag van het hout zeer kwetsbaar is en wordt
vernietigd bij ongecontroleerde droging. De microscopische analyse heeft dit beeld bevestigd.
Wat is de aard van de objecten buiten de wraklocatie van 20 bij 8 meter? Hebben deze te maken met het te
onderzoeken scheepswrak?
In totaal zijn 14 objecten buiten de IJsselkogge gevonden. Van deze 14 objecten gaat het in twee
gevallen om scheepsonderdelen die aan de kogge gerelateerd kunnen worden (object 9 en 11). Object 5
is vermoedelijk een onderdeel. Verder zijn twee scheepswrakken aangetroffen, een aak-achtige en een
punter achtige. De aak-achtige is gedateerd aan de hand van een dendrodatering: kapdatum 1410 n.
Chr.. Deze datering past binnen de breedte van de datering waarin de IJsselkogge voorlopig is gedateerd
(1400-1450 n. Chr.) en om deze reden kan worden aangenomen dat er een betekenisvolle relatie tussen
beide wrakken is. De punter-achtige kon niet gedateerd worden, er was bij de genomen dendromonsters
geen match met de referentiecurven. De scheepsbouwkundige kenmerken van dit wrak zijn echter
vergelijkbaar met die van de IJsselkogge en de aak-achtige, wat een onderlinge relatie zeer
waarschijnlijk maakt. De onderlinge relatie tussen de wrakken ligt in het gelijktijdig afzinken, dan wel
wegzetten van de vaartuigen.
Wat is de positie van het wrak in de bodem?
De positie van de IJsselkogge was op hoofdlijnen duidelijk naar aanleiding van de multibeamopnamen
die na afloop van de ontdekking van het wrak in april 2011 zijn genomen. Het waarderende onderzoek
heeft deze positie bevestigd: het wrak ligt rechtstandig in de bodem onder een slagzij over bakboord van
circa 25 graden met de voorsteven richting Kampen.(dwars op de stroomrichting van de IJssel)
Is er sprake van een of meerdere vondstlagen?
Het onderzoek van de stratigrafie in het wrak heeft duidelijk gemaakt dat zich onder een circa 1,5 meter
dikke zandlaag een pakket fijne klei bevindt. Deze laag is onder rustige omstandigheden ontstaan. De
proefsleuven zijn niet gegraven tot in de diepste delen van het wrak en daarmee zijn kansrijke locaties
voor het aantreffen van aan het wrak te relateren mobilia niet onderzocht. Omdat er in de proefputten
geen aan het wrak te relateren vondsten zijn gedaan, behalve kleine losse constructieonderdelen, is er
geen harde uitspraak te doen of de aan- of afwezigheid van een vondstlaag.
Op theoretische gronden is een vondstaag, zoals die ontstaat gedurende een wrakvormingsproces, bij
deze vindplaats echter niet te verwachten. Binnen het scenario van het opzettelijk afzinken van
vaartuigen past de aanwezigheid van een vondstenlaag in het wrak niet. Het is aannemelijk dat oude,
deels ontmantelde schepen zijn gebruikt waarin zich geen uitrusting of inventaris meer bevond. De
sonderingen in het middenschip onderbouwen dit beeld: het wrak is vermoedelijk opgevuld met klei en
rivierzand. Omdat de sonderingen niet in het hele wrak zijn gezet, staat desondanks de vraag open of
zich in het wrak stenen, dan wel ander aangevoerd materiaal bevindt dat gebruikt is om het wrak op te
vullen dan wel af te zinken.
In welke geologische en bodemkundige eenheden dan wel lagen bevinden zich archeologische resten?
Op basis van het bureauonderzoek is het aannemelijk dat de omgeving van de IJsselkogge hoofdzakelijk
uit een zandige rivierbedding bestaat. Deze onderzoeksvraag kan echter niet op basis van nieuwe
veldgegevens verder worden uitgewerkt.
Wat kan gezegd worden van de wrakvormende processen en degradatieprocessen van deze vindplaats?
De afzink theorie is een verklaring voor de aanwezigheid van een omvangrijk obstakel als een
zeewaardig koggeschip in de rivierbedding. In het scenario van een schipbreuk is het onwaarschijnlijk
dat het wrak in deze toestand bewaard is gebleven. De snelle en volledige verzanding van de IJssel
verklaart de inbedding en daarmee de conservering van het wrak. De huidige situatie, waarbij het wrak
ten dele uit de bodem steekt is een evenwicht dat is bereikt tussen stroomsnelheid en de
beschikbaarheid van sediment. Het is een instabiele en hoogdynamische situatie, zoals blijkt uit de
samenstelling van het vondstmateriaal in het rivierzand dat uit het wrak is opgezogen. Deze instabiliteit
leidt en heeft geleid tot enige mate van mechanische degradatie van het wrak, waarbij sterke stroming
een werking op het scheepshout heeft die te vergelijken is met zandstralen. De aangetaste delen van het
hout verdwijnen als gevolg van de eroderende werking van de rivier.
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Is het wrak vergaan dan wel weggezet op de locatie?
Uit het onderzoek van de scheepsresten en de grotere maritiem landschappelijke context van het wrak is
vastgesteld dat het zeer aannemelijk is dat de IJsselkogge opzettelijk is afgezonken op deze locatie. De
belangrijkste argumenten hiervoor worden hieronder samengevat.
1.
2.
3.
4.

De positie haaks op de stroomrichting van de IJssel;
De nabijheid van het wrak bij de havenkade van Kampen maakt een schipbreuk
onwaarschijnlijk, maar zeker niet onmogelijk;26
De mate waarin het wrak intact is;
De archeologische associatie met twee andere scheepswrakken;

Het is de samenhang tussen deze vier argumenten die de afzinktheorie ondersteunt. De reden voor het
afzinken kan gelegen zijn in de landschappelijke context van de 15e eeuw: een verzandende rivier en de
noodzaak om in de waterhuishouding in te grijpen. Het afzinken van de IJsselkogge als een vorm van
middeleeuws watermanagement past in deze setting: om de rivier te versmallen, af te dammen, dan wel
af te buigen. Er zijn echter meerdere scenario’s denkbaar en om deze reden is het van belang om de
afzink theorie verder uit te werken aan de hand van de fysische geografie, historische geografie,
archiefonderzoek etc.
Het wrak ligt nu in het centrum van de IJssel, was dit ook het geval rond 1500 AD?
Omdat er vermoedelijk sprake is van het opzettelijk afzinken van de wrakken, en omdat
watermanagement een aannemelijke verklaring is, is de reconstructie van de geografische positie van de
vinplaats in de 15e eeuw zeer relevant. Op historische kaarten komt de loop van de IJssel in grote lijnen
overeen met de huidige IJssel, wat betekent dat de wrakken midden in de IJssel zouden zijn afgezonken.
Het is echter niet ondenkbaar dat in een hoog dynamisch gebied als een rivierdelta rivierarmen zich
binnen een eeuw verleggen, al dan niet door menselijk ingrijpen. Met name de loop van het Zuiddiep of
Zuiderdiep kan van belang zijn bij het reconstrueren van de oorspronkelijke positie van het wrak in de
rivierbedding, omdat dit de vaarroute zou zijn geweest die met name in de 14e eeuw in gebruik was. De
analyse van de multibeamgegevens van de waterbodem in de omgeving van de vindplaats heeft mogelijk
de loop van de oude IJsseloever in beeld gebracht. De vergelijking met de kaart van Kampen van Jacob
van Deventer uit 1568 sluit niet uit dat dit een voormalige IJsseloever is. Nader onderzoek zal hier meer
duidelijkheid over moeten geven, voorlopig kan deze vraag daarom nog niet beantwoord worden.
Vragen mbt de scheepsconstructie:
Zijn er constructiedetails zichtbaar? Kunnen deze details iets zeggen over de herkomst en bouwdatum van
het schip?
In de drie wrakken zijn talrijke constructiedetails onder water zichtbaar. In het bijzonder is gekeken naar
de aanwezigheid van sintels, omdat hier relevante informatie over een datering uit kan worden afgeleid.
Het onderzoek naar de sintels van de IJsselkogge heeft echter geen eenduidig resultaat opgeleverd dat
strookt met de dendrodatering. De sintels geven ook geen indicatie van een herkomstgebied.
Wat was het scheepstype en tot welke bouwtraditie behoort het schip?
De determinatie als kogge-achtig schip was in feite al naar aanleiding van de duikinspecties in 2011 te
onderbouwen. Aanvullende opnamen met de sectorscanner en aanvullende waarnemingen in 2012
hebben deze interpretatie bevestigd. In de scheepsarcheologische literatuur worden koggeschepen
ingedeeld bij de bottom based bouwtraditie.27 Het betreft schepen waarbij een duidelijk bouwkundig
verschil is tussen het vlak en het boord van het vaartuig. Bij koggeschepen is het vlak gladboordig, terwijl
de zijden overnaads zijn. De verklaring hiervoor wordt gezocht in de bouwvolgorde. Het ontwerp van
deze schepen werd gedefinieerd door de vorm van het vlak, dat dan ook als eerste werd vervaardigd.
In dit kader is het interessant dat de twee wrakken die bij de IJsselkogge zijn gevonden, eveneens
passen in de bottom based bouwtraditie.

26
27

De Vasa en de Bremer kogge zijn beide grotendeels intact aangetroffen in de nabijheid van een haven.
Hocker 2004.
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Liggen de scheepsdelen nog in goed onderling verband?
Bij de IJsselkogge is vastgesteld dat de scheepsconstructie in het achter- en het voorschip over
stuurboord in stevig onderling verband zit. Aan bakboord lijkt het wrak bij de uiteinden en met name in
het achterschip iets te zijn open gevallen. In het middenschip (bij dekbalk 3) is geconstateerd dat het
dwarsverband intact is. Ook al kon de verbinding van de dekbalk niet van boord tot boord gevolgd
worden, op basis van de aanwezige scheepsonderdelen was het mogelijk deze conclusie te trekken.
Welke houtsoorten zijn gebruikt en wat is de herkomst van het hout? Wat betekent dit in relatie tot de
vermoedelijke bouwlocatie van het schip?
Alle onderzochte constructieonderdelen van de IJsselkogge zijn vervaardigd van eik. Het is mogelijk dat
de IJsselkogge in Nederland is gebouwd, wegens de aanwezigheid van drie scheepsonderdelen van hout
van Nederlandse bodem. Om dit met zekerheid te kunnen stellen moeten echter meer monsters
onderzocht worden.
Wat is de kwaliteit en conserveringstoestand van het scheepshout, beoordeeld voor verschillende
scheepsdelen op verschillende stratigrafische posities?
Op basis van het verrichte onderzoek naar de conserveringstoestand van het hout van de IJsselkogge
zijn twee voorlopige conclusies getrokken. Ten eerste bevatten alle constructieonderdelen van de
IJsselkogge een harde kern en deze leidt ertoe dat het hout vormvast blijft bij ongecontroleerde droging,
ondanks de 10% krimp. Ten tweede is de buitenste rand van het hout in alle delen aangetast. De mate
van deze aantasting varieert sterk. Bij de aan het oppervlak van de waterbodem liggende scheepsdelen
is deze zachte laag minder/afwezig als gevolg van de eroderende werking van de rivier.
Wat is de sterkte van de scheepsconstructie voor wat betreft het langsverband, dwarsverband en de
constructie van de scheepshuid?
De stevigheid van het langsverband kan alleen worden beoordeeld aan de hand van de aanwezigheid
van een schaarstok in het middenschip en de aanwezigheid van een achter- en een voorsteven. De
achtersteven zit in stevig constructief verband met de huid. De voorsteven steekt ruim een meter uit de
bodem en is aanzienlijk aangetast door mechanische degradatie: zandstralen door sterk stromend
IJsselwater. De schaarstok ligt in constructief verband met de, op de dekbalken rustende, staande
knieën. Diepere delen van de constructie van het langsverband konden niet worden onderzocht.
Het dwarsverband bestaat uit de spanten en de dekondersteunende constructie. De spantconstructie lijkt
in de drie proefputten, maar met name in put 2 (voorschip) en 3 (middenschip) in stevig
scheepsbouwkundig verband te zitten. De dekondersteunende constructie is in het voorschip weliswaar
in positie, maar niet in verband aangetroffen. In het middenschip is dit verband in goede staat aanwezig
en in het achterschip is het niet aangetroffen.
De constructie van de scheepshuid was nauwelijks te onderzoeken. De scheepshuid aan stuurboordzijde
dagzoomt voor een deel uit de waterbodem en vastgesteld is dat hier sprake is van enige degradatie. Het
onderzoek heeft zich hoofdzakelijk gericht op de binnenzijde van het wrak. In put 2 en 3 is vastgesteld
dat de open wegering in stevig constructief verband zit met de spanten. Deze constatering maakt het
aannemelijk dat het verband met de scheepshuid met name voor de diepere delen van het wrak intact is.
Vragen mbt de eventuele mobiele vondsten in het wrak:
Zijn resten van de uitrusting, scheepsinventaris, lading en persoonlijke eigendommen aanwezig? Zo ja, kan
een inschatting worden gemaakt van de archeologische waarde van deze vondstcomplexen?
Tijdens het onderzoek zijn geen resten van aan de IJsselkogge te relateren uitrusting, scheepsinventaris
of lading aangetroffen. Het probleem met de vondsten is dat ze afkomstig zijn uit de zandige laag
beddingafzettingen van de IJssel en dat vermenging is opgetreden met diverse recentere vondsten. Ook
het onderzoek van de schelpen wijst in de richting van een sterk dynamische IJsselbodem. Om deze
reden is vastgesteld dat het gaat om ingespoeld (stads)afval.
Bevinden zich menselijke (skelet)resten aan boord?
Er zijn tijdens het onderzoek geen skeletresten aangetroffen.
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Bevinden de vondstcomplexen zich in situ?
Deze onderzoeksvraag is naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek niet te beantwoorden. Op
theoretische gronden zouden geen vondstcomplexen te verwachten zijn (zie eerder).
Welke materiaalsoorten zijn aanwezig; in welke verhouding? Zegt dit iets over de conservering en de
wrakvormingsprocessen?
Deze onderzoeksvraag is naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek niet te beantwoorden.
Is er sprake van ingespoeld materiaal (non-related artefacts)?
Zoals hierboven is beschreven zijn alle vondsten die gedurende het project zijn gedaan afkomstig uit de
zandige beddingafzettingen van de IJssel. Deze laag bevat stadsafval vanaf de Late Middeleeuwen tot en
met de 20e eeuw. Vondsten uit deze laag zijn alle gedetermineerd als ingespoeld materiaal.
Wat is de onderlinge ruimtelijke relatie tussen de mobiele vondsten?
Deze onderzoeksvraag is naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek niet te beantwoorden.
Geven de mobiele vondsten een indicatie over de datering van het vergaan van het schip?
Op basis van de resultaten van het onderzoek is deze vraag niet te beantwoorden.
Indien de verzamelde gegevens het toelaten:
Wat is de ruimtelijke relatie tussen de mobiele vondsten en de scheepsonderdelen? Geeft de lading een
indicatie van de gevolgde route en/of vaargebied?
Op basis van de resultaten van het onderzoek is deze vraag niet te beantwoorden.
Wat is het herkomstgebied van het schip?
Op dit moment zijn er nog geen aanwijzingen voor handen om de herkomst van de IJsselkogge nader te
bepalen. Aanvullend dendrochronoligisch onderzoek zou op deze onderzoeksvraag een antwoord
kunnen geven.
Welke functie had het schip?
Gezien de grootte van de IJsselkogge betreft het een zeewaardig schip dat ingezet zou kunnen zijn bij de
handelsroutes naar andere grote Hanzesteden die over zee werden bereikt, zoals Londen, Brugge,
Antwerpen en de Hanzesteden in het Oostzeegebied.
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Waardering van de vindplaats
Het vaststellen van de archeologische waarde vormt de basis voor het selectieadvies. De waarde van een
scheepswrak wordt vastgesteld op basis van belevingswaarde, fysieke kwaliteit en inhoudelijke waarde.
Deze zullen beoordeeld worden voor de vindplaats als geheel: de IJsselkogge met de drie objecten
eromheen en de twee kleinere wrakken. De IJsselkogge is het centrale onderwerp van het onderzoek en is
de belangrijkste van de drie wrakken.
1. Belevingsaspecten
1.1
Schoonheid
Niet van toepassing
1.1.1
zichtbaarheid
1.1.1.1 zichtbaarheid als landschapselement
Niet van toepassing
1.1.1.2 zichtbaarheid als expositie-element
Gezien de gaafheid en de compleetheid van de IJsselkogge zou het zeer geschikt zijn als expositieelement. Voor de twee nabijgelegen vaartuigen geldt dit in mindere mate, ook al behoren ze samen met
de IJsselkogge tot één vindplaats.
1.2
Herinneringswaarde
1.2.1
historisch
De historische context van het wrak van een koggeschip in de IJssel bij de Hanzestad Kampen is zeer
belangwekkend. Het wrak illustreert een belangrijke periode van de Nederlandse geschiedenis in het
algemeen en die van Kampen in het bijzonder. De band van het wrak met Kampen bestaat niet alleen
vanwege de Hanzetijd, maar ook vanwege de vorming van het landschap rondom Kampen: de
IJsseldelta. De interpretatie van het opzettelijk afzinken van het wrak als een vorm van
watermanagement past binnen de landschappelijke ontwikkeling rondom Kampen, waar vanaf de 12e
eeuw mensen het landschap hebben vormgegeven vanuit de natuurlijke landaanwas vanuit de IJssel.
2. Fysieke kwaliteit
2.1
Gaafheid
2.1.1
aanwezigheid scheepsresten
Van de drie scheepswrakken is de IJsselkogge verreweg het meest compleet. Uit het onderzoek is naar
voren gekomen dat het wrak van steven tot steven bewaard is gebleven tot het niveau van de
dekondersteuning aan stuurboord, en vermoedelijk ook daarboven aan bakboord. Het aak-achtige wrak
en het punter-achtige wrak zijn weliswaar niet volledig in kaart gebracht, maar vastgesteld is dat de
gaafheid beperkt is. Geen van beide schepen is over de volledige lengte bewaard gebleven. Op basis van
de restanten van de vaartuigen is echter wel een goede indruk te krijgen van hoe ze er oorspronkelijk uit
hebben gezien.
2.1.2
gaafheid scheepsresten
Voor alle aangetroffen scheepsresten geldt dat de bewaaromstandigheden in het zoete rivierwater
gunstig is geweest. Bij de uit de bodem stekende scheepsonderdelen is weliswaar enige mechanische en
biologische aantasting geconstateerd, maar deze valt in het niet bij de een vergelijking met
conserveringomstandigheden in een zout milieu. Tijdens de duikwerkzaamheden waren
scheepsbouwkundige details, zoals breeuwnaden, houten pennen en gesmede spijkers goed zichtbaar.
2.1.3
stratigrafie intact
De stratigrafie in de IJsselkogge is alleen op hoofdlijnen onderzocht. Uit de samenstelling van de
bovenste zandige rivierbedafzettingen kon worden opgemaakt dat de bodem zeer dynamisch is.
2.1.4
mobilia in situ
In het wrak zijn geen mobilia in situ aangetroffen. Het is niet aannemelijk, gezien de bewijzen voor het
afzinken van het wrak, dat zich in het wrak vondstenlagen zullen bevinden. Dit onderdeel kan
desondanks niet beoordeeld worden.
2.1.4.1 relatie tussen de mobilia en de scheepsresten
Dit onderdeel kan niet beoordeeld worden. Waarschijnlijk is het antwoord nee, tenzij op diepere niveau’s
nog wel een vondstlaag aanwezig is of resten van lading.
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2.1.4.2 relatie tussen de mobilia onderling
Dit onderdeel kan niet beoordeeld worden. Zoals als het er nu uit ziet is er geen relatie.
2.1.5
stabiliteit van de natuurlijke omgeving
De natuurlijke omgeving van de wrakken is niet stabiel, ondanks dat de drie wrakken de 500 jaar op de
IJsselbodem goed hebben overleefd. De zandige IJsselbedding is als gevolg van de sterke stroming
dynamisch en afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar zand ontstaat een evenwicht. De situatie
waarin de wrakken zijn aangetroffen, waarbij ze deels uit de bodem steken, is het huidige evenwicht.
Zodra dit wordt verstoord, zullen de wrakken verder vrij komen te liggen.
2.2
Conservering
2.2.1
conservering wrakdelen
2.2.1.1 organische wrakdelen
De conservering van het scheepshout is zowel macroscopisch als microscopisch beoordeeld. Het
algemene beeld dat uit de onderzoeken naar voren is gekomen is dat de conservering van het wrak
redelijk tot goed is. Met name de aanwezigheid van een harde kern in alle onderzochte houtconstructies
onderbouwt deze uitspraak.
2.2.1.2 metalen wrakdelen
De metalen wrakdelen die aan dek zijn gebracht verkeerden alle in redelijk goede staat van
conservering. Alleen kleine constructieonderdelen zijn beoordeeld, in het bijzonder spijkers die zijn
toegepast in de overnaadse huidconstructie. De kernen van deze spijkers waren aanwezig.
2.2.2
conservering mobilia
2.2.2.1 organische mobilia
Deze categorie is niet aangetroffen.
2.2.2.2 anorganische mobilia
Deze categorie is niet aangetroffen.
3. Inhoudelijke kwaliteit
3.1
Zeldzaamheid
3.1.1
zeldzaamheid periode
Samen met de IJsselkogge bedraagt het totaal aantal als kogge-achtig geïnterpreteerde scheepswrakken
in Europa 31.28 Hiervan zijn er 14 in Nederland aangetroffen. In algemene zin kan gesteld worden dat er
veel onderzoek is gedaan en wordt gedaan naar dit scheepstype. Desondanks is het onderzoek naar
koggeschepen daarmee niet afgerond. Er zijn vele aspecten in het onderzoek onbekend, en de variatie
aan scheepsbouwkundige aspecten binnen het scheepstype is groot. Zo kan de aanwezigheid van een
braadspil, de wantrust en de dekondersteunende constructie belangrijke informatie toevoegen aan de
bestaande kennis. Het is te verwachten dat de IJsselkogge meer relevante scheepsbouwkundige
informatie bevat. De datering van de IJsselkogge in de eerste helft van de 15e eeuw geeft dit een extra
dimensie: het is van de grote koggeschepen de jongste die tot nu toe is gevonden. Het wrak geeft
daarmee een beeld van een generatie grote zeewaardige koggeschepen die nog niet bekend is.29
3.1.2
Zeldzaamheid regio
De vondst van een groot koggeschip in riviercontext is bijzonder en kent voor de IJssel nog geen
vergelijkbare vondsten. De IJsselkogge moet gezien de zeewaardigheid beschouwd worden in de grotere
maritieme context van de Zuiderzee en de vaarwegen daarbuiten.
3.2
Informatiewaarde
3.2.1
Geografische kennislacunes
Aan de ene kant is er een duidelijke archeologisch inhoudelijke relatie te leggen tussen de IJsselkogge,
de stad Kampen en de IJsseldelta. De watermanagement theorie is specifiek aan de maritiem
landschappelijke ontwikkeling van deze zone te koppelen. Aan de andere kant is het wrak het overblijfsel
van een vaartuig dat functioneerde in een groot vaargebied dat zich uitstrekte tot de laatmiddeleeuwse
Noordwest-Europese Hanzesteden.

28

Inventarisatie Van de Moortel 2011.
De Almere kogge is met een datering in het eerste kwart van de 15e eeuw mogelijk een tijdgenoot van de IJsselkogge. Van dit
vaartuig is vastgesteld dat het in werd gezet als binnenvaartschip (Hocker en Vlierman 1997).

29
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De aak-achtige en de punter-achtige zijn beide rivierschepen en vertegenwoordigen een kleiner
vaargebied: de IJssel, de IJsseldelta en mogelijk ook de oostkust van de Zuiderzee. Met name het aakachtige wrak kent verschillende vergelijkbare voorbeelden in de archeologie, uit verschillende perioden.
Voor wat betreft het punter-achtige wrak zijn diverse archeologische onderzoeken bekend, en bovendien
is het een scheepstype waarnaar veel historisch onderzoek is gedaan.
3.2.2
Inhoudelijke kennislacunes
Over de scheepsarcheologische kennislacunes is hiervoor een beeld geschetst. Voor wat betreft de
maritiem landschappelijke context kan de vindplaats een kennislacune opvullen. Het afzinken van
vaartuigen in rivieren kent parallellen uit de Romeinse tijd (Zwammerdam), maar een grootschalige
ingreep als deze kent nog geen voorgangers. In dat opzicht is het een belangwekkende vindplaats, zowel
voor onderzoek als voor de archeologische monumentenzorg. Voor wat betreft het laatste kunnen de
bevindingen bij Kampen relevant zijn voor het opstellen van verwachtingsmodellen voor archeologie in
waterbodems.
3.3
Representativiteit
Het wrak van de IJsselkogge is wegens de compleetheid representatief voor het scheepstype kogge binnen
de grenzen van Nederland. De vindplaats vlakbij Hanzestad Kampen verhoogt de
representativiteitwaarde. Het belangrijkste vaartuig van de Hanze was de kogge. Het representeert de
stad Kampen als Hanzestad en de rivier de IJssel als belangrijke vaarroute tussen het Duitse achterland
naar kampen en vandaar naar de Zuiderzee, Oostzee, Londen en Brugge. Voor de aak-achtige en de
punter-achtige geldt dat in mindere mate. Deze vaartuigen zijn representatief voor rivierscheepvaart in het
algemeen.
3.4
Ensemblewaarde
Er is bij deze vindplaats sprake van een ensemblewaarde. Het betreft een relatie tussen de stad Kampen,
de IJsseldelta en de drie wrakken. Ze vertegenwoordigen naar alle waarschijnlijkheid één moment in tijd
waarop er een maatregel werd genomen om de rivierloop te beïnvloeden. Er is sprake van een hoge
archeologische resolutie.
4. Eindscore
Het voorgaande is samengevat in onderstaande tabel, waarbij een waardering in punten is gegeven op
basis van de hierboven weergegeven onderbouwing. De scores kunnen per onderdeel tussen de 0 (laag)
en de 3 punten (hoog) zijn.
Waarden
§1 Beleving

§2 Fysieke kwaliteit

§3 Inhoudelijke
kwaliteit

Criteria
§ 1.1 Schoonheid
§ 1.2 Herinneringswaarde
Eindbeoordeling Beleving
§ 2.1 Gaafheid
§ 2.2 Conservering
Totaalscore Fysieke kwaliteit
§ 3.1 Zeldzaamheid
§ 3.2 Informatiewaarde
§ 3.3 Representativiteit
§ 3.4 Ensemblewaarde
Totaalscore Inhoudelijke kwaliteit

Scores
0
3
3
3
3
6
2
3
3
3
11

De vindplaats scoort op nagenoeg alle onderdelen hoog en wordt daarom aangemerkt als
behoudenswaardig. In dit verband is het niet zinvol om een onderscheid te maken tussen de drie
wrakken en de objecten buiten de IJsselkogge. De vindplaats heeft als geheel een bijzondere
archeologische waarde, waarbij de IJsselkogge het meest belangwekkend is.
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Advies
Met de conclusie dat de vindplaats behoudenswaardig is, zal eerst onderzocht moeten worden in
hoeverre behoud van de wrakken in situ door middel van fysieke bescherming te realiseren is. In het licht
van de geplande bodemingreep in de IJssel kunnen maatregelen worden overwogen die ter hoogte van
de wraklocaties het natuurlijke evenwicht van de bodem in stand houden. De vindplaats zal vervolgens
gemonitord en beheerd moeten worden door of onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde
overheid. Bij dit scenario zullen ook aspecten als scheepvaartveiligheid en eisen aan de vaarweg van het
Waterdistrict Oost-Nederland van belang zijn.
Indien behoud in situ niet haalbaar is, zal het scenario van een opgraving moeten worden overwogen.
Deze optie wordt, gezien de complexiteit van de verschillende onderdelen ervan, niet nader uitgewerkt in
deze rapportage.

Literatuur
Berendsen, H.J.A., en E. Stouthamer, 2001: Paleogeographic development of the Rhine-Meuse delta, The
Netherlands, Assen.
Cohen, K.M., E. Stouthamer, W.Z. Hoek, H.J.A. Berendsen en H.F.J. Kempen, 2009: Zand in Banen Zanddieptekaarten van het Rivierengebied en het IJsseldal in de provincies Gelderland en Overijssel, Utrecht
(3e herziene druk).
Dirkx, J, P. Hommel en J. Vervloet, 1996: Kampereiland, een wereld op de grens van zout en zoet, Utrecht.
Ente, P.J., 1973: De IJsseldelta, Kamper Almanak 1973, 137-164.
Heide, G. D. van der, 1965: Van landijs tot Polderland. Tweeduizend eeuwen Zuiderzeegebied. Amsterdam.
Hocker, F.M. en K. Vlierman, 1996: A small cog wrecked on the Zuiderzee in the early fifteenth century,
NISA excavation report 19.
Hocker, F.M., 2004: Bottom-based shipbuilding, in: Hocker en Ward (red): The philosophy of shipbuiliding,
conceptual approaches to the study of wooden ships, Texas, 65-93.
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.
Kiedel, K.P. en Y. Schnall (red.), 1985: The Hanse Cog of 1380, Bremerhaven.
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.1 (KNA protocollen waterbodems).
Looper, B., 2009: De Nederlandse Hanzesteden: scharnieren in de Europese economie 1250-1550, in:
Brand, H. en E. Knol (red.), Koggen, kooplieden en kantoren, Hilversum, 109-123.
Moortel, A. van de, 2011: Medieval boats and ships of Germany, the Low Countries, and northeast France
– archaeological evidence for shipbuilding traditions, shipbuilding resources, trade, and communication,
Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet (SKN) 34, 67-104.
Reinders, R., 1986: Scheepsarcheologie in Nederland, KNOB congresbundel Verantwoord onder water
1985, 15-40.
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 der Heide, G.D., 1974: Scheepsopgravingen in Nederland en elders in de wereld, Naarden.

56

Van Lil. R., van den Brenk, S. en Waldus, W.B., 2010: Zomerbedverlaging Beneden IJssel, Inventariserend
veldonderzoek (opwaterfase), Periplus Archeomare rapport nr. 10A0.
Vlierman, K, 1996: ‘…Van Zintelen van Zintelroeden ende Mossen…’Een breeuwmethode als hulpmiddel
bij het dateren van scheepswrakken uit de Hanzetijd, Scheepsarcheologie 1, Flevobericht 386.
Waldus, W.B. en S. Van den Brenk, 2010: Programma van Eisen Waarderend onderzoek Beneden IJssel
locatie 81: Kogge-achtig scheepswrak, Amersfoort.

Lijst van afbeeldingen en tabellen
Afbeelding 1. De onderzoekslocatie.
Afbeelding 2. Overzicht grondboringen en locatie profiel.
Afbeelding 3. Profielreconstructie van noord naar zuid.
Afbeelding 4. Paleogeografische reconstructie van Nederland in de 15e eeuw, met daarop weergegeven
de wraklocatie, Kampen en de handelsroute naar de Noordzee.
Afbeelding 5. Reconstructie van de IJsseldelta rond het midden van de 14e eeuw (uit: Drikx e.a 1996, p
23).
Afbeelding 6. Verschillende IJssellopen geprojecteerd op het AHN.
Afbeelding 7. Sonaropname van de wraklocatie uit 2009.
Afbeelding 8. Het duikponton en het begeleidingsvaartuig.
Afbeelding 9. De boeien in de IJssel die de locatie van het wrak markeren.
Afbeelding 10. De kantoorkeet (links) en de duikcontainer (rechts) op het duikponton de Serva (foto
Herman Engbers).
Afbeelding 11. Het duikpaneel in de duikcontainer.
Afbeelding 12. Duiker komt uit het water. De duiker draagt een helm met video- en audioverbinding via
de duikslang (foto: Dick Vos).
Afbeelding 13. Opname van de IJsselkogge met de sectorscanner.
Afbeelding 14. De opstelling van de zeef.
Afbeelding 15. Bijlage 3 uit het PvE met daarop aangegeven de posities van de uit de bodem stekende
scheepsonderdelen.
Afbeelding 16. Methoden en technieken kaart.
Afbeelding 17. proefputten en sonderingen.
Afbeelding 18. De positie van de drie scheepswrakken in de IJssel.
Afbeelding 19. Plaatsbepaling van het punter-achtige wrak ten opzichte van de IJsselkogge door middel
van de sectorscanner.
Afbeelding 20. Wrakpositie en de op de multibeamopnamen zichtbare rand in de waterbodem, geplot op
de kaart van Van Deventer uit 1568.
Afbeelding 21. Zijaanzicht van de voorsteven aan stuurboord en doorsnede van de binnen- en
buitensteven.
Afbeelding 22. Bovenaanzicht van een breeuwnaad in de huid tussen balk 3 en 4, aan de binnenzijde
van stuurboord. De moslat is verdwenen, restanten van sintels zijn nog zichtbaar.
Afbeelding 23. Sintellat met sintels.
Afbeelding 24: (Onderwater)foto’s van details van de windas in het voorschip (boven: zijde, onder
bovenkant met rechthoekige uitsparing voor handspaak).
Afbeelding 25. (onderwater)foto’s van de uit de huid stekende balk 3 (boven: zijaanzicht met sponning
voor bevestiging in huid, onder: kopse buitenzijde van de balk).
Afbeelding 26. Gereconstrueerde doorsnede van de IJsselkogge ter hoogte van balk 3.
Afbeelding 27. Bovenaanzicht van de huid van het aak-achtige wrak met spant en wegering.
Afbeelding 28. Reconstructie doorsnede punter-achtig scheepswrak op basis van los aangetroffen knie.
Afbeelding 29. Rechthoekig loggat in legger van het punterachtige vaartuig.
Afbeelding 30. Object 5: onbekende constructie.
Afbeelding 31. Object 9: staande knie van de IJsselkogge
.Afbeelding 32. (Onderwater)foto van de puttingijzer met langwerpige ring (de ring is geconcretiseerd en
staat dwars op foto met de smalle zijde waar de ring van het puttingijzer door steekt rechts).
Afbeelding 33. Object 11: (want)rust met puttingijzers.
Afbeelding 34. Foto weergave van het experiment van ongecontroleerde droging van twee scheepsdelen:
links de waterverzadigde scheepsdelen en rechts de situatie na 3 weken.
Tabel 1. Archeologische perioden
Tabel 2. Beschrijving van de objecten die rondom de IJsselkogge zijn aangetroffen
Tabel 3. Resultaten dendrodateringen IJsselkogge (uit: RING rapport 2012063).

57

Bijlage 1. Woordenlijst en afkortingen
De omschrijvingen in deze lijst berusten (deels) op het Zeilvaart Lexicon van J. Van Beijlen (B), Van Dale
groot woordenboek der nederlandse taal (elfde herziene druk; D), “De Zeehond, een Groninger tjalk
gebouwd in 1878" van Oosting en Vlierman (O) en “Kleine bootjes en middeleeuws scheepshout” van
Vlierman (V). Verder zijn aanvullingen gedaan die betrekking hebben op onderzoeksmethoden en
technieken.
Achtersteven: over het algemeen een rechte balk die op de achterkant van de kiel staat, eventueel hangt er
een stevenroer aan (B).
Bakboord: de linkerzijde van het schip wanneer men het gezicht naar de voorsteven richt (O).
Boord: huidplank van een houten schip, in ruimere zin de gehele zijde van een schip (O).
Breeuwen: waterdicht maken van naden tussen planken.
Buikdenning: houten vloer die op de bovenkant van de leggers ligt om een glad oppervlak te verkrijgen
voor het stuwen van vracht en deze vrij te houden van lekwater dat zich tussen de leggers kan bevinden
(O).
Dek: vloer (dak) dat de holte van een schip van boven afsluit (O).
Dekbalk: dwarsbalk ter ondersteuning van het dek (O).
Dendrochronologie: wetenschap die zich met jaarringen van bomen bezig houdt. Bomen maken gedurende
hun leven, onder invloed van klimaatsfactoren, een voor die periode specifiek patroon van dikke en dunne
jaarringen. Door die patronen onderling te vergelijken kan de veldatum van een boom worden bepaald.
Deutel: vierkante houten plug die in het uiteinde van een houten pen wordt geslagen om deze beter vast te
zetten (O).
(Huid)gang: een reeks van in elkaars verlengde liggende (huid)planken die deel uitmaken van de huid van
het schip (O).
Gladboordig (ook karveel): constructie van de scheepshuid, waarbij de langskanten van de planken tegen
elkaar aansluiten (O).
Holoceen, jongste geologische tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 8000 jaar voor Christus tot heden)
Huid: de buitenbekleding van een schip (O).
Inhouten: verzamelterm voor de stukken hout die het geraamte van het schip vormen en zorgen voor het
dwarsverband van het schip en het verband tussen de planken onderling (O).
Karvielhout: Langsscheepse balk ter ondersteuning van de dekbalken bij de wegering.
Kattespoor: inwendige verdubbeling der spanten, boven het zaathout langs, ter versteviging van het
geraamte van een schip.
Kielbalk: zware langsscheepse balk die midscheeps de onderzijde van het schip vormt en de basis uitmaakt
voor het opbouwen van de stevens en het vlak (O). Op doorsnede hoger dan breed.
Kielplank: zware langsscheepse plank die midscheeps de onderzijde van het schip vormt en de basis
uitmaakt voor het opbouwen van de stevens en het vlak (O). Op doorsnede breder dan hoog.
Kim: overgang tussen vlak en zijde (O).
Las: verbinding tussen twee houten verbanddelen die in de lengterichting aan elkaar worden bevestigd
zonder dat de dikte of breedte ervan worden gewijzigd (B). Bij (laat) middeleeuwse vaartuigen wijzigt de
dikte soms wel (O).
Legger: recht stuk hout, gebruikt voor het verband tussen de delen van het vlak en de kiel (O).
Liplas: las waarbij de beide aan elkaar te verbinden delen van een opstaande rand (=lip) zijn voorzien (O).
Mastspoor: verdikking en/of verbreding van het zaathout, waarin de mast steunt (O).
Moet: indruksel (O).
Multibeam echoloding (MBE), akoestisch onderzoek waarmee de topografie van de waterbodem
‘vlakdekkend’ in kaart wordt gebracht.
Onderwaterschip: het gedeelte van een schip dat zich tijdens het varen onder de waterlijn bevindt.
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Oplanger: inhout dat in het verlengde ligt van een legger of wrang (meestal tegen de zijde van een schip).
Pleistocene zanden, pakket van matig grove, dikwijls grindhoudende kalkrijke zanden afgezet in de Eemien
periode (130.000 – 110.000 jaar geleden) en dekzanden uit de Weichselien periode (110.000 – 13.000 jaar
geleden.
Realtime videocamera, een videosysteem dat het mogelijk maakt om video-opnamen direct aan de
oppervlakte te bekijken. Het videosignaal wordt door middel van een kabel naar de oppervlakte gestuurd.
Romp: de gehele scheepsconstructie met uitzondering van roer, zwaarden, masten, tuigage en andere losse
delen (O).
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
Scheepsbouwtraditie: manier van schepen bouwen die over een langere periode in een bepaald gebied,
wordt gebruikt en die van generatie op generatie wordt doorgegeven.
Scherp: vorm van de scheepsromp, waarbij het onderwaterschip naar de stevens spits toeloopt (in
tegenstelling tot een volle en ronde rompvorm).
'Shell-first': bouwwijze van schepen waarbij alvorens de spanten op te richten de buitenhuid wordt
gebouwd.
Side scan sonar (SSS), akoestisch onderzoek waarbij de waterbodem wordt onderzocht op objecten
gelegen op de bodem.
Sonarcontact, object op of in de waterbodem waargenomen met akoestische apparatuur.
Sonarvis, sleeplichaam dat zowel het geluidssignaal uitzendt als weer opvangt, nodig voor het verrichten
van het akoestische bodemonderzoek.
Spanten: zie inhouten
Spudpaal, lange vaak puntvormige stalen buis die gebruikt wordt om een vaartuig op een bepaalde positie
te fixeren.
Stroomribbels: Asymmetrisch golfpatroon van het bodemboppervlak veroorzaakt door langsstromend water.
De steile zijde van de ribbels liggen altijd aan de stroomafwaartse kant.
Subbottom-profiler (SBP), akoestisch onderzoek waarbij de waterbodem wordt onderzocht op objecten
gelegen in de bodem. Dit akoestisch onderzoek wordt ook gebruikt voor het in kaart brengen van de
verschillende bodemlagen tot maximaal een diepte van 10 m.
Spinthout: buitenste nog niet verhoutte gedeelte van een boom, waardoor saptransport plaats vindt.
Aangezien dit deel van de boom vaak wordt verwijderd bij verwerking van hout, moet om de veldatum van
een boom te bepalen, het missende aantal spinthoutringen worden geschat.
Sponning: gleuf of groeve (O).
Stevenroer: blad om een schip mee te besturen, dat aan de achtersteven is bevestigd.
Stuurboord: de rechterkant van het schip wanneer men het gezicht naar de voorsteven richt (O).
Tilling: het enigszins oplopen van een vlak.
Vlak: het min of meer vlakke gedeelte van de romp van een schip.
Voorsteven: balk, recht of gekromd die voor op de kiel staat.
Wankant: deel van een boom dat zich vlak onder de schors bevindt; jongst gevormde ring van een boom.
Weger: plank of balk die aan de binnenkant van het schip tegen de spanten is bevestigd (O).
Wegeringsplank: plank van de wegering of buikdenning.
Wrang: legger in het scherpe gedeelte van een schip.
Zaathout: zware balk over de inhouten boven de kiel van een schip; versterking van het langsscheepse
verband (O).
Zandstrook: eerste gang naast de kiel.
Zijde: opstaande gedeelte van de huid van een schip.
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Bijlage 2. Vondsten en Monsterlijst
Vondstenlijst
VONDSTNR PUTNR VERZAMEL

INHOUD

1

PUNT

BAKSTN

2

PUNT

AW

Kop van een steengoed kruikje, object nr 12.
Leisteen, netverzwaarder, aardewerk, stuk afgerond hout

3

1

AANV

MIX

4

1

SPIT

MIX

OPMERKING
Netverzwaarder

Met zeef(0,5 cm) verzameld. Aardewerk, ijzernagels, concretie.
Documentatie voorsteven. Restant bout waarmee zijgang werd bevestigd

5

PUNT

MXX

aan sponning in voorsteven
Uit de zeef gehaald (1 cm maaswijdte): aardewerk en een merkteken van

6

3

AANV

MIX

tin

7

3

AANV

SXX

In de kleilaag bij de voorsteven 4 netverzwaarders en 1 leisteen gevonden

8

1

AANV

AW

Tijdens het zeven 2 fragmenten van middeleeuws steengoed aangetroffen

9

1

AANV

MIX

Bout en een scherf van een kogelpot

10

3

AANV

MFE

Kop van een bout die uit een huidgang van het wrak is gehaald

11

1

AANV

HT

12

1

AANV

HT

13

1

AANV

MIX

oppervlakte.

14

1

AANV

HT

plank onder de schaarbalk.

15

1

AANV

HT

Inhout oppervlak. Monster test houtkwaliteit. Locatie: put 1 BB

16

1

AANV

HT

wegering plank 2.

17

1

AANV

HT

Dendromonster met voldoende jaarringen.

18

1

AANV

OPX

19

1

AANV

HT

20

1

AANV

HT

21

1

AANV

OPX

22

1

AANV

OPX

Breeuwsel monster binnenkant scheepshuid ter hoogte van balk 4

23

1

AANV

MXX

Bout in een stuk hout aan de binnenkant van de scheepshuid nabij balk 4

24

1

AANV

MIX

Knie tegen de wegering aan in put 1 aan BB

25

3

AANV

XXX

Monster van de kleilaag in put 3.

26

1

AANV

HT

Dendromonster van LSH 2, inhout, fragment van een oplanger

27

1

AANV

HT

Houten pen van LSH 2 voor hout determinatie

28

3

AANV

HT

29

3

AANV

HT

BB.

30

3

AANV

HT

Dendro monster van inhout direct aan BB zijde van de voorsteven.

AANV

HT

Dendro monster van LSH 5, een wegering

Vrijgezogen inhout. Monster test houtkwaliteit. Locatie: put 1 BB,
dwarsbalk die op balk 3 ligt.
Plank vrijgezogen. Monster test houtkwaliteit. Locatie: put 1 BB, bovenste
vrijgekomen wegering.
Plank oppervlak. Monster test houtkwaliteit. Locatie: put 1 SB, huidplank
Inhout diepste punt. Monster test houtkwaliteit. Locatie: put 1, dikke

Plank diepste punt. Monster test houtkwaliteit. Locatie: put 1 BB, diepste

Breeuwsel monster van een las
Twee houten pennen met wiggen. Monster voor determinatie van hout.
Monster van sintels, genomen van de buitenzijde van een huidgang nabij
balk 3.
Breeuwsel monster van een huidgang nabij Balk 3 aan de buitenzijde

Dendro monster van inhout uit het voorschip ter hoogte van balk 4 aan
BB.
Dendro monster van inhout uit het voorschip ter hoogte van balk 4 aan

31

Dendromonster van LSH7, een losse balk aan BB op het schot bij balk 3
32

1

AANV

HT

33

3

AANV

MFE

34

AANV

ZF50

35

AANV

HT

put 1.
Nagels gevonden bij het zeven van materiaal uit put 3 in het voorschip
Monster van schelpen tijdens het zeven verzameld op 24-10-2012. Het
materiaal komt uit put 1 en put 3.
Dendro monster van een overnaadse huidplank, weggehaald van object 5.
Dendro monster van een huidplank fragment, losliggend tussen balk 2 en

36

1

AANV

HT

3.

37

2

AANV

HT

Dendro monster van een wegering fragment in het achterschip.

38

2

AANV

HT

Dendro monster van een wegering fragment in het achterschip.
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39

2

INHOUD

OPMERKING

AANV

HT

Dendro monster van een wegering fragment in het achterschip.

40

AFW

OPX

41

AFW

HT

Dendro monster genomen van LSH 12, een spantdeel uit object 14

42

AFW

HT

Dendromonster genomen van LSH 14, een huidgang van object 3

43

AFW

HT

Dendro monster genomen van LSH 15, een weger van object 3

44

AFW

HT

object 3

Breeuwsel monster genomen van LSH 14 uit object 3

Dendro monster van een knie fragment (spantdeel opstaande arm ) van

Hout kwaliteit monsters (VNR verwijst naar database ADC, M nummers verwijzen naar monsters
SHR (Zie DVD bijlage).
VNR

Datum

Duiknr

Afkomstig

11 (M 4))

231012

28

Put 1

Opmerkingen

12 (M 3)

231012

28

Put 1

Bovenste vrijgekomen weger aan BB

13 (M 2)

231012

28

Put 1

Huidplank oppervlakte aan SB

14 (M 6)

231012

28

Put 1

Dikke plank onder de schaarbalk

15 (M 1)

231012

28

Put 1

Inhout oppervlak aan BB

16 (M 5)

231012

28

Put 1

Diepste weger plank 2 aan BB

Dwarsbalk die op balk 3 ligt aan BB

Dendro monsters
VNR

Datum

Duiknr

Afkomstig

17

221012

26

LSH1

Opmerkingen

24

231012

31

LSH3

Knie tegen weger aan BB in put 1

26

231012

31

LSH2

Inhout fragment van oplanger

28

241012

37

Balk4

Inhout aan BB bij voorschip

29

241012

37

Balk4

Inhout aan BB bij voorschip

30

241012

37

Put 3

Inhout direct aan BB zijde voorsteven

31

241012

37

LSH5

Weger

32

251012

40

LSH7

Schot aan BB bij balk 3

35

261012

46

LSH8

huidplank

36

261012

46

Balk2-3

37

261012

46

Put 2

Fragment wegering achterschip

38

261012

46

Put 2

Fragment wegering achterschip

39

261012

46

Put 2

Fragment wegering achterschip

41

301012

50

LSH12

42

251012

44

LSH14

43

251012

44

LSH15

44

251012

44

Obj 3

Fragment huidplank

Breeuwsel monsters
VNR
18
21
22
40

Datum
221012
231012
231012
311012

Duiknr
26
31
31
54

Afkomstig
LSH1
Put 1 balk 3
Balk4
LSH14

Opmerkingen
Las
Buitenkant scheepshuid
Binnenkant scheepshuid

Overige monsters
VNR

Datum

Duiknr

Afkomstig

Monster

19

221012

26

LSH1

Houten pennen

20

231012

31

Put 1 balk 3

Sintels

25

231012

30

Put 3

Kleimonster

27

231012

31

LSH2

Houten pennen

34

241012

34

Put 1 en 3

Schelpen

Opmerkingen
Buitenzijde huidgang
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Bijlage 3. Los ScheepsHout (LSH) lijst

Functie

locatie

Nieuwe

Datum

Fotonr

Teknr

Duiknr

Oude locatie

LSHnr

Wrak van de IJsselkogge

L

B

D

1

Put 1 BB

26

B7

1

221012

173

26

2,5

ADC

2

Put 1

31

B7

2

231012

90

15

11

ADC

oplanger

3

Put1 BB

31

-

-

231012

33

30

30

ADC

knie

gangboord

4

Put 3

37

B7

3

241012

127

18

10

Put 1

krommer

5

Put 3

37

B12

4

241012

220

35

3,5

ADC

weger

6

Put 1

40

B11

5

251012

160

47

13

Put 1

dwarsschot

7

Put 1

40

B9

6

251012

275

68

11

Put 1

dwarsschot

8

Object 5

46

B18

7

261012

207

21

3

ADC

huidgang

Functie

Nieuwe

D

51

B19

8

301012

65

15

10

ADC

krommer

10

Object 14

54

B17

9

311012

230

33

3,5

ADC

weger

11

Object 14

54

B19

10

311012

85

18

9

ADC

krommer

12

Object 14

54

B17

11

311012

59

13

9

ADC

oplanger

13

Object 14

54

B17

12

311012

40

6

5

ADC

legger

D

locatie

Fotonr

B

Object 14

Datum

Teknr

L

9

LSHnr

Duiknr

Oude locatie

Wrak van de punterachtige

Functie

Nieuwe

44

B20

13

251012

170

25

3

ADC

15

Object 3

44

B20

14
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Bijlage 4. Determinatie breeuwselmonsters
(C. Moolhuizen, ADC ArcheoProjecten)
VNR

Inhoud

18

Mos:veenmos

19

Hout

21

Deels fijne plantenstengels/plantaardige vezels; klein deel mos

22

Gedraaide plantenvezels/touw

40

grove en fijne stengels, in plakkaat opeengeperst; klein deel veenmos
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Bijlage 5 t/m 19. LSH tekeningen
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68

69

70

71

72

73

74

75

76

77
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Bijlage 20. Object 3

Bijlage 20. Object 3
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Bijlage 21. Object 14

Bijlage 21. Object 14
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Bijlage 22. Catalogus LSH van de IJssel Kogge

LSH 001

Datum:

221012

Duik nr.:

26

Tekening nr.:

B7

Foto nr.:

1

Hout beschrijving:
LSH 1 is een eikenhouten plank met een dikte van 2,5 cm. De plank is slechts aan een enkele zijde in
tact. De overige zijden zijn deels afgebroken en door erosie van stromend water aangetast. Van het
oppervlak aan de binnenzijde van de plank is ca 0,5 cm door stromend water weggesleten, behalve op
de plaats waar een inhout zat. De plank is tangentiaal uit de boom gehaald (STC16). Er is geen spint
aangetroffen, het aantal jaarringen is meer dan 60 stuks. >60 jaarringen. De houten pennen zijn
eveneens van eikenhout (STC 17). De conservering van de plank is matig.

Constructie:
Van de plank is nog 1,73 meter over en een maximale breedte van 23 centimeter. Aan een uiteinde is een
schuine las aangebracht met een lengte van 20 centimeter. Het houten pennen patroon is niet
consistent, maar lijkt een tussenafstand van 38 cm te hebben. Aan de binnenzijde is een spantafdruk te
zien en een restant van breeuwsel (monster VNR 18). Het breeuwsel zit op een locatie waar een spant
heeft gezeten. De pengat grootte is 2,5 cm. Van de zeven aangetroffen houten pennen zijn er drie
voorzien van een ark en één van een deutel.
Aan de binnenzijde is om de 33 cm een sleuf aangetroffen voor het inlaten van een ijzeren nagel met
diameter 3 cm. Het betreft in totaal vijf nagelsleuven aan de intacte zijde van de plank. Aan dezelfde
intacte zijkant is een enkele rij sintelrestanten aangetroffen op de buitenrand, met een tussenafstand van
2 tot 4 cm. De nagelsleuven hebben een richting die niet past bij een overnaadse huidgang. Voor de
wijze waarop de sintels zijn aangebracht geldt hetzelfde. De sintel richting in relatie tot de wijze van
afschuining wijst op afdichting van de naad tussen twee aanliggende houtdelen. De nagelrichting wijst
op bevestiging van de plank tegen een langsliggende balk, zoals dat bij een gangboord het geval is.

Interpretatie:
De plank is geen huidgang geweest. Ook een functie als weger of dekplank is onwaarschijnlijk gelet op
de nagelsleuven en het sintelpatroon. Een functie diep in het schip is niet waarschijnlijk, omdat het wrak
tot aan de dwarsbalken is begraven in het zand. Blijft over dat de plank een functie heeft gehad in de
dekconstructie of onderdeel is geweest van constructies op het dek. De plank heeft vermoedelijk deel
uitgemakt van de dekconstructie als gangboord. De naad tussen gangboord en dekweger is dan
afgedicht met breeuwsel.
Van de plank zijn drie monster genomen namelijk een dendromonster (VNR17), een breeuwsel monster
(VNR18) en twee houten pennen (VNR19).
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LSH 002

Datum:

231012

Duik nr.:

31

Tekening nr.:

B7

Foto nr.:

2

Hout beschrijving:
LSH 2 is een eikenhouten vierzijdig gerechte balk (STC 11), waarvan het aantal jaarringen minder dan 60
bedraagt. Er is geen spint te zien. De balk is goed geconserveerd, echter het stompe uiteinde is
afgebroken. De zijkanten en het scherpe uiteinde zijn redelijk intact, er is geen sprake van erosie. De
overblijvende lengte is 90 cm en de doorsnede is 15 bij 11 cm.

Constructie:
De balk is voorzien van vier houten pengaten, waarvan twee met houten pen restant. De pendiameter is
3 a 4 cm geweest. Tenslotte is de balk aan de buitenkant voorzien een 3 cm diepe uitsparing voor het
inlaten van een huidgang in een overnaadse constructie.

Interpretatie:
De balk is onderdeel geweest van een inhout. De balk is niet gekromd, en is dus een stuk oplanger of
het staande deel van een knie geweest. De vondstlocatie wijst op een positie hoog in de rompvorm,
wellicht op dekniveau in het midden van het schip.
Van de plank zijn twee monsters genomen, namelijk een dendro monster (VNR26) en een houten pen
voor houtdeterminatie (VNR27).
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LSH 003

Datum:

231012

Duik nr.:

31

Tekening nr.:

-

Foto nr.:

-

Hout beschrijving:
LSH 3 is een fragment van een eikenhouten vierzijdig gerechte balk (STC 11), met minder dan 40
jaarringen. De doorsnede is 30 bij 30 cm. De lengte is maximaal 33 cm. Het fragment heeft in de
stroming van de rivier gestaan, want het is sterk geërodeerd. De mate van conservering is goed.

Constructie:
Er zijn geen constructie kenmerken gezien. Derhalve zijn er geen foto’s genomen of tekeningen gemaakt.

Interpretatie:
Het betreft een stuk van een knie tegen de weering aan in put 1 aan BB. Het fragment is onderwater net
onder dekniveau afgezaagd voor monstername (dendromonster VNR24).
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LSH 004

Datum:

241012

Duik nr.:

37

Tekening nr.:

B7

Foto nr.:

3

Hout beschrijving:
LSH 4 is een eikenhouten balk, deels gezaagd uit de stam, deels uit een tak. In de kromming van de balk
zijn knoesten te zien. De balk is vierzijdig gerecht (STC10), met minder dan 40 jaarringen. Er is geen spint
aangetroffen. De balk is nog geheel in tact en goed geconserveerd. De uiteinden zijn enigszins
beschadigd. De doorsnede is 10 bij 18 cm, en de lengte bedraagt 1,27 m.

Constructie:
Er zijn acht pengaten aanwezig met een diameter van 2,5 cm. Zeven pengaten bevatten nog restanten
van een houten pen. Er is een 3 cm diepe uitsparing aanwezig in de staande arm aan de buitenzijde voor
het inlaten van een overnaadse huidgang.

Interpretatie:
Gelet op het feit dat de knie uit het voorschip komt, en gelet op de diepte van put 3, moet er sprake zijn
geweest van een dekknie waarmee de overnaadse gangen in verband worden gehouden. Van de
dekknie zijn geen monsters genomen.
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LSH 005

Datum:

241012

Duik nr.:

37

Tekening nr.:

B12

Foto nr.:

4

Hout beschrijving:
LSH 5 is een eikenhouten plank met een dikte van 3,5 cm, die tangentiaal uit de boom is gehaald (STC
15). Er is spint aanwezig aan één zijde, maar het aantal jaarringen is minder dan 60 stuks. De zijden en
oppervlakken zijn sterk geërodeerd door stroming, de uiteinden zijn afgebroken en de plank is in de
lengte gespleten. De conservering van het overblijvende hout is goed.

Constructie:
Aan het uiteinde zijn drie pengaten te zien met een diameter van 2,5 cm. Houten penrestanten zijn nog
aanwezig. Tevens zijn aan een zijde nog delen van twee pengaten aanwezig op 50 cm van elkaar. Verder
zijn er geen constructiedetails aanwezig.

Interpretatie:
De plank is uit het voorschip gehaald vlak onder het dekniveau (put 3). Het is waarschijnlijk een weger
geweest. Er is een dendro monster genomen (VNR31).
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LSH 006

Datum:

251012

Duik nr.:

40

Tekening nr.:

B11

Foto nr.:

5

Hout beschrijving:
LSH 6 is een zware eikenhouten plank met een dikte van 13 cm, die radiaal uit de boom is gehaald
(STC14). Er is geen spint aangetroffen. Het aantal jaarringen is minder dan 40 stuks ondanks de
maximale breedte van 47 cm. De 1,60 m lange plank is grotendeels in tact. Eén zijkant is afgebroken.
Zijkanten en oppervlak zijn door de stroom enigszins geërodeerd, maar de conservering is goed.

Constructie:
Op de zware plank zijn vier pengaten aangetroffen, waarvan twee met houten pen, De diameter is 3 cm.
De pengaten zitten op een plek, waar een dubbele haaklas aanwezig is. Hieraan heeft een soortgelijke
zware plank vastgezeten. De haaklas is 3 cm diep. Een groot pengat voor een bout loopt van zijkant naar
zijkant door de plank heen. Het uitgesleten boutgat is 5 bij 6 cm groot.

Interpretatie:
LSH 6 is een deel van een dwarsschot (zittende knie) geweest in het middenschip bovenop dwarsbalk 3
onder dekniveau, om het dwarsverband te versterken. Bovenstaande kenmerken bevestigen dit. Het
komt overeen met de plek in het wrak in put 1, waar het schot is weggehaald. Vanwege het geringe
aantal jaarringen is geen dendromonster ingestuurd.
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LSH 007

Datum:

251012

Duik nr.:

40

Tekening nr.:

B9

Foto nr.:

6

Hout beschrijving:
LSH 7 is een zware eikenhouten plank met een dikte van 11 cm, die bijna radiaal uit de boom is gehaald
(STC 13/15). Er is spint aanwezig aan beide zijden. Het aantal jaarringen is minder dan 60, ondanks de
grote breedte van 68 cm. De plank is grotendeels in tact. De houtkwaliteit lijkt goed. Er is in enige mate
sprake van erosie van het oppervlak door stroming. De plank heeft een grote knoest in het midden.
Bovendien laat de houtnerf een afsplitsing zien naar een grote zijtak.

Constructie:
Aan beide zijkanten en op een uiteinde zijn drie grote pengaten te zien met een diameter van 3,5 tot 4
cm. Verder zijn er in het vlak geen pengaten aanwezig. Gelet op de dikte van de plank en de richting van
de pengaten is er sprake van een dwarsschot overeenkomstig LSH 6.

Interpretatie:
LSH 7 is als losse plank aangetroffen aan BB in put 1 nabij balk 3. Het lag bovenop LSH 6. De
oorspronkelijk positie van het schot moet in het middenschip zijn geweest, aan BB tegen de zijkant van
het schip aan (zie houten pen op het uiteinde). Er is geen aanwijzingen gevonden dat LSH 6 & 7 op
elkaar passen, maar ze kunnen beide onderdeel van hetzelfde dwarsschot hebben uitgemaakt. Er is een
dendromonster genomen (VNR32).
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LSH 008

Datum:

261012

Duik nr.:

46

Tekening nr.:

B18

Foto nr.:

7

Hout beschrijving:
LSH 8 is een eikenhouten plank met een dikte van 3 cm, die radiaal uit de boom is gehaald (STC14), Er is
geen spint aanwezig. Het aantal jaarringen bedraagt meer dan 60 stuks. De plank is grotendeels intact,
maar de uiteinde zijn afgebroken. De conservering is matig, de plank lijkt door schimmel te zijn
aangetast. De buitenkant is voor een groot deel bedekt met ijzerconcretie, vermengd met zand.

Constructie:
De plank is niet breed geweest, slechts 21 cm, terwijl de lengte meer dan 2 meter is geweest. De randen
laten beide een rij nagelgaten en nagelrestanten zien. De onderste rij bestaat uit ijzeren nagelkoppen
met een diameter van 2 cm. De onderlinge afstand is gemiddeld 15 cm. De bovenste rij bestaat uit
nagelgaten met af en toe nagelrestanten er in. De onderlinge afstand is 20 cm. Verder zijn er vier
pengaten te zien met een diameter van 3 cm. Eén pengat bevat nog een houten penrestant. De
onderlinge afstand tussen de pengaten is 45 cm.

Interpretatie:
Het pengat patroon komt overeen met de te verwachten spantafstand. Beide ijzeren nagelrijen langs de
rand passen bij een overnaadse constructie van de huid. De plank is gevonden buiten het wrak van de
Kogge bij het achterschip (op de locatie van object 5). Derhalve is de plank waarschijnlijk een
overnaadse huidgang geweest in het achterschip op dekniveau. Er is een dendromonster genomen
(VNR35).
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Bijlage 23. Catalogus LSH van een punterachtige (object 14)

LSH 009

Datum:

301012

Duik nr.:

51

Tekening nr.:

B19

Foto nr.:

9

Hout beschrijving:
LSH 9 is een eikenhouten balk, waarvan de staande arm uit de tak van een boom is gehaald. Het
horizontale deel is het vierkant gerechte deel van een stam (STC 9), met een aantal jaarringen dat minder
is dan 30 stuks. Er is geen spint aanwezig. De staande arm is ernstig geërodeerd door de stroming, en
lijkt gehard te zijn door verbranding van het oppervlak. De conservering van het hout is matig, er is
sprake van schimmelvorming. De zijkanten van de balk zijn grotendeels nog intact. In de knik van de
balk is een grote knoest aanwezig.

Constructie:
Er zijn vijf pengaten aangetroffen met een diameter van 2,5 cm, allen met houten pen er nog in. Het
liggende deel is op het uiteinde voorzien van een schuine las, waarmee het vermoedelijk verbonden is
geweest met een legger. De ijzeren nagels zijn nog aanwezig in de schuine las. Aan de buitenkant van
de staande arm bevindt zich een uitsparing voor het inlaten van een overnaadse huidconstructie. Er is uit
af te leiden dat de kimgang een breedte van bijna 40 cm moet hebben gehad.

Interpretatie:
Het betreft waarschijnlijk een kniestuk of krommer in de kim van het vaartuig, die in het verlengde van
een legger is aangebracht. Het kniestuk is weggehaald bij object 14. Gezien het gering aantal jaarringen
is geen dendromonster genomen.
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LSH 010

Datum:

311012

Duik nr.:

54

Tekening nr.:

B17

Foto nr.:

10

Hout beschrijving:
LSH 10 is een eikenhouten plank met een dikte van 3,5 cm. Ondanks de plankbreedte van 33 cm beperkt
het aantal jaarringen zich tot minder dan 15 stuks. De plank met een lengte van 2,30 m is tangentiaal uit
de boom gehaald (STC 15), er is geen spint aangetroffen. Een deel van beide zijkanten is nog intact, de
rest is afgebroken en vooral op de uiteinden geërodeerd. De conservering is goed.

Constructie:
Het pengatpatroon komt overeen met de te verwachten spantafstand van 45 cm. Vier van de zes
pengaten bevatten nog restanten van houten pennen, waarvan er twee van een ark zijn voorzien. De
pengat diameter is 2,5 cm. Vlak naast de pengaten zijn restanten van ijzeren nagels aanwezig. Aan de
binnenkant van de plank zijn ter plaatse ijzerconcretie vlekken te zien. Breeuwsel restanten en sintel
restanten langs de randen zijn niet aangetroffen.

Interpretatie:
De plank is afkomstig van object 14, en is waarschijnlijk een weger geweest. Kenmerken van een
huidgang zijn volledig afwezig. Van bemonstering voor dendro analyse is afgezien vanwege het geringe
aantal jaarringen.
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LSH 011

Datum:

311012

Duik nr.:

54

Tekening nr.:

B19

Foto nr.:

10

Hout beschrijving:
LSH 11 is een eikenhouten balk, waarvan de staande arm uit de tak van een boom is gehaald. Het
liggende deel is een vierzijdig gerechte balk uit een kwart van de stam (STC 11). Er is geen spint
aanwezig. Het aantal jaarringen bedraagt minder dan 30 stuks. De balk lijkt door schimmel te zijn
aangetast, de conservering is dus matig. De staande arm is ernstig geërodeerd door de stroming, en lijkt
gehard te zijn door verbranding van het oppervlak. Eén zijkant is nog redelijk intact, de andere zijde is
ernstig beschadigd.

Constructie:
Er zijn vier pengaten aangetroffen met een diameter van 2,5 cm, de houten pennen zijn verdwenen. Door
beschadiging kan niet worden vastgesteld of het liggende deel was gelast op een legger. Er zijn geen
aanwijzingen voor een overnaadse constructie van de huid.

Interpretatie:
Het betreft waarschijnlijk een kniestuk of krommer in de kim van het vaartuig, die in het verlengde van
een legger is aangebracht. Het kniestuk is weggehaald bij object 14. Gezien het gering aantal jaarringen
is geen dendromonster genomen. De knie heeft een grotere valling van het staande deel dan bij LSH 9
het geval is. Wellicht heeft de knie meer in het midden van het wrak een plaats gehad. De armlengte kan
kleiner zijn geweest dan de breedte van de kimgang.
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LSH 012

Datum:

311012

Duik nr.:

54

Tekening nr.:

B17

Foto nr.:

11

Hout beschrijving:
LSH 12 is een eikenhouten balk, die afkomstig is van een halve tweezijdig gerechte stam (STC2). Het
ronde deel is voorzien van spint. Het aantal jaarringen bedraagt ongeveer 60 stuks. De conservering is
goed. De doorsnede is 13 bij 9 cm. Behalve het stompe uiteinde is de balk nog intact.

Constructie:
Er zijn twee pengaten aanwezig met een diameter van 2,5 cm, de houten pennen zijn nog aanwezig. Het
opstaande uiteinde bevat een las, waarmee de balk als staander moet hebben gerust op een legger. Aan
de buitenkant is een uitsparing aanwezig met een diepte van 3 cm voor het inlaten van een overnaadse
huidgang constructie. De kimgang lijkt een breedte van rond de 40 cm te hebben gehad.

Interpretatie:
Het betreft een oplanger in de kim van het vaartuig, die vastzat aan een legger. De oplanger is
weggehaald van object 14. Er is een dendromonster genomen (VNR41).

92

LSH 013

Datum:

311012

Duik nr.:

54

Tekening nr.:

B17

Foto nr.:

12

Hout beschrijving:
LSH 13 is een eikenhouten balkje met een doorsnede van 5 bij 6 cm, en een lengte van 40 cm. Het is een
vierzijdig gerechte balk, dat uit een stammetje is gehaald met een diameter van geschat 10 cm (STC 9).
Het aantal jaarringen is minder dan 30 stuks en er is in een hoekput spint aanwezig. De conservering is
matig. Voor een deel is de houtstructuur vernield, het voelt papperig aan. Het balkje is echter aan alle
kanten nog in tact qua vorm.

Constructie:
Het balkje loopt aan de bovenkant rond, de onderkant bevat een uitsparing met een diepte van 2 cm. De
uitsparing is 7 cm lang. Aan ieder uiteinde van het balkje is een ijzeren nagel aanwezig.

Interpretatie:
Het betreft vermoedelijk een leggerachtig stukje inhout in voorschip of achterschip van object 14. Het
kan echter ook een afdekstrookje zijn geweest om een lat vast te zetten aan dek of op het potdeksel. Er
is geen dendromonster van genomen.
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Bijlage 24. Catalogus LSH van een aakachtige (object 3)

LSH 014

Datum:

251012

Duik nr.:

44

Tekening nr.:

B20

Foto nr.:

13

Hout beschrijving:
LSH 14 is een eikenhouten plank met een dikte van 3 cm. De 1,70 m lange plank is aan alle zijden
beschadigd en afgebrokkeld. Aan één zijde zijn nog enkele stukken origineel. Het oppervlak aan de
buitenzijde van de plank is sterk geërodeerd door de stroming. Een uiteinde lijkt te zijn verbrand, en is
vervolgens sterk afgesleten door de stroom. De conservering is goed. De plank is tangentiaal uit de
boom gehaald (STC 16). Het aantal jaarringen bedraagt meer dan 60 stuks, maar spint is niet
aangetroffen.

Constructie:
Aan een uiteinde is een schuine las aanwezig met een lengte van 10 cm. Er is nog breeuwsel aanwezig
van touwvezel in het lasgebied. Ervan uitgaande dat de las met ijzeren nagelgaten op de plaats van een
inhout zat, is er patroon te zien met de twee op de plank aanwezige pengaten. Deze pengaten hebben
een diameter van 2 cm. De pengaten, waar de houten pennen nog inzitten, zijn aangebracht op een
plaats waar spantafdrukken te zien zijn aan de binnenzijde van de plank. De uit dit alles af te leiden
spantafstand bedraagt 55 cm. Er is geen enkele aanwijzing voor een overnaadse bouw. Aan de
bonnenzijde is tenslotte breeuwsel aangetroffen op een plaats tussen twee spanten in, die niet logisch is.

Interpretatie:
De plank is waarschijnlijk een huidgang geweest in het wrak van object 3. De spantbreedte ter plaatse is
11 cm geweest. De onlogische plaats van het breeuwsel aan de binnenzijde kan worden verklaard als er
ter plaatse een niet doorlopend dek heeft gezeten waarvan het gangboord tegen de huidgang aan
waterdicht is gemaakt. In dat geval heeft de huidgang op dekhoogte in de zijkant van het schip gezeten.
Van het breeuwsel is een monster genomen (VNR40), Ook is een dendromonster genomen (VNR42).
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LSH 015

Datum:

251012

Duik nr.:

44

Tekening nr.:

B20

Foto nr.:

14

Hout beschrijving:
LSH 15 is een zwaar beschadigde eikenhouten plank met een dikte van 3,5 cm. De 1,59 m lange plank is
slechts aan één zijde origineel. Het oppervlak aan de buitenzijde vertoont brandplekken en is sterk
geërodeerd door de stroming. De conservering is goed. De plank is tangentiaal uit de boom gehaald
(STC 16). Het aantal jaarringen bedraagt ongeveer 60 stuks, maar er is geen spint te zien.

Constructie:
De plank heeft vier pengaten met een diameter van 2,5 cm. Eén pengat bevat nog een houten pen.
Tevens zijn nog enkele ijzeren nagel restanten te zien. Aan de binnenkant zijn enkele spantafdrukken te
zien met een spantbreedte van ruim 13 cm. Uit het geheel is af te leiden dat de spantafstand ter plekke
60 cm is geweest. Tussen twee spantposities is aan de binnenkant een extra afdruk te zien van een stuk
hout dat niet geheel doorloopt zoals bij een spantafdruk. Dit kan het uiteinde van een extra oplanger zijn
geweest, of een stuk hout dat een functie heeft gehad in de dekconstructie of een zitbank constructie. Er
is geen enkele aanwijzing gezien voor een overnaadse constructie.

Interpretatie:
De plank is waarschijnlijk een huidgang geweest die op dekniveau in het schip zat (object 3). De plank
heeft meer in het midden van het schip gezeten dan LSH 14. De spantafdrukken staan namelijk haaks op
de lengterichting van de plank, wat bij LSH 14 niet het geval is. Er is een dendromonster genomen
(VNR43).
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LSH 016

Datum:

251012

Duik nr.:

44

Tekening nr.:

B20

Foto nr.:

15

Hout beschrijving:
LSH 16 is een afgebroken stuk hout van een langere eikenhouten balk. De doorsnede is 6 bij 14 cm. De
overblijvende lengte is slechts 44 cm. De conservering is goed en de zijkanten zijn nog intact. Het
balkfragment is het restant van een vierzijdig gerechte stam met een diameter van circa 10 cm (STC 9).
Het aantal jaarringen bedraagt ongeveer 40 stuks, maar er is geen spint te zien.

Constructie:
De balk heeft twee pengaten met een diameter van 2 cm. In één pengat is nog het restant van een
houten pen aanwezig. Aan het uiteinde is een kleine las gemaakt met ijzeren nagelrestanten om het vast
te zetten. Verder zijn er geen aanknopingspunten.

Interpretatie:
Vermoed wordt dat het een onderdeel van een knie of krommer is geweest, die verbonden was aan een
legger of aan een oplanger in object 3. Er is geen dendromonster van genomen.
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Bijlage 25
Documentatie IJsselkogge geplot op
opname wrak met sectorscanner

Bijlage 26 Multibeamopname
wraklocatie en omgeving
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DVD bijlage met duikfilms
Algemene inspectie IJsselkogge
Locatie 3
Locatie 11
Locatie 14
Inspectie in put 1 tbv onderzoek aantasting hout in middenschip
Rapportages Dendrochronologisch onderzoek RING
Rapportage SHR
Rapport IJsselkogge als PDF

Achtersteven
Achtersteven

Balk
Balk 11

Balk 22
Balk

Balk
Balk 33

LSH06
LSH06

Balk
Balk 44

LSH07
LSH07
Schaarballk
Schaarballk

Windas
Windas

Balk 55
Balk

Kamper Kogge
Kogge
Kamper
Scheepsconstructie
Scheepsconstructie
Legenda
Wegering
Huid
Dekbalk en knie
Balkweger
Spant
Lengteverband
Overig hout

Huid
Huid
N
N
N

Voorsteven
Voorsteven

Onderzoekslocatie waar
zand is weggezogen
Rivierbodem
Vorm op basis van
sector scan opname

00000

2m
2m
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