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LME (1050-1500 n. Chr.)
KNA Waterbodems 3.1
Scheepvaart, recreatie, regenwaterafvoer
Zoet water, waterdiepte 4 tot 5 meter, veel stroming
Rijkswaterstaat Oost Nederland
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Provinciaal depot Overijssel

Uitvoering van het veldwerk:
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Samenvatting
In opdracht van Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier (RvR) heeft ADC Maritiem in samenwerking met
Marine Sampling en Baars CIPRO in april 2013 een aanvullend booronderzoek en geofysische opnamen
verricht in de directe omgeving van de vindplaats van de IJsselkogge bij Kampen. Het betreft een
vindplaats die bestaat uit drie wrakken die dateren uit de eerste helft van de 15e eeuw.
Het onderzoek is in de eerste plaats gericht op de determinatie van zes anomalieën die in de directe
omgeving van de vindplaats op multibeamopnamen onderscheiden zijn. Daarnaast diende het
onderzoek informatie op te leveren die bijdraagt aan het te nemen selectiebesluit.
Het verrichte onderzoek geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van meer scheepsresten of
andere watergerelateerde structuren in de directe omgeving van de vindplaats. De op
multibeamopnamen onderscheiden locaties zijn alle met vrij grote zekerheid gedetermineerd op basis
van het gecombineerde onderzoek. Met het tot heden verrichte onderzoek lijkt de vindplaats met de
IJsselkogge en de objecten en wrakken erbuiten daarom goed begrensd. Er wordt dan ook geen
vervolgonderzoek op deze locaties aanbevolen.
De boringen in de directe omgeving van het wrak maken duidelijk dat het wrak in een zandige geul ligt
die zich in heeft gesneden in Holocene afzettingen (klei en veen). Dit weerspiegelt de totaal
verschillende loop en gedrag van de IJssel in de 15e eeuw ten opzichte van de huidige situatie. De
zandige afzettingen van deze IJsselbedding liggen nagenoeg direct op de zandige pleistocene
ondergrond (Formatie van Kreftenheije). Deze samenstelling van de waterbodem in de directe omgeving
van het wrak is bepalend voor de te kiezen opgravingstrategie.
Het onderzoek heeft verder diverse interessante gegevens opgeleverd over de samenstelling van de
waterbodem in de omgeving van de vindplaats. Vooral de begrenzing van de IJsselgeul waarin de
wrakken zich bevinden is een belangrijk inhoudelijk gegeven. Deze geul wijst op een sterk verschillende
landschappelijke situatie bij Kampen dan de huidige. Het is van belang om dit nader uit te werken in een
aanvullende studie naar de watermanagement hypothese. Deze studie is, gezien het voornemen de
IJsselkogge te gaan lichten, relevant voor het reconstrueren van het volledige verhaal van deze
vindplaats. Zoals ook werd geconcludeerd naar aanleiding van het waarderend onderzoek in 2012,
bestaat de informatiewaarde van vindplaats niet alleen uit de wrakken zelf, maar ook uit de maritiem
landschappelijke context.

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 Ruimte voor de Rivier (RvR) heeft ADC Maritiem in samenwerking met
Marine Sampling en Baars CIPRO in april 2013 een aanvullend booronderzoek en geofysische opnamen
verricht in de directe omgeving van de vindplaats van de IJsselkogge bij Kampen (afbeelding 1).
In het kader van de besluitvorming om de vindplaats is dit onderzoek noodzakelijk. De doelstelling van
het booronderzoek is tweeledig. Aan de ene kant dient het om uitsluitsel te geven over de eventuele
aanwezigheid van meer archeologische vondsten en structuren nabij de vindplaats. Aan de andere kant
dient het om meer gedetailleerde informatie te leveren over de opbouw van de waterbodem rondom de
vindplaats. Aan de hand van deze gegevens kunnen enkele varianten binnen de besluitvorming nader
worden uitgewerkt.
Ten behoeve van dit onderzoek is een aantal onderzoeksvragen opgesteld (zie volgend hoofdstuk).1 Het
onderzoek is verricht op basis van een specifiek voor dit project opgesteld PvA en de KNA Waterbodems
3.1.
Aanvankelijk was in de onderzoeksopzet alleen booronderzoek opgenomen. Naar aanleiding van het
voorbereidend overleg is besloten om eveneens geofysische opnamen van de waterbodem in de directe
omgeving van de vindplaats te laten verrichten. De verwachting was dat deze opnamen de
onderzoeksdoelstellingen zouden ondersteunen. In hoofdstuk 3 zal dit nader worden toegelicht.
Het booronderzoek is uitgevoerd op 2 april 2013 en het geofysische onderzoek op 12 en 19 april 2013.
Vanuit ADC waren de volgende personen bij het onderzoek betrokken: W.B. Waldus (senior KNA
archeoloog waterbodems, F.S. Zuidhoff (senior fysisch geograaf) en J. Verweij (maritiem archeoloog).
Vanuit Marine Sampling Holland zijn P. Slenders en F. Clots ingezet als boortechnici. Het kraanschip dat
voor het booronderzoek is ingezet is de MS Leendert met schipper T. van Munster en assistent C.
Heijmans. Het geofysische onderzoek is verricht door Baars CIPRO met J. Nyst als schipper van het
surveyvaartuig de Leda en S. Vos als surveyor. De geofysische data zijn uitgewerkt in samenwerking met
ADC maritiem.
Vanuit RWS PDR was G. Verhoeff de contactpersoon en contractbeheerder. Vanuit Royal
Haskoning/DHV was E. Wijma bij het project betrokken. Namens de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed als adviseur van RWS PDR was A. Otte aan het project verbonden. We willen allen bedanken
voor de prettige samenwerking tijdens dit project.
Het onderzoek wordt gerapporteerd conform KNA Waterbodems 3.1, protocol inventariserend
Veldonderzoek Opwater. Het betreft in het bijzonder de specificaties VS04wb en VS05wb. Eerst zal de
onderzoeksopdracht en de doelstelling van het onderzoek nader worden toegelicht. Daarna komen de
toegepaste methoden en technieken aan bod. Vervolgens zullen de resultaten van het onderzoek worden
weergegeven. In de conclusie van het onderzoek wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen. In
de bijlagen bevinden zich de boorstaten. De foto’s van de boorkernen zijn als DVD bijlage aan dit rapport
toegevoegd.

1

Waldus en Van den Brenk 2011.
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2 Doelstelling en onderzoeksvragen
Het besluit tot het laten verrichten van een aanvullend booronderzoek kwam voort uit overleg tussen
RWS PDR en de RCE in het kader van de besluitvorming over de IJsselkogge. Zoals in de inleiding
beschreven heeft het onderzoek twee doelstellingen:
(1) Beheersing van het risico op meer archeologische resten. De interpretatie dat de IJsselkogge en de
twee kleinere rivierschepen opzettelijk zijn afgezonken, vormt de aanleiding om te verwachten dat er ter
plaatse meer wrakken zijn afgezonken. De multibeamopnamen die in het kader van het waarderende
onderzoek van de IJsselkogge zijn genomen, zijn om deze reden nauwkeurig nagespeurd op anomalieën.
De aangetroffen anomalieën moeten nader worden onderzocht.
(2) Inzicht verkrijgen in de opbouw van de waterbodem voor het uitwerken van scenario’s voor behoud in
dan wel ex situ.
Ten behoeve van het onderzoek is een aantal onderzoeksdoelstellingen opgesteld.2
Zijn er ten zuiden van de vindplaats (de Kampense kant) van de kogge nog meer scheepsresten
aanwezig?
Wat is de sedimentologische opbouw van de rivierbodem in en rond de vindplaats?
Wat is de lange structuur die ten oosten van de vindplaats over vrijwel de gehele breedte van de
vindplaats loopt? Is deze natuurlijk of veroorzaakt door aanwezige obstakels (mogelijk een of meerdere
scheepswrakken)?
Wat is het langgerekte fenomeen dat geheel oostelijk van de vindplaats te zien is? Is dit natuurlijk of
veroorzaakt door aanwezige obstakels (mogelijk een of meerdere scheepswrakken)?
Wat is de structuur ten noordwesten van de vindplaats (mogelijk een scheepswrak)?
Geeft de sedimentologische opbouw ons inzichten die kunnen verklaren waarom de scheepswrakken op
deze locatie liggen? Zo ja wat zijn die inzichten?
Deze onderzoeksvragen zijn geoperationaliseerd door middel van een boorstrategie. In de omgeving van
de vindplaats zijn locaties weergegeven waar de te onderzoeken anomalieën in zijn begrensd. De
nummering van deze boringen en locaties worden later in het rapport gebruikt bij de beschrijving van de
resultaten.

2

Interne Notitie RCE van H. Huisman, M. Manders, B. van Os, A. Otte en M. Verschuur, 19-03-13.
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Afbeelding 2: Multibeamopname van de omgeving van de IJsselkogge (centraal rood vierkant) met daarop
weergegeven de boorpunten. De locaties met belangrijke anomalieën zijn eveneens genummerd.

3 Methoden en technieken
3.1 Booronderzoek
De boringen zijn gezet door middel van een vibrocore boorinstallatie vanaf het kraanschip de MS
Leendert. Het schip heeft een lengte van 53 meter en is voorzien van twee spudpalen. Plaatsbepaling ten
behoeve van het positioneren van het vaartuig en de bepaling van de positie van de kraan is op basis
van RTK GPS. Gezien het gewicht van de vibrocore installatie van ruim 600 kg en de geringe waterdiepte
had de stroming geen rol van betekenis op de nauwkeurigheid van de positionering.
De vibrocore boorinstallatie bestaat uit een stalen steekbuis met daarin een PVC buis die door middel
van een trilblok in de bodem wordt gedrukt. In de steekbuis zit een zuiger die zorgt voor onderdruk,
zodat het sediment dat in de buis wordt gedrukt minder weerstand ondervindt. De afsluiting van de
onderzijde van de steekbuis bestaat uit een diafragma (afbeelding 3).
Nadat de buis met een lengte van 5 meter de bodem in is gedrukt, wordt de installatie gehesen en aan
boord gebracht. Daar wordt de PVC boorbuis uit de steekbuis gehaald en vervolgens in hanteerbare
delen van één meter gezaagd. Door middel van rubberen doppen en tape worden de buizen afgesloten
en op de buizen worden het toponiem, het boornummer en de diepte geschreven.
De buizen worden vervolgens in laboratoriumomstandigheden opengesneden en direct gefotografeerd
(afbeelding 4). De aan het project verbonden fysisch geograaf maakt vervolgens van de boorkolommen
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boorbeschrijvingen. Hierbij is de SBB norm / NEN 5104 norm gehanteerd. Archeologische indicatoren uit
de kernen zijn verzameld. Een aantal representatieve boringen is meegenomen naar het ADC en daar
bewaard voor eventueel vervolgonderzoek.

Afbeelding 3. Een indruk van het veldwerk: het kraanschip met de vibrocoreinstallatie, de steekbuis, de
boorkernen en het diafragma.

Afbeelding 4. Een indruk van het werk in het laboratorium: het opensnijden en uitleggen van de boorkernen
voor sedimentologisch onderzoek.
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3.2 Geofysische opnamen
De metingen zijn uitgevoerd met het peilvaartuig de ‘Leda’. Het vaartuig is uitgerust met een Geoswath+
multibeam en een edgetech 4125 sidescan. De multibeam is voor aan de boot gemonteerd en de
sidescan hangt achter het schip aan een kabel.

Afbeelding 5. De Leda
De multibeamopnamen zijn uitgevoerd met een Kongsberg Geoswath Plus, een interferometrische
multibeam. De Geoswath Plus maakt gebruik van 2 transducers (250 KHz) die op een frame (V-plate)
gemonteerd zijn. Op het frame zijn tevens een Octans 100 motionsensor, een Valeport sound velocity
probe en een Valeport 500 Khz echolood gemonteerd.
Voor de plaatsbepaling is gebruik gemaakt van een Septentrio 06-GPS met een nauwkeurigheid van 2
centimeter in de x,y en z-richting. De GPS worden regelmatig gecontroleerd aan de hand van bekende
NAP punten. De GPS coördinatoren worden naar RD-NAP coördinaten omgezet. Hiervoor worden de
coördinaattransformaties van 2008 gebruikt.
De multibeam wordt twee-maandelijks gekalibreerd en gevalideerd bij de grote zeesluis van IJmuiden.
Voor de calibratie worden een aantal specifieke surveylijnen gevaren waarmee de instellingen voor de
multibeam worden gecontroleerd. De multibeam wordt gevalideerd door de sluisdrempel bij de grote
sluis in IJmuiden in te meten en de metingen te vergelijken met referentiedata van Rijkswaterstaat.
Het totale multibeamsysteem voldoet aan de eisen die gesteld worden in de Nederlandse normen voor
Hydrografische opnemingen.
De metingen worden verricht en verwerkt met de GS+ software, het pakket dat bij de multibeam wordt
geleverd. Met de software worden alle metingen, gecontroleerd op fouten, spikes en andere
bijzonderheden. Na verwerking wordt de data omgezet in x,y en z punten.
De side scan sonar metingen zijn uitgevoerd met een Edgetech 4125. Deze side scan sonar meet met
twee frequenties, 600 en 1600 KHz. De sidescan is voorzien van een diepte- en een motionsensor. De
sidescan is achter de boot aan een kabel gesleept. Gemiddeld hing de sidescansonar op ongeveer 2
meter boven de bodem. Voor de plaatsbepaling wordt gebruik gemaakt van een Septentrio 06-GPS met
een nauwkeurigheid van 2 centimeter in de x,y en z-richting. De locatie van de side scan sonar onder
water wordt bepaald met behulp van de lengte van de sleepkabel en de dieptesensor.
De sidescansonar metingen zijn opgenomen met het programma Discover, het programma dat bij de
side scan sonar wordt meegeleverd. De metingen zijn verwerkt met het programma Hypack en verwerkt
in een sidescan mosaic.
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Afbeelding 6. Het onderzoeksgebied opgenomen met multibeam

Afbeelding 7. Side scan sonarmozaïek van het onderzoeksgebied met daarop aangegeven de
onderzoekslocaties met anomalieën.
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4 Resultaten
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Eerst zal in worden gegaan op de
algemene resultaten van het booronderzoek. Vervolgens komen de specifiek geselecteerde locaties met
anomalieën ter sprake, waarbij de resultaten van het booronderzoek met de geofysische opnamen
worden gecombineerd. In de laatste paragraaf worden vondsten die uit de boringen zijn gekomen
besproken en geïnterpreteerd. De boorbeschrijvingen, profielen en de foto’s van de boringen zijn als
bijlagen bij dit rapport opgenomen.

4.2 Bodemopbouw IJsselbodem
De bodemopbouw zal beschreven worden aan de hand van drie profielen. In een algemeen profiel
worden de boringen in de IJssel gekoppeld aan de boring ten noorden en zuiden van de IJssel. Hierbij is
gebruik gemaakt van boringen in de DINO database van de Geologische Dienst Nederland. In drie
detailprofielen wordt de bodemopbouw ter hoogte van het wrak en locatie 3 beschreven. De
boorgegevens en de foto’s van de boringen zijn opgenomen in een DVD bijlage bij dit rapport.
Profiel noord zuid algemeen (bijlage 2)
De algemene opbouw van de ondergrond is als volgt: op een diepte vanaf ca. 7,5 m – NAP bevindt zich
matig grof tot zeer grof zand met grindlagen. Dit zand wordt afgedekt door een ca. 100 tot 150 cm dikke
laag matig zandige klei. Deze klei wordt afgedekt door een laag zwak humeuze, matig siltige klei. In deze
klei bevonden zich veel houtresten die sterk geconcretiseerd zijn. De concreties bestaan uit sideriet:
ijzercarbonaat. Deze kleilaag wordt in de meeste boringen afgedekt door achtereenvolgens een laag
gyttja en detritusveen met zeer veel houtresten. De top van de waterbodem bestond in de meeste
boringen uit een dunne laag ( 5 tot 10 cm) matig grof zand met zoetwatermossels. De IJssel heeft zich in
het midden van de rivier ingesneden in de detritus- en kleilagen: boring 6, 10 en 14). In boring 10 en 14
heeft de IJssel zich ook door de laag zandige klei. Dit betekent dat de IJssel hier in verbinding staat met
het onderliggende watervoerende pakket.
De ondergrond op de oevers van de IJssel kan slechts beperkt beschreven worden omdat maar een paar
boringen beschikbaar waren. Ten noorden van de IJssel wordt de detrituslaag afgedekt door zwak siltig
zeer fijn zand. Ten zuiden van de IJssel wordt de detrituslaag afgedekt door zowel zand als kleilagen.
Het grofzandige pakket aan de basis van de profielen is geïnterpreteerd als afzettingen van een
vlechtend riviersysteem behorende tot de Formatie van Kreftenheije. De afdekkende laag matig zandige
klei wordt geïnterpreteerd als de Laag van Wijchen binnen de Formatie van Kreftenheije. De kleilaag die
overgaat in gyttja is gevormd in een zoetwatermeer - het Flevomeer- en behoort tot de Flevomeer laag
behorende tot de Formatie van Naaldwijk. De detrituslaag is gevormd in een zoet tot brakwatermilieu
met beperkte getijdewerking. Deze lagunaire afzettingen behoren tot de Almere Laag (formatie van
Naaldwijk) en bestaan doorgaans uit horizontaal gelaagde klei en zandlaagjes. Op sommige locaties
(zoals hier) bestaat deze afzetting uit detritus. De zand- en kleilagen die de detrituslaag afdekt zijn
fluviatiele afzettingen van de IJssel.
Profiel over het wrak (bijlage 3)
Ten zuiden van het wrak is de algemene opbouw zoals hierboven beschreven aangetroffen. Vanaf boring
6 is de detritus- en kleilaag geërodeerd tot op de laag van Wijchen. Ook ten noorden van het wrak heeft
de IJssel de detritus- en kleilagen geërodeerd. In boring 11 is een stuk hout aangetroffen op een diepte
van 43 tot 52 cm – wb (5,40 tot 592 m – NAP). Het hout (zie paragraaf 4.4) rust op een 4 cm dunne
zandlaag en wordt afgedekt door zwak humeuze, zwak siltige klei. Vermoedelijk heeft de IJssel zich net
als in boring 14 (zie algemene profiel) hier ingesneden tot de laag van Wijchen. De kleilaag die het hout
afdekt is vergelijkbaar met de klei die in boring 10 aan de top van de IJsselzand is aangetroffen en is
geïnterpreteerd als klei die ontstaat op een rustige waterbodem.
Profiel over locatie 3 (bijlage 4)
De bodemopbouw van het langgerekte fenomeen is in het zuiden vergelijkbaar met de boringen ten
zuiden van het wrak. Het enige verschil is dat in boring 7 en 9 een zandlaag aangetroffen is tussen de
kleilaag met de concreties en het detritusveen. In de laag met zand bevonden zich veel brokken veen en
plantenresten. Deze laag behoort waarschijnlijk ook tot de Almere laag. In het centrale deel van de
fenomeen heeft de IJssel zich ingesneden tot de laag van Kreftenheije (boring 10). In het noordelijke deel
van het fenomeen heeft de IJssel zich ondieper ingesneden tot op de laag van Wijchen.
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4.3 Onderzoek aan anomalieën
Locatie 1
Op locatie 1, de vindplaats van de IJsselkogge, zijn geen boringen gezet. Door middel van de sonar en
multibeamopnamen is het wrak scherper dan voorheen in beeld gebracht. Hierbij is opvallend dat het
aak-achtige vaartuig ten noorden wel in beeld is gekomen en het punter-achtige vaartuig ten oosten
niet.

Afbeelding 8. Side scan sonaropname van locatie 1, de IJsselkogge.

Locatie 2
Op locatie 2 zijn twee boringen gezet (boring 7 en 8). Het bovenste deel van deze boringen (70 cm)
bestaat uit veen en zand. In deze afzettingen zijn geen archeologische indicatoren gevonden. De side
scan sonar gegevens leveren geen aanwijzingen voor uit de bodem stekende structuren, zoals planken of
stenen. Van een scheepswrak lijkt geen daarom geen sprake te zijn. De afwijkende morfologie van de
waterbodem op deze locatie kan het best verklaard worden vanuit de aanwezigheid van een veenrestant.
Hierbij kan gedacht worden aan veen dat ten tijde van het zich uitbreiden van de rivier niet is
geërodeerd.

Afbeelding 9. Side scan sonaropname en multibeamopname van locatie 2.
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Locatie 3
Op locatie 3 zijn 3 boringen gezet (boring 9, 10 en 11). Deze boringen zijn voor wat betreft de eerste
meter onderling verschillend in stratigrafie. In boring 9 is bovenin veen aangetroffen. In boring 10 bevindt
zich vlak onder de waterbodem een dunne kleilaag. Bij boring 11 bestaat de eerste meter voornamelijk
uit kleiafzettingen. In geen van de boringen zijn aanwijzingen gevonden voor archeologische resten.
De side scan sonargegevens komt naar voren dat zich op locatie 3 een gering hoogteverschil bevindt,
waar geen objecten uit de bodem steken. Omdat tijdens de uitwerking van de boringen in boring 11 hout
werd gevonden is deze locatie opnieuw opgenomen met side scan sonar (locatie 7). De opnamen van
locatie 7 geven geen aanleiding om de locatie te interpreteren als een scheepsarcheologische vindplaats
of een andersoortige structuur. De mogelijkheid blijft echter bestaan dat de lineaire structuur in de
waterbodem samengedrukt veen is dat ooit onder een verdwenen (weggespoelde?) dijk heeft gelegen.
Een vergelijkbaar verschijnsel is bekend uit de Wieringermeer.3 Hier werden middeleeuwse
bewoningssporen herkend als restanten samengedrukt veen. Deze manifesteerden zich als hoekige
structuren in de bodem op het moment dat de voormalige zeebodem droog kwam te liggen. De
verklaring voor dit verschijnsel is dat het veen dat onder huisplaatsen lag compact was en zodoende
tijdens de overstroming van het gebied tijdens de uitbreiding van de Zuiderzee niet erodeerde. Een
vergelijkbaar verschijnsel zou hier bij Kampen aangetroffen kunnen zijn.

Afbeelding 10. Side scan sonaropname en multibeamopname van locatie 3.

Afbeelding 11. Side scan sonaropname en multibeamopname van locatie 7.

3

Braat 1932.
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Locatie 4
Op locatie 4 is één boring gezet (boring 13). In deze boring is een klein stukje baksteen (vnr 8) gevonden
in de eerste centimeters van de waterbodem. Een dergelijke vondst kan gezien worden als onderdeel van
de samenstelling van de bodem en hoeft niet te duiden op een archeologische structuur. In deze boring
bevindt zich een dunne kleilaag van nog geen 10 cm onder de zandige waterbodem. Het is mogelijk dat
deze kleilaag, op vergelijkbare wijze als hierboven, een relatief stug stuk van de waterbodem vormt dat
niet erodeert onder invloed van de stroming van de IJssel. De side scan sonarbeelden maken dit
duidelijk, het geringe hoogteverschil in de waterbodem verloopt vloeiend, zonder dat er objecten uit de
bodem steken.

Afbeelding 12. Side scan sonaropname en multibeamopname van locatie 4.

Locatie 5
Bij locatie 5 is het niet gelukt om de vibrocore boring in de anomalie te zetten. Er is hier sprake van een
verhoging in de bodem van ca 60 cm. De installatie kon hier niet stabiel worden geplaatst en om deze
reden is de boring iets naar het westen uitgevoerd. Het betreft boring 14. In deze boring is aan de
bovenzijde een kleilaag met een dikte van 16 cm aangetroffen en daaronder uitsluitend zandige
afzettingen. In de boringen is geen archeologische indicator aangetroffen.
De side scan sonaropnamen van deze locatie laten enige objecten in de waterbodem zien. Het zou hier
om stenen kunnen gaan. Omdat deze wat betreft structuur overeenkomen met de nabijgelegen krib, ligt
het voor de hand om ervan uit te gaan dat locatie 5 bij de krib hoort.

Afbeelding 13. Side scan sonaropname en multibeamopname van locatie 5.
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Locatie 6
Boring 12 is de enige boring die op deze locatie is gezet. De bovenste 60 cm van deze boring bestaan
uitsluitend uit veen. Het gaat hier dan ook om een los veenbrok met een grootte van 13 bij 3,5 meter. De
hoogte bedraagt 60 cm. Ook op basis van de side scan sonaropnamen lijkt dit een logische interpretatie,
er is sprake van een harde reflectie met een onregelmatige vorm.

Afbeelding 14. Side scan sonaropname en multibeamopname van locatie 6.

4.4 Vondsten en monsters
Tijdens het beschrijven van de boringen is een aantal monsters genomen en zijn vondsten verzameld. In
onderstaande tabel staan deze weergegeven.
Boring

omschrijving

1

laag met concreties

gezeefd: hout met concreties

4

gyttja 90-96 cm - wb

voor evenuele datering

4

gyttja 83-90 cm - wb

voor evenuele datering

8

IJsselzand

gezeefd: geen archeologie

7

vuursteen op 250 cm - wb

natuurlijk

9

hout op 0 cm - wb

11

hout op 43-52 cm - wb

13

baksteen op 0 cm - wb

Het hout uit zowel boring 9 als boring 11 bestaat uit meerdere fragmenten wilgenhout (Salix). Er zijn
geen bewerkingssporen op aangetroffen, al kan de aanwezigheid niet helemaal worden uitgesloten
gezien de fragmentatie van het hout en de geringe grootte van de monsters. Zowel de houtsoort als het
ontbreken van bewerkingssporen maken het niet waarschijnlijk dat het hier gaat om scheepshout.4

4

Determinatie K. Hänninen (BIAX).

18

5 Conclusies
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zullen de onderzoeksvragen worden beantwoord.
Zijn er ten zuiden van de vindplaats (de Kampense kant) van de kogge nog meer scheepsresten aanwezig?
Uit het booronderzoek en de aanvullende survey zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat zich
direct ten zuiden van de vindplaats meer scheepsresten aanwezig zijn.
Wat is de sedimentologische opbouw van de rivierbodem in en rond de vindplaats?
Op basis van de boringen zijn profielen gemaakt waar de IJsselkogge zich centraal in bevindt. Het meest
informatief over de bodemopbouw rondom de IJsselkogge zijn de boringen 6, 10 en 11. Hieruit komt naar
voren dat het wrak zich bevindt in een met zand opgevulde geul met een breedte van circa 75 meter. Dit
resultaat geeft een beeld van de IJsselloop in de 15e eeuw, wat sterk afwijkt van de huidige situatie.
Wat is de lange structuur die ten oosten van de vindplaats over vrijwel de gehele breedte van de vindplaats
loopt? Is deze natuurlijk of veroorzaakt door aanwezige obstakels (mogelijk een of meerdere
scheepswrakken)?
Deze lange structuur is afwijkend en lijkt op basis van de oriëntatie en relatief scherpe begrenzing niet
natuurlijk. Ook kan, met name in de multibeamopnamen, hier een wrak in worden herkend (locatie 2).
De boringen en de side scan sonaropnamen hebben echter geen aanleiding gegeven om deze structuur
als antropogeen te interpreteren. Eerder lijkt het te gaan om een kleiige, dan wel venige bodemopbouw,
die ter plaatse bewaard is gebleven, terwijl de omgeving door de eroderende werking van de IJssel is
verdwenen.
Wat is het langgerekte fenomeen dat geheel oostelijk van de vindplaats te zien is? Is dit natuurlijk of
veroorzaakt door aanwezige obstakels (mogelijk een of meerdere scheepswrakken)?
Het fenomeen ten oosten van de IJsselkogge (locatie 6) is een veenbrok.
Wat is de structuur ten noordwesten van de vindplaats (mogelijk een scheepswrak)?
De structuur ten noordwesten van de vindplaats (locatie 4) is een kleiige afzetting die enige decimeters
uit de bodem steekt.
Geeft de sedimentologische opbouw ons inzichten die kunnen verklaren waarom de scheepswrakken op
deze locatie liggen? Zo ja wat zijn die inzichten?
Het booronderzoek heeft waardevolle profielreconstructies van de IJssel ter plaatse van de IJsselkogge
opgeleverd. Allereerst valt op dat uit de reconstructie van de actieve IJsselbedding dat deze relatief smal
is geweest: circa 75 meter. De huidige breedte bedraagt 180 meter ter hoogte van de vindplaats. Het
wrak van de IJsselkogge bevindt zich haaks in deze geul, min of meer aan de zijde van Kampen. Deze
positie versterkt de basis voor de hypothese dat de wrakken met opzet zijn afgezonken ten behoeve van
watermanagement. Of het nu gaat om het aanleggen van een hoofd, of het afdammen, kan nog niet met
zekerheid worden gesteld. Gezien de omvang van de obstructie van de IJsselkogge met de twee
riviervaartuigen van 28 meter totaal, lijkt de eerste optie het meest waarschijnlijk. Voor volledige
afdamming zou de obstructie breder moeten zijn geweest.
Om beter begrip te krijgen van de aard van de ingreep is nauwkeurige informatie over de waterdiepte en
het gedrag van de IJssel in de 15e eeuw noodzakelijk. Aangenomen kan worden dat de afvoer aanzienlijk
minder is geweest dan nu en dat er mogelijk sprake is van enige invloed van getijdenvanuit de
Zuiderzee. Dit zal in combinatie met de verzandingsprocessen ertoe hebben geleid dat de waterdiepte
ter hoogte van Kampen sterk kon variëren. In deze totaal verschillende IJssel van de huidige ligt dan ook
waarschijnlijk de verklaring voor het ontbreken van stenen of ander bodemvreemd materiaal in het wrak.
Om de kogge af te zinken was het vermoedelijk niet noodzakelijk het vaartuig te verzwaren om door de
waterkolom te komen. Aangenomen kan worden dat de holte van het vaartuig van circa 4 meter meer
bedroeg dan de toenmalige waterkolom. Het kon als het ware in of bij één van de ondiepe oevers
worden weggezet. Mogelijk werd het opgevuld met klei. Vervolgens leidde uitslijting door de stroming en
verzanding tot verdere inbedding van het wrak in de IJsselbodem.
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6 Advies
Het verrichte onderzoek geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van meer scheepsresten in de
directe omgeving van de vindplaats dan die tot heden bekend zijn. De op de multibeamopnamen
onderscheiden locaties zijn alle met vrij grote zekerheid gedetermineerd. Met het tot heden verrichte
onderzoek lijkt de vindplaats met de IJsselkogge en de objecten en wrakken erbuiten goed begrensd. Er
wordt dan ook geen vervolgonderzoek op deze locaties aanbevolen.
Het onderzoek heeft diverse interessante gegevens opgeleverd over de samenstelling van de
waterbodem in de directe omgeving van de vindplaats. Het zou interessant zijn om deze nader uit te
werken in een aanvullende studie naar de watermanagement hypothese. Deze studie is, gezien het
voornemen de IJsselkogge te gaan lichten, relevant voor het reconstrueren van het volledige verhaal van
deze vindplaats. Zoals ook werd geconcludeerd naar aanleiding van het waarderend onderzoek in 2012,
bestaat de informatiewaarde van vindplaats niet alleen uit de wrakken zelf, maar ook uit de maritiem
landschappelijke context.
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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.

Bijlage 2. Profiel noord zuid algemeen
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Bijlage 3. Profiel over het wrak
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Bijlage 4. Profiel over locatie 3
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DVD Bijlage: Boorbeschrijvingen en foto’s boorkolommen

